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روسیه:

اگر «اینستکس» قرار نبود تحریمها را دور بزند برای چه ایجاد شد؟

انتقاد شدید وزیر راه از طرح مسکن
اجتماعی

وزیر راه و شهرسازی از رونمایی طرح تامین
مسکن کارکنان دولت در آینده نزدیک خبر
داد و گفت :طرح مس��کن اجتماعی ،طرحی
نامناس��ب ب��رای جامعه و فرهن��گ ایرانی
اس��ت .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی ،محمد اسالمی گفت :پشتیبانی
از تصمی��م دولت در خصوص رونق دادن به
تولید مسکن در کشور که هم موردتاکید مقام
معظم رهبری و هم رییسجمهوری بوده و
به مطالبه مردمی تبدیل شده است ،موضوع
مهمی اس��ت که در نظ��ر داریم با همکاری
سازمانها و وزارتخانهها به تحقق آن دست
یابیم .اسالمی ضمن مخالفت با طرح مسکن
اجتماعی ،آن را طرحی نامناسب برای جامعه
و فرهنگ ایرانی دانس��ت و گفت :باید برای
طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم
که البته تولید مس��کن اقشار متوسط و کم
درآمد جزو اه��داف اولویت دار ماس��ت .در
عین حال در ساخت و ساز ،ترکیب جمعیتی
م�لاک عمل قرار میگی��رد.وی با تاکید بر
این مطلب که با مس��کن اجتماعی به شدت
مخالف است ،توضیح داد :مسکن اجتماعی
در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به
عنوان مس��کن های نشان دار شناخته شده
اس��ت .عموما این مناطق به مناطقی تبدیل
ش��ده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام
مشکالت و معضالت در آن ،هستیم .مسکن
اجتماع��ی در آمری��کا و اروپا نی��ز به عنوان
تجربه های ناموفق شناخته شده اند.
متوسط مصرف بنزین به  ۹۴میلیون
لیتر در روز رسید

با گذش��ت  ۹۶روز از س��ال جاری ،متوس��ط
مصرف بنزین کش��ور با افزای��ش  ۶میلیون
لیتری نس��بت به س��ال  ،۹۷ب��ه  ۹۴میلیون
لیتر در روز رسید .به گزارش تسنیم ،متوسط
مصرف بنزین در کشور که در سال  97به 88
میلیون لیتر در روز رس��یده بود ،با گذشت 96
روز از س��ال جاری به  94میلیون لیتر در روز
رسید.علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت
ملی پاالی��ش و پخش ف��رآورده های نفتی
ایران در این خصوص با بیان اینکه هم اکنون
متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود 94
میلیون لیتر در روز است ،گفت :ظرفیت تولید
این محصول در کشور حدود  110میلیون لیتر
در روز اس��ت که از این می��زان بنزین حدود
 90میلی��ون لیتر آن با گوگ��رد کمتر از  50و
 10پ��ی پی ام تولید می ش��ود که در منطقه
کم نظیر است.رش��د مصرف بنزی��ن در 97
نسبت به سال  96به  9.5درصد رسید و طبق
اعالم مدیرعامل وقت ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی در اسفندماه  ،97پیش بینی
شده رش��د مصرف بنزین در سال  98نسبت
به س��ال  97به  10.2درصد برسد؛ از اینرو در
صورت تحقق این پیش بینی ،شاهد افزایش
متوس��ط مصرف بنزین در سال جاری به 97
میلیون لیتر خواهیم بود.
محدودیت کشت برنج به مدت  ۳سال
تصویب شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت :محدودیت
کش��ت برنج به م��دت  ۳س��ال در کارگروه
س��ازگاری با ک��م آبی تصویب ش��د و بعد از
این مدت کش��ت این محصول به غیر از دو
اس��تان گیالن و مازندران ممنوع خواهد بود.
به گزارش تس��نیم ،علی مراد اکبری معاون
وزی��ر جه��اد کش��اورزی اظهار ک��رد :بحث
ممنوعیت کش��ت برنج به غیر از استانهای
گیالن و مازندران در کارگروه مقابله با کمآبی
مورد بررس��ی قرار گرفت و بعد از تصویب به
استانهای مختلف کشور ابالغ شد.معاون وزیر
جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در پاسخ به
سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه سال 98
پربارشترین سال در نیم قرن اخیر بوده است
چرا با این وجود محدودیت و ممنوعیتهایی
برای کشاورزان اعمال میکنیم گفت :کشور
ایران در منطقه خش��ک و نیمه خشک قرار
دارد و رفت��اری که با آن باید صورت گیرد بر
اساس همین منطقه است.اکبری تصریح کرد:
افزایش دما و کم بارش بودن و تغییر در اقلیم
مواردی اس��ت که همواره باید مورد توجه ما
قرار بگیرد از طرفی باید توجه داشت که این
موضوع مصوبه دولت اس��ت و ما باید به آن
پایبند باش��یم.وی تصریح کرد :بر اساس این
تصمیم کارگروه در  3سال آینده ما محدودیت
کشت برنج خواهیم داشت نه ممنوعیت آن.

