اخبار

موسوی الرگانی:

چرا تکلیف مالیات خانه های خالی برج سازان مشخص نمی شود؟

ترامپ :شرکتهای آمریکایی
میتوانند به هوآوی کاال بفروشند

مواض��ع ترام��پ در مورد ه��وآوی به نظر
می رس��د نرمتر ش��ده باش��د .ترامپ گفت
به ه��وآوی اج��ازه خواهد داد ک��ه دوباره
تکنولوژی آمریکای��ی را خریداری کند .به
گ��زارش مهر به نقل از س��یانان ،پس از
دی��دار رؤس��ای جمهور چی��ن و آمریکا در
حاش��یه اجالس جی  ،۲۰به نظر میرس��د
مواض��ع ترام��پ در م��ورد ه��وآوی نرمتر
ش��ده باش��د .ترامپ گفت به هوآوی اجازه
خواهد داد که دوب��اره تکنولوژی آمریکایی
را خریداری کند.ترامپ گفت :ش��رکتهای
آمریکای��ی میتوانند تجهی��زات خود را به
هوآوی بفروشند ،مساله امنیت ملی خاصی
وجود ندارد .شرکتهای آمریکایی خیلی از
اینکه نمیتوانس��تند کااله��ای خود را به
هوآوی بفروشند خوش��حال نبودند.ترامپ
گف��ت :ما در مورد ه��وآوی مذاکره کردیم،
ام��ا در مورد وضعیت و سرنوش��ت یکی از
رؤس��ای این ش��رکت که در کانادا دستگیر
ش��ده مذاکرهای انجام نشد.او ادامه داد :در
مورد هوآوی ما میخواهیم که این مس��اله
را ت��ا پایان و رس��یدن به تواف��ق تجاری،
حفظ کنی��م .من به س��ادگی در دی��دار با
رئیسجمه��ور چی��ن توافق ک��ردم که به
ش��رکتهای آمریکایی اج��ازه دهم با این
شرکت چینی تجارت داشته باشند.
کاهش  ۲۸درصدی تعداد چکهای
برگشتی در سال ۹۷

تعداد چک های برگش��تی نسبت به سال
 96ح��دود  5میلیون فق��ره کاهش یافته و
مهمتری��ن دلیل این کاه��ش  28درصدی
تع��داد چک های برگش��تی در س��ال ،97
اج��رای قان��ون جدید چک بوده اس��ت .به
گزارش ف��ارس ،دی��روز حجت االس�لام
والمس��لمین محسنی اژهای معاون اول قوه
قضاییه در س��خنرانی پی��ش از خطبههای
نماز جمعه تهران گفت« :درسال  ،96حدود
 17میلی��ون و  400ه��زار چک برگش��تی
داش��تیم که با اقدام��ات پیش��گیرانه ،قوه
قضایی��ه و دولت و بانک مرکزی و بانکها
ب��ه هم کم��ک کردن��د و در س��ال  ،97با
اینکه تحریمهای ظالمانه ،فش��ار بیشتری
را بر اقتصاد و م��ردم وارد میکرد ،اما آمار
چکهای برگش��تی به  13میلیون و حدود
 400هزار رس��ید و در واقع ب��ا یک اقدام،
چن��د میلی��ون از آمار چکهای برگش��تی
کم میش��ود و ای��ن اقدام��ات پروندههای
ق��وه قضاییه را کاهش میدهد».براس��اس
آمارهای ارائه ش��ده توسط معاون اول قوه
قضائیه تعداد چک های برگش��تی در سال
 97نسبت به سال قبل آن ،حدود  4میلیون
فقره کاهش یافته که معادل کاهش��ی 23
درصدی است.
دست رد هندیها به ترامپ
در حاشیه اجالس گروه ۲۰