نماینده روس��یه در اتحادیه اروپا روز جمعه
اظهار داشت اگر ساز و کاری که اروپاییها
برای تس��هیل تجارت با ای��ران راهاندازی
کردهاند ق��رار نبود تحریمه��ای آمریکا را
دور بزن��د برای چه ایجاد ش��د؟ به گزارش

فارس ،یک مقام ارشد روسیه جمعه سستی
کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان به
موجب برجام در قبال ایران را مورد انتقاد قرار
داد«.والدیمیر شیزوف» ،نماینده دائم روسیه
در اتحادیه اروپا به طور خاص از این موضوع
که س��از و کار ایجاد شده توسط کشورهای
اروپای��ی برای تس��هیل تجارت ب��ا ایران
(اینستکس) قرار نیست تحریمهای آمریکا را
دور بزند ،انتقاد کرد.سه کشور اروپایی طرف

برج��ام از  ۱۱بهمنماه س��از و کاری به نام
اینستکس ( )INSTEXرا برای تسهیل
مبادالت تجاری با ایرن راهاندازی کردهاند.
اینستکس سرواژهای است که از قرار گرفتن
حروف ابتدایی عبارت «Instrument in
»Support of Trade Exchange
به معنای «ابزاری برای حمایت از مبادالت
تجاری» تشکیل شده است .وی تأکید کرد:
«بنابراین ،این ساز و کار تجربهای در زمینه

دور زدن تحریمها به ش��مار نمیرود .طبع ًا
پرسیدن این س��وال منطقی است :اگر این
کان��ال برای انجام مبادالت مالی مربوط به
آن دس��ته کاالهایی ایجاد شد که مشمول
تحریمها نیستند اص ً
ال چه نیازی به آن بود؟
همکاران اروپایی م��ن همچنان میگویند
که تازه این اول کار است».ش��یزوف تأکید
کرده که کاسه صبر ایران ممکن است لبریز
شود .او گفت« :ایرانیها در حال حاضر این

رو روشن کردهاند که ممکن است گامهایی
مشخصی بردارند و این را در اولین سالگرد
خروج امریکا از برجام اعالم کردهاند .اما این
گامه��ا فراتر از برجام نمیروند و اعالم این
تدابی��ر متقابل تا اینج��ا در چارچوب توافق
خواهد بود».کشورهای اروپایی بعد از خروج
آمریکا از توافق هستهای برجام وعده دادهاند
با تضمین منافع اقتصادی ایران ،این توافق
را حفظ کنند.

نمایندگان پارلمان آلمان:

هیچ اقدامی از سوی اروپا برای نجات برجام صورت نگرفته است
شرکتهای داروسازی آلمانی نمیتوانند هیچگونه دارویی به ایران بفروشند

گروه اقتصادی :یکی از نمایندگان پارلمان آلمان گفت که
اروپا با کوتاهیکردن در نجات توافق هس��تهای با ایران،
مسئول تش��دید تنش کنونی در میان ایران و آمریکاست.
به گزارش فارس« ،امید نوریپور» نماینده پارلمان آلمان و
سخنگوی سیاستخارجی حزب سبز در این کشور ،اروپا را
در زمینه تنشهای موجود میان ایران و اروپا مسئول دانست.
وی در این مورد به روزنامه« زاربروکر»گفت« :در سپتامبر
سال  ،۲۰۱۸وزرای خارجه اروپایی اعالم کردند که توافق
هس��تهای (با ایران) با مجموعه ای از اقدامات نجات یابد
اما هیچ کاری صورت نگرفته اس��ت».نوریپور افزود« :در
شرایط کنونی مثال شرکتهای داروسازی آلمانی نمیتوانند
هیچگونه دارویی که جنبه حیاتی دارد را به ایران بفروشند.
چرا که امکان تباد ل مالی مسدود شده است .اگر اتحادیه اروپا
میخواهد که توافق را نجات دهد ،باید آن را خیلی س��ریع
مجدد تنظیم کند».چندی پیش ،روزنامه گاردین نوشت که
اتحادیه اروپا پیشتر با یک برنامه زمانی منتشرنشده برای
تس��هیل روابط تجاری میان تهران و کشورهای اروپایی
موافقت کرده است .این روزنامه نوشت که مشخص نیست
که این اقدامات به اندازهای کافی باشد که ایران را ترغیب
کند تا درباره راهبرد خود برای کاهش تعهدات هس��تهای
دوباره فک��ر کند«.دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا ۱۸
می س��ال  ۸( ۲۰۱۸اردیبشهت  ،)۱۳۹۷خروج کشورش از
توافق هستهای را اعالم کرد .وی دیروز دوشنبه با امضای
یک فرمان اجرایی ،که به نظر میرسد با اهداف تبلیغاتی
طراحی ش��ده ،تحریمهای تازهای علیه ایران اعالم کرد.
وی که در دفتر کارش در کاخ س��فید در جمع خبرنگاران
صحبت میکرد ،این تحریمها را «شدید» توصیف کرد و
گفت« :به فش��ار به تهران ادامه خواهیم داد .ایران هرگز
نمیتواند سالح هس��تهای داشته باشد».ترامپ افزود« :ما
به دنبال درگیری با ایران یا هیچ کش��ور دیگری نیستیم.
فقط میتوانم بگویم ک��ه ما هرگز نمیتوانیم اجازه دهیم
که ایران سالح هستهای داشته باشد».پیشتر سید «عباس
موس��وی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد
احتمال اعمال تحریمهای تازه ،گفت« :آیا واقعا تحریمی
بوده که آمریکا در  ۴۰س��ال گذشته علیه کشور و ملت ما
عملی نکرده باشد و اگر کرده چه دستاوردی داشته است.
این تحریمها را در راستای تبلیغاتی میدانیم که میخواهند
ب��ر افکار عمومی داخل��ی و خارجی اثرگ��ذاری کنند».در
همین خصوص حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و
دیپلماسی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره شرایط ایران
درباره اجرای اینستکس در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد
گفت :پس از خروج آمریکا از برجام ،اروپا به ایران وعده داد
که جلوی تحریم های آمریکا بایستد و تا حد ممکن جلوی

ضربه به تعامالت خارجی ایران را بگیرد.حاجیلو افزود :چند
پیشنهاد از همان ابتدا مطرح شد ،از جمله ایجاد یک بانک
برای ایران ،تعامل بانک های مرکزی ایران و اروپا و کانال
ویژه مال��ی ( .)SPVاما نهایتا بعد از ح��دود  8-7ماه که
اروپایی ها در اجرای تعهدات خود تعلل کردند ،به یک ابزار
پشتیبان تجاری یا اینستکس رسیدیم که نه بانک است نه
جنس مالی و بانکی دارد و نه پولی قرار است در آن جابجا
شود .یعنی اگر حتی  SPVهم می داشتیم ،سطح آن بسیار
باالتر از این ابزار تجاری می بود.
اینستکس ابزار تجاری است نه مالی