در اجالس گروه  ۲۰آمریکاییها از مقامات
هندی خواس��تند تا اعمال تعرفه بر واردات
 ۲۸کاال از آمری��کا را لغو کنند ،اما هندیها
این درخواس��ت آنه��ا را قب��ول نکردند .به
گ��زارش فارس ب��ه نقل از اس��پوتنیک ،از
روز یک ژوئن دولت هند در پاسخ به اقدام
آمریکا در خ��ارج کردن نام این کش��ور از
نظام جامع تعرفههای ترجیحی ،بر واردات
 ۲۸کاالی آمریکای��ی تعرفه اعمال کردند.
در حاشیه اجالس گروه  ۲۰در ژاپن ،دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا از نارندرا مودی،
نخستوزیر هند خواست تا اعمال تعرفه بر
کااله��ای آمریکایی را لغ��و کند.مودی در
پاس��خ به این درخواس��ت آمریکا به سران
واشنگتن توصیه کرد تا اقداماتی که پیشتر
در واشنگتن علیه هند اجرایی شدهاند نگاه
کنند.مودی در این باره گفت :دو کشور باید
به آین��ده نگاه کرده و ت�لاش کنند برخی
مش��کالت خود را حل کنند.ویجی بوخال،
وزیر امور خارجه هند ،طی نشس��تی خبری
در ای��ن باره گف��ت :نخس��توزیر هند به
ترامپ گفته است که پس از حذف نام هند
از نظام جام��ع تعرفههای ترجیحی آمریکا،
برخی اقدامات را اجرایی کرده اس��ت .این
کاری است که ما انجام دادهایم و ما باید به
آینده ن��گاه کنیم و ببینیم چگونه میتوانیم
برخی مش��کالت خود را ح��ل کنیم.ترامپ
روز پنجشنبه و یک روز قبل از آغاز نشست
گ��روه  ۲۰در ژاپن در این ب��اره گفت :این
مسئله قابل قبول نیست و تعرفه بر واردات
کاالهای آمریکایی در هند باید لغو شود.در
ابتدای دیدار ترامپ ب��ا مودی ،وی مدعی
ش��د که ممکن اس��ت یک قرارداد تجاری
خیلی عالی بین دو کشور بسته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت:
تعداد زیادی از س��ازندگان مسکن با وجود
زمی��ن کم ،ارتفاع خری��داری و خانه های
خالی زیادی در اختیار دارند که باید بحث
مالیات از این واحدها هرچه سریعتر تعیین

تکلیف شود .س��یدناصر موسوی الرگانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی در گف��ت وگو با خان��ه ملت ،با
بیان اینکه برخ��ی از رفتارهای اقتصادی
مس��ئوالن س��بب بی اعتم��ادی مردم به
آنها ش��ده اس��ت ،گفت :اگر از ابتدای بازه
زمانی که دولت اعالم می کند برای فالن
پ��روژه اوراق مش��ارکت عرضه می کند و
م��ردم برای خرید ای��ن اوراق باید یک یا

 2درص��د مالیات پرداخت کنن��د ،مردم از
هم��ان ابتدا می توانند درباره خرید یا عدم
خرید آن تصمیم گیری کنند.نماینده مردم
فالورجان در مجلس ش��ورای اس�لامی،
افزود :زمانی که دولت به صورت رس��می
اعالم می کن��د که این س��رمایه گذاری
ها بدون پرداخت مالیات اس��ت و پس از
مدتی می گوید مالیات شامل حال آن می
شود نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد می

کند ،همانند بحث س��که که اگر افراد در
آن زمان می خواستند از بازار آزاد سکه را
خری��داری کنند با قیمتی که از آن مالیات
اخذ شود برابری می کند.وی با بیان اینکه
دولت زمانی که به پول نیاز داش��ته اقدام
به پیش فروش س��که کرده اس��ت ،ادامه
داد :ع��ده ای در آن زم��ان اعتماد کرده و
س��که خریداری کرده ان��د که به نظر من
این اف��راد به دنبال اخالل در بازار س��که

نبودند.موس��وی الرگانی با اشاره به اینکه
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه
در بازار مس��کن امری ضروری است که
بای��د در صحن علنی مجلس بررس��ی و
تعیین تکلیف ش��ود ،تاکی��د کرد :موضوع
دریاف��ت مالیات از خانه های خالی از قبل
تعیین تکلیف ش��ده ام��ا از آن مالیات اخذ
نشده است که تکلیف این موضوع نیز باید
سریعتر مشخص شود.