این کارشناس مسائل تحریم ادامه داد :اینستکس ابزار مالی
نیست بلکه تجاری است .تجاری به این معناست که پولی
در آن قرار نیس��ت جابجا شود .یعنی کاالیی که ما به آن
ها می دهیم که عمدتا می تواند نفت باش��د و کاالیی که
آن ها به ما می دهند را حسابرسی می کند و بدهکاری و
بس��تانکاری را مشخص می کند .به زبان بسیار ساده ،این
ابزار در واقع یک دفتر حسابداری است و آنچه که ما به آن
ها می دهیم و آن چه که آن ها به ما می دهند در این دفتر
ثبت می شود .چه در اینستکسی که در اروپا مستقر است و
چه در شرکتی که در ایران مستقر است ( )STFIدر هر دو
ثبت می شود و این کاالها بصورت پایاپای مبادله می شوند،
به شکلی که عموما تحت عنوان نفت دربرابر کاال مطرح
می ش��ود و هیچ پولی جابجا نمی شود.حاجیلو با تاکید بر
این موضوع که برای اینکه اینستکس معنادار باشد و برای
کشور ما صرفه داشته باشد ،باید چهار ویژگی داشته باشد،
گفت :اوال این که اروپایی ها از ایران نفت بخرند تا حساب
ایران ش��ارژ شود .سال گذشته اروپایی ها وعده داده بودند،

که جلوی تحریم های آمریکا بایستند یعنی نفت ایران را
بخرند و با تحریم های نفتی آمریکا مقابله کنند.
با اینستکس باید کاالهای تحریمی هم خریداری شود


وی ادام��ه داد :دوم ه��ر کاالی��ی که ما بخواهی��م و نیاز
داشته باش��یم ،حتی کاالهای تحریمی را بتوانیم از آن ها
بخریم .یعنی محدود به کاالهای غیرتحریمی نشود و هر
کاالیی که ایران نیاز داش��ت ،بخ��رد ،حتی کاالهایی که
آمریکا تحریم کرده است مانند طال یا قطعات خودرو.این
کارشناس مسائل تحریم تاکید کرد :اما آنچه اکنون مطرح
می شود ،عدم خرید نفت و فروش صرفا غذا و دارو است،
یعنی آنچه که خارج از تحریم است و در دنیا کسی غذا و
دارو را تحریم نمی کند .درواقع ابزار پشتیبان تجاری اروپا
تبدیل به ابزاری برای اجرای تحریم های آمریکا می شود.
یعنی اگر آمریکا بخواهد تحریم ها را پیاده کند ،به هر حال
نم��ی تواند تحریم غذا و دارو ا ِعم��ال کند ،چرا که از نظر
حقوق بشری به مسئله جدی بر می خورد ،بنابراین باید یک
کانالی ایجاد کند که غذا و دارو به ایران برسد و اینستکس
دقیق��ا این کار را می کند یعنی اروپ��ا عاملی برای اجرای
تحریم های آمریکا می شود.
اروپا نباید قیم تجارت خارجی ایران شود


حاجیلو با تاکید بر اینکه این ابزار اروپایی باید اروپایی بماند،
اظهار داشت :تعامالت ایران با کشورهای دیگر نباید وارد
این ابزار شود .به این دلیل که با کشورهای دیگر می توانیم
از شیوه های بسیار مترقی تر تعامل مالی و تجاری داشته
باشیم ،مانند پیمان پولی دو جانبه یا حتی روش های بانکی
که در سال های  90و  91هم به کار بستیم .به عنوان مثال
چینی ها بانک کونلون خودشان را در اختیار ما قرار دادند و

تعامالت ما با این بانک انجام می شد .بنابراین دیگران نباید
وارد اینستکس بشوند ،اگر کشورهای دیگر وارد اینستکس
ش��وند عمال تجارت خارجی ایران تحت کنترل و نظارت
اروپ��ا و آمریکا قرار خواهد گرفت و آنان قیم ما در تجارت
خارجی خواهند ش��د.وی اضافه کرد :دولت ما نباید زیر بار
اینستکس گسترش یافته به کشورهای دیگر برود .این روند
مانند این است که ما مسیرهای مختلفی که به یک شهر
آب وارد می ش��ود را تجمیع کنیم و یک شیر بزرگ برای
آن قرار دهیم و اختیار این شیر را به طرف مقابل (دشمن)
بدهیم! دقیقا اینس��تکس این کار را می خواهد انجام دهد.
این کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه اروپا ادعا می
کند که نمی تواند نفت بخرد ،ولی چین و هند و ترکیه از
ایران نفت بخرند ،و ایران از اروپا کاال بخرد و حساب همه
این ها در اینستکس انجام شود ،گفت :آیا کشورهای خریدار
نفت می پذیرند که نفت ایران را بخرند و ایران کاالی خود
را از اروپا تامین کند؟ قطعا چین و هند و ترکیه و دیگرانی
که بخواهند وارد اینستکس شوند ،نخواهند پذیرفت .قوام
یک رابطه اقتصادی دوجانبه به متوازن بودن آن اس��ت و
در چنین حالتی توازن مبادالت تجاری ایران با شرکایش
از بی��ن خواهد رفت و حتی این می تواند منجر به کاهش
روابط اقتصادی ما با این کشورها شود.

آمری�کا به دنبال تجمیع تعامالت ایران در اینس�تکس

است

حاجیلو اضافه کرد :یک نکته مهم مواضع گروه بین المللی
بحران اس��ت که این گروه نفوذ بس��یار زیادی در ساختار
سیاس��ی آمریکا دارد و جورج س��وروس معروف از حامیان
اصلی آن اس��ت .این گروه اخیرا گزارش��ی منتشر کرده و
پیشنهاد داده که ایران به کشورهای دیگر نفت بفروشد و
کاالی مورد نیاز خود را از اروپا وارد کند و کشورهای دیگر
را وارد ای��ن ابزار اروپایی کنیم .دقیقا همین طرحی اس��ت
که گفته ش��د یعنی آمریکا به دنبال کانالیزه شدن اقتصاد
ایران است.
اجرایی شدن اینستکس ربطی به  FATFندارد


وی ادامه داد :چهارمین ش��رط این است که نباید اجرایی
شدن اینستکس منوط به بحث  FATFشود .اروپایی ها
هم در بیانیه ثبت اینس��تکس و هم در بیانیه جمع بندی
اعالم کردند که ایران باید برنامه اقدام  FATFرا تکمیل
کند .اینستکس با این وضعیتی که شرح داده شد ،نه تنها
به درد ما نخواه��د خورد ،حتی خطرناک هم خواهد بود.
حال برای همین ابزار ،پیش ش��رط هم گذاش��ته اند که
کامال نامعقول است .این ابزار تحت نظارتهای ویژه است
و اساس��ا نگرانی پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن
بی معنی است.

وزیر اقتصاد:

وزیر اقتصاد با بیان «در شرایط فعلی دست ما
برای مقابله با تحریمهای آمریکا پر است»
گف��ت :چه بهلح��اظ بودجه و چ��ه بهلحاظ
درآم��دی راهکارهایی را اتخ��اذ کردهایم تا
حداقل تنش به کشور وارد شود .به گزارش
تس��نیم ،فرهاد دژپس��ند در نشست خبری
با اصحاب رس��انه با بی��ان اینکه «در زمان
معرفی بنده بهعنوان وزیر اقتصاد به مجلس
تأکید داش��تند که ورود ما ب��ه مباحث نباید
مخل فضای کس��بوکار و عملکرد فعاالن
اقتصادی باشد» گفت :یکی از کارکردهای
وزارت اقتصاد در دوره اخیر امن کردن فضا

دست ایران برای مقابله با تحریمها پُر است

ب��رای فعاالن اقتصادی اس��ت.وزیر اقتصاد
گفت :با توجه به اینکه در ش��رایط تحریمی
هس��تیم دش��من بهدنبال ایجاد ناامیدی در
جامعه و دوگانهسازی بین دولت و ملت است
ت��ا جامعه را در معرض تن��ش قراردهد.وی
افزود :در آغاز کار بنده در وزارت اقتصاد موج
اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان
آغاز ش��ده بود و ما باید بهدنبال راهکارهایی
میبودی��م تا دوره گذار را با حداقل آس��یب
طی کنیم.دژپس��ند تأکید کرد :در ش��رایط
فعلی دست ما برای مقابله با اقدامات دشمن
پر اس��ت اما از بیان راهکارهای اتخاذش��ده