تجار داخلی برای تامین مواد اولیه وارد میدان شدند

کمبودتسهیالتبانکیوقاچاق،اصلیترینمشکلصنعتلوازمخانگی

گروه اقتصادی :افزایش قیمتها طی چند
ماهه گذشته در بازار لوازم خانگی باعث شد،
چالش های زیادی روانه این بازار ش��ود .به
گزارش عصرایرانیان ل��وازم خانگی یکی از
صنایع با دامنهای بسیار وسیع و متنوع است
ک��ه میتوان گفت همواره بر موجی از ثبات
سوار اس��ت .در وصف پتانسیل این صنعت
همی��ن بس که بهجرئت میتوان گفت پس
از نف��ت ،صنعت لوازم خانگ��ی میتواند به
بزرگترین صنعت سودآور کشور تبدیل شود.
البته با افزایش قیمتها طی چند ماه گذشته
در بازار لوازم خانگی باعث شد ،چالش های
زیادی روانه این بازار شود که بالتبع در یک
بازه زمانی چند ماه��ه ،قیمت لوازم خانگی
رش��د فزاین��ده ای را تجرب��ه و از طرفی با
مشکل توزیع همراه شد.
در این صنعت اگر الزامات تولید رعایت شود،
مش��کلی برای مقابله با تحریم و جایگزینی
کااله��ای خارجی وجود ن��دارد ،اما کاهش
تولی��د میتواند روی ب��ازار و قیمتها تأثیر
بگذارد .به گفته کارشناس��ان ،صنعت لوازم
خانگی ت��وان تولید نیاز داخ��ل را دارد و در
صورت تقاضای بیش��تر نیز میتوان با س��ه
نوبته کردن کارخان ه ه��ا ،عرضه را افزایش
داد.
خیز دوباره تولیدکنندگان داخلی برندهای

کره ای برای حضوری پرقدرت

علیرضا موس��وی مجد ،رئیس هیأت مدیره
انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت:
ب��ا وج��ود محدودیتهایی ک��ه در پی آغاز
تحریمها تمام بخشهای اقتصادی را درگیر
خود کرد ،تدابیر الزم اندیشیده شد و مشکل
خاص��ی در بخش خدمات پ��س از فروش
برندهای لوازم خانگی کرهای در ایران وجود
ن��دارد و این ش��رکتهای تولیدکننده طبق
ضواب��ط و قانونهای موج��ود در حال ارایه
خدمات به مش��تریان خودهستند.موس��وی
مج��د تصریح کرد :در تأمی��ن قطعات مورد
نیاز برای اس��تفاده در خدمات پس از فروش
مش��کل قابل توجهی وجود ندارد و قطعات
برای محصوالت تحت گارانتی رس��می در
اغل��ب موارد ب��ه طور کامل موجود اس��ت.
وی در پاس��خ به سوال باش��گاه خبرنگاران
جوان که چرا خدمات پس از فروش ش��امل
گروهی از کاالهای کرهای نمیش��ود و این
موضوع با سردرگمی و گله مندی مخاطبان
مواجه شده اس��ت ،گفت :از چند سال پیش
که حجم باالی س��رمایه گذاری بخش صد
در صد خصوصی ایرانی منجر به راه اندازی
خطوط تولید لوازم خانگی پیشرفته برندهای
معتبر این صنعت در کش��ور ش��د ،برای هر
چ��ه محدودت��ر ک��ردن حجم قاچ��اق این
محصوالت ،گروه سام ارایه خدمات گارانتی

تحریم مردم ما را تنها گذاشته اند با برندهای
ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود.