در فض��ای عموم��ی معذوری��ت داریم.وی
همچنین تأکید کرد :چ��ه بهلحاظ بودجه و
چه بهلحاظ درآم��دی راهکارهایی را اتخاذ
کردهایم تا حداقل تنش به کشور وارد شود،
راهکارهایی اتخاذ ش��ده تا در دوره کاهش
درآمدهای نفتی به س��ایر درآمدهای پاک و
درست متوسل شویم تا آرزوی دیرینه بودجه
بدون نفت محقق ش��ود.وزیر اقتصاد گفت:
در حالی که برخی دوس��تان نگران کاهش
درآمدهای مالیاتی در س��ال  97بودند اما با
تالش همکاران در س��ازمان مالیاتی بهرغم
پیشبینیهای مبنی بر درآمد زیر 100هزار

با حفظ روند فعلی و حمایت از تولید داخلی؛

لوازم خانگی داخلی جایگزین لوازم چینی و کره ای شدند

رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی
و آشپزخانه گفت :خوش��بختانه امروز شاهد آن
هس��تیم که واردکنندگان معتبر ک��ه تا پیش از
این به تولیدکنندگان چینی سفارش محصوالت
مورد نیاز داخل را میدادند امروز به شرکتهای
تولی��دی در داخل کش��ور س��فارش میدهند.
فریدون نصیری در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره
به اینکه تولیدات کش��ور در حوزه لوازم خانگی
فلزی و آشپزخانه کفاف نیاز بازار را میدهد اظهار
کرد :خوشبختانه شرایط امروز تولیدکنندگان ما
در این بخش به اندازهای اس��ت که محصوالت
تولی��دی داخل��ی جوابگوی نیاز داخل اس��ت و
هیچ نیازی به محص��والت خارجی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی
و آش��پزخانه گفت :ش��رایط امروز در حالی رقم

خورده که  2س��ال پیش محصوالت تولیدی ما
در بازار فروش چندانی نداش��تند و نمیتوانستند
با محصوالت مش��ابه خارج��ی رقابت کنند.وی
ادامه داد :خوش��بختانه امروز ش��اهد آن هستیم
ک��ه واردکنن��دگان معتبر که تا پی��ش از این به
تولیدکنندگان چینی س��فارش محصوالت مورد
نی��از داخ��ل را میدادند امروز به ش��رکتهای
تولی��دی در داخل کش��ور س��فارش میدهند.
نصیری با بیان اینکه قیمتها در یک ماه گذشته
تا اندازهای تعدیل شده و کمبودی در بازار وجود
ندارد گفت :این یک واقعیت اس��ت که تغییرات
قیمت در محصوالت تولیدی داخل ،متاثر از نرخ
ارز است و به دلیل آنکه مواد اولیه تولیدکنندگان
از بورس و بر اس��اس قیمتهای جهانی تامین
میشود با نوسانات قیمت ارز تغییر میکند.

میلیارد تومان حدود 109هزار میلیارد تومان
تحقق درآمد مالیاتی ثبت شد و به این ترتیب
می��زان تحقق درآمدهای مالیاتی در س��ال
گذش��ته  97درصد بود .وزی��ر اقتصاد گفت:
درحال��ی که در اویل س��ال  97رقم مصوب
سرمایه گذاری خارجی رقم نگرانکننده 1.7
میلیارد دالر بود اما با تأکیدات انجامش��ده به
همکاران سازمان سرمایه گذاری خارجی این
رقم به  3.5تا  4میلیارد دالر رسید.وی افزود:
با تسهیالت در نظر گرفتهشده برای سرمایه
گذاران باالی  250میلی��ون دالر امیدواریم
رقم س��رمایه گذاری در سال  98نیز مطلوب

باش��د.وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه کشور در
ش��اخص فضای کس��بوکار گفت :از همه
فعاالن فضای کسبوکار درخواست داریم تا
هرگونه بخشنامه و قانون را که ّ
مخل فضای
کسبوکار اس��ت به وزارت اقتصاد منعکس
کنند ،در همین راس��تا در نظ��ر داریم تعداد
جلسات هیئت مقرراتزدایی را دوبرابر کنیم.
دژپس��ند در ادامه گفت :بانکه��ا باید دارایی
منجم��د را تبدیل به داراییای کنند که روند
ارایه تس��هیالت را بهبود ببخشد و توافقی با
بانکهای دولتی انجام ش��ده تا در پایان سال
دارایی منجمد بانکها صفر شود.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی:

واسطههااجازهکاهشقیمتگوشترانمیدهند

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت :با توجه به
افزایش عرضه گوشت قرمز انتظار می رفت که قیمت ها
کاهش مطلوبی پیدا کند اما واسطه گران اجازه کاهش
قیمت را نمیدهند .به گزارش تسنیم ،مرتضی رضایی در
دومین نشست تشکلهای جهادی با موضوعیت نقش
تش��کلهای جهادی در رونق تولی��د درخصوص اینکه
چرا کاهش قیمت گوش��ت قرم��ز در بازار برای مصرف
کنندگان محسوس نیست افزود :با توجه به بارندگیهای
مناسب و وجود مراتع ،زایشهای دامی درکشور و طبق
آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،قیمت هر کیلوگرم
گوش��ت قرمز امسال نس��بت به اواخر سال گذشته 10
هزارتومان کاهش یافته است.وی اظهارداشت :در واقع
واس��طه گری متعددی که در بازار رسانی گوشت قرمز
اتفاق میافتد باعث میشود که در زمان کاهش قیمت،
واسطهها نگذارند روند کاهشی طی شود اما در مقابل در

زمان افزایش قمیت ها موجب افزایش شدید میشوند.
مع��اون وزیر جهادکش��اورزی با تاکید ب��ر اینکه قیمت
گوشت قرمز با ادامه روند عرضه به بازار شکسته میشود
تصریح کرد :ما از دامداران و تشکلها درخواست داریم
تا با تش��کیل زنجیرههای تولید ،خودش��ان بازاررسانی
گوشت قرمز را انجام دهند.معاون امور دام وزارت جهاد
کش��اورزی در خصوص واردات گوش��ت قرمز گفت :از
آنجا که ما موظف هستیم که ذخایر استراتژیک را حفظ
کنیم ،از ابتدای س��ال تاکنون ح��دود  34تا  35هزارتن
گوش��ت گوس��اله و  4تا  5هزارتن گوشت گوسفندی با
ارز نیمایی به کش��ور وارد شده اس��ت.وی درباره قیمت
متعادل برای گوشت قرمز و گوشت مرغ افزود :آنچه که
مدنظر وزارت جهاد کشاورزی و دولت است قیمت تمام
شده تولید به انظمام سود منطقی است اما قیمت گوشت
قرمز تابع نرخ گذاری عرضه و تقاضا است.
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اخبار
دیوان محاسبات گزارش پرداخت حقوق
های نجومی را به مجلس ارسال کند

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از دیوان
محاس��بات خواس��ت که به صحت و س��قم
موضوع پرداخت حقوق ه��ای نجومی ورود
کند و گزارش بررسی ها را به مجلس ارسال
کند .محمدرضا پ��ور ابراهیمی داورانی عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به عدم راه
اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران،
گفت :دیوان محاس��بات باید هرچه س��ریعتر
گزارشی درباره راه اندازی سامانه ثبت حقوق
مقامات و مدیران به مجلس ارائه دهد ،چراکه
از زمان اجرای آن گذش��ته اما هنوز عملیاتی
نش��ده اس��ت.وی افزود :بحث دیگر که این
روزها مطرح شده بحث پرداخت حقوق های
نجومی به برخی مدیران است که این موضوع
نیز باید هرچه سریعتر توسط دیوان پیگیری و
گزارش آن به مجلس ارائه شود.وی با اشاره
به نقش نظارتی دیوان محاس��بات ،ادامه داد:
دیوان ناظر مجلس بر عملکرد قانونی دستگاه
ها چه قوانین بودجه ای و چه قوانین نظارتی
اس��ت که باید درباره راه اندازی سامانه ثبت
حق��وق مقامات و مدی��ران و پرداخت حقوق
های نجومی گزارش��ی به مجلس ارائه کرده
و پاس��خگو باش��د.پورابراهیمی با بیان اینکه
پرداخ��ت های نجومی باع��ث ورود مجلس
به ماجرا شد ،تاکید کرد :مجلس در راستای
ساماندهی حقوق ها و پرداخت ها که عدد و
رقم آن مشخص نبود ،اقدام کرده است.
طرح وزارت صمت برای تولید پوشاک
در مناطق محروم