تس�هیالت بانکی و قاچ�اق ،اصلی ترین

مشکل صنعت لوازم خانگی

و وارانتی خود را تنها محدود به محصوالت
تولیدی داخل کش��ور و محصوالتی کردکه
به ش��کل قانونی از مجاری رسمی گمرک
وطبق قرار داد با ش��رکت مادر وارد کش��ور
میش��د.رئیس هیأت مدی��ره انجمن لوازم
صوت��ی و تصویری ایران اف��زود :به همین
دلی��ل برای کمک به اقتص��اد مولد و ایجاد
محدودی��ت برای خریداران کاالهای قاچاق
که ضربه اصلی را به اقتصاد و س��رمایههای
کش��ور وارد میکند ،ما تنه��ا متعهد به ارائه
خدمات به محصوالتی هستیم که در ایران
تولید ش��ده و یا توسط ش��رکتهای معتبر
طرف قرارداد به صورتی قانونی وارد کش��ور
شده است.این مقام مس��ئول تاکید کرد :به
تمام��ی خریداران توصیه میش��ود از خرید
محصوالت خارج از سیستم گارانتی رسمی
وقاچاق خ��ودداری کنند ،چرا که در صورت
هرگون��ه ایراد و نقص��ی در کاال با توجه به
ش��رایط نابسامان موجود در بخش تعمیرات
غیر رسمی ،هیچ بخشی پاسخگوی مشکل
آنها نیست و در صورتی هم که قطعه را در
بازار پیدا کنند؛ عمدتا این قطعات غیر معتبر
و بی کیفیت اس��ت که هزینههای مجدد و
سنگینی را به آنها تحمیل میکند.

برای نجات اش�تغال و منافع خریداران؛

بازار را از سیطره لوازم خانگی بانهای خارج
کنیم

موس��وی مج��د در ادامه به تولید گس��ترده
محصوالت و عرضه مناس��ب آن به بازار در
سال گذشته اشاره کرد و گفت :محصوالت
به ان��دازه کافی وج��ود دارد و م��ردم نباید
تقاضای کاذب برای ل��وازم خانگی در بازار
ایج��اد کنند و فرصت را به دس��ت دالالن

و واس��طهها بدهن��د.وی در پایان با انتقاد از
گسترش و رواج خرید کاالهای به اصطالح
بان��های در ب��ازار و اش��اره ب��ه اینکه خرید
کاالهای قاچاق باعث از بین رفتن اش��تغال
خواهد ش��د؛ از مردم خواس��ت که کاالهای
مورد نیاز خود را از فروشگاههای معتبر تهیه
و در هنگام خرید حتما به ش��رکت گارانتی
دهنده دقت کنند که در هنگام خرابی دچار
مشکل وسردر گمی نشوند.
ب�ازار ل�وازم خانگی مدت هاس�ت که به

یک ثبات نسبی رسیده است

فریدون نصیری ،رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی فلزی و آش��پزخانه به باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان گف��ت اظه��ار ک��رد:
خوش��بختانه هی��چ واحد تولی��دی به خاطر
کمبود مواد اولیه تعطیل نش��ده است.رئیس
اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی فلزی
و آش��پزخانه ادامه داد :صددرصد مواد اولیه
مورد نی��از برای خطوط تولی��د در این بازار
تامین نمیش��ود با این وجود در حال تامین
مواد اولیه در صنایعی همچون پتروشیمی و
فلزی هس��تیم.نصیری در ادامه افزود :تجار
داخلی در زمینه تهیه مواد اولیه آش��پزخانه،
تا حدی جوابگوی بازار هستند ،البته ممکن
اس��ت تا حدی عقبتر از س��ایر کش��ورها
باش��ند ،اما میتوانند خود را با شرایط فعلی
وفق بدهند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد :بازار لوازم
خانگی مدت هاست که به یک ثبات نسبی
رسیده است.نصیری در پاسخ به این پرسش
که آی��ا قاچاق در این صنف کمتر ش��ده یا
خیر ،افزود :آمار رس��می ندارم ،اما بر اساس
اطالعات گزارش ش��ده ،میزان قاچاق کمتر

شده است .نصیری گفت :زمانی که قیمتها
در بازار افزایش یابد بطور قطع ،خرید مردم
کمتر میشود .در حال حاضر تولیدکنندگان
میتوانند نیازهای خود را در بازار تامین کنند
و خوشبختانه کاالی ایرانی ،پاسخگوی بازار
است.