عضو کمیس��وین صنایع و معادن مجلس از
طرح وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت برای
تولید پوش��اک در مناطق مح��روم خبر داد و
گف��ت :در ح��ال حاضر تأمین م��واد اولیه به
چالش��ی برای صنایع تبدیل ش��ده و صنعت
پوشاک و نساجی نیز از این موضوع مستثنی
نیس��ت .رامین نورقلیپور عضو کمیس��وین
صنای��ع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه
ملت درباره راهکارهای الزم برای رفع موانع
پیش روی پوش��اک در ای��ران ،گفت :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برای رفع مشکالت
این صنعت به دنبال تولید پوشاک در مناطق
محروم اس��ت؛ در صورت تحقق این برنامه
مردم مستقیم ًا در زنجیره تولید پوشاک درگیر
میش��وند.نماینده مردم کردک��وی ،ترکمن،
بندرگ��ز و گمیش��ان مجلس اف��زود :الگوی
مذکور در س��ایر کش��ورها نیز اجرا میش��ود
و برنده��ای برتر دنیا از ظرفیت کش��ورهای
کمتر توس��عه یافته برای تولید البسه استفاده
میکنند چراکه قیمت تمام شده تولید کاهش
چش��مگیری پیدا کرده و اشتغال مناسبی نیز
کش��ورهای مقصد ایجاد میشود.وی با بیان
اینک��ه مراحل ابتدای��ی اجرای ط��رح تولید
پوش��اک در مناط��ق محروم آغاز ش��ده اما
نبُر اس��ت ،اظهار
به نتیجه رس��یدن آن زما 
کرد :در سایر کش��ورها این برنامهها معموال
توسط بخش خصوصی اجرا میشود بنابراین
موفقیت آمیز تر است.
رکود سنگین در بخش ساختمانی کشور

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس گفت:اگر
دول��ت بتواند به برنام��ه های روی میز خود
از جمله ارائه تس��هیالت گسترده با سود کم
عم��ل کند ،می توان به آینده بازار س��اخت
و ساز مسکن امید داش��ت .قلی الهقلیزاده
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،وضعیت بازار س��اخت و س��از
مس��کن را نگ��ران کننده دانس��ت و گفت:
متأس��فانه به علت رکود بازار مسکن امروز
شاهد کاهش میزان س��اخت و ساز مسکن
در کشور هستیم که این موضوع مشکالت
دیگری را برای اقتصاد کش��ور ایجاد خواهد
کرد .نماین��ده مردم کلیب��ر و خداآفرین در
مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :در دو
س��ال اخیر قیمت مس��کن به ویژه در حوزه
س��اخت و ساز و مصالح ساختمانی به میزان
چش��مگیری افزایش یافته و ای��ن روند در
ش��رایط کنونی نیز ت��داوم دارد.وی با بیان
اینکه دولت باید قدرت ریس��ک سازندگان
برای اجرای پروژه های س��اخت و س��از را
باال بب��رد ،گفت:بی ثبات��ی در قیمت های
مس��کن و بالتکلیفی خریداران موجب شده
که س��ازندگان از اجرای پ��روژه های جدید
اجتن��اب کنند ،زی��را امروز قیمت مس��کن
افزایش یافته و به تبع آن مردم قدرت مالی
کافی برای خرید مسکن را ندارند ،بنابر این
ساخت مساکن جدید برای سازندگان توجیه
اقتصادی نخواهد داشت.