ب�ا تقویت برندها و خ�ط تولید می توانیم

تبدیل به هاب منطقه شویم

حمیدرض��ا غزن��وی ،عض��و انجم��ن
تولیدکنندگان لوازم خانگی نیزگفت :وضعیت
اقتصادی و تحریمهای بی منطق س��ال 97
باعث افت تولی��د و همچنین کاهش تولید
محصوالت اس��تراتژیکی مث��ل یخچال و
ماشین لباسش��ویی ش��د .پیش فروشها،
س��رمایه در گردش و تعمیق عمق س��اخت
داخ��ل و قاچ��اق از جمله مطالب��ات صنایع
لوازم خانگی اس��ت.غزنوی افزود :امس��ال
شرایط آرامتر شده است ،البته با وجود اینکه
تقاض��ای خرید به عل��ت ممنوعیت واردات
لوازم خارجی افزایش یافته اس��ت ،اما تولید
داخلی به دلیل مش��کالت ارزی که داشت،
کاهش پیدا کرده و این ممنوعیت ها برای
مدیری��ت ارزی صورت گرفته اس��ت.عضو
انجم��ن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح
کرد :در صورت حمایت دولت و روانه شدن
نقدینگ��ی زیادی که در کش��ور وجود دارد،
صنع��ت لوازم خانگی نه تنها ب��ازار ایران را
بلکه میتوان��د با تقویت برندها و خط تولید
موجود تبدیل به هاب منطقه ش��ود و خاور
میانه و بخش��ی از آس��یا را به دست بگیرد.
وی ادامه داد :بای��د تالش کنیم به مقیاس
اقتصادی برسیم تا قیمتها هم کاهش یابد
و جای خالی برندهای خارجی که در شرایط

حبیبال��ه انص��اری ،دبی��رکل انجم��ن
صنایع ل��وازم خانگی در خص��وص عوامل
تعیینکنن��ده قیمت نهای��ی محصوالت و
ق��درت رقابتپذیری صنعت ل��وازم خانگی
گفت :عوامل موثر ب��ر قیمت به چند گروه
تقسیم میشوند؛ یک بخش مواد اولیه ،یک
بخش صرف انرژی و بخش��ی دیگر مربوط
به س��رمایهگذاریهای صورت گرفته است
که باید نرخ به��رهوری صنعتگر را تامین
کند .ضمن اینکه دس��تمزدها و هزینههای
متغیر نی��ز روی قیمت تمام ش��ده اثرگذار
خواهد بود اما متاس��فانه در تمامی بخشها
تولیدکننده دچار بیاطمینانی است.وی افزود:
نرخ به��رهوری فعلی در ای��ران به گونهای
نیس��ت که مش��وقی برای س��رمایهگذاری
باش��د .برنامهریزی برای افزایش بهرهوری
مس��ألهای است که رقابتپذیری را افزایش
داده و در ه��ر دو ح��وزه کیفی��ت و قیمت
اثرگ��ذار خواهد ب��ود .ضم��ن اینکه تبعیت
از س��لیقه مردم و ارائ��ه کاالهای متنوع در
بخشه��ای تولید ل��وازم خانگ��ی میتواند
موج��ب افزایش رقابتپذی��ری این صنایع
ش��ود.انصاری تصریح کرد :همچنین توجه
بیش��تر به خدمات پس از فروش به عنوان
موضوعی ک��ه در ادامه خط تولید قرار دارد
و نصب ،آموزش اس��تفاده ،تضمین کیفیت
و س��رویسهای دورهای و دیگ��ر خدماتی
از این دس��ت موجب افزایش رضایتمندی
مش��تری و افزایش فض��ای رقابتی خواهد
ش��د.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در
خصوص مش��کالت این صنعت گفت :باید
به موضوع تسهیالت بانکی توجه بیشتری
کرد ،چراکه برای س��رمایهگذاری یا توسعه
آن امری ضروری است .زمانی که صنعتگر
س��ود بانکی بین  ۲۰ت��ا  ۳۰درصد پرداخت
میکند ،نمیتواند انگیزه باالیی برای ورود
به صنعت داشته باشد .سیاست کاهش سود
تس��هیالت همچون دیگر کشورها از جمله
مواردی اس��ت که ن��ه در این صنعت ،بلکه
به صورت کلی در تمامی بخشها باید مورد
توج��ه قرار گیرد .موض��وع دیگر به مالیات
مصرف کنن��ده باز میگردد ک��ه امروزه از
تولیدکننده اخذ میشود .همچنین قاچاق و
واردات بیرویه کاال از جمله موارد دیگری
اس��ت که فش��ار زیادی ب��ه تولیدکنندگان
صنعت ل��وازم خانگی تحمی��ل میکند .در
کش��وری که لوازم خانگی ب��ا کیفیت باال
ام��کان تولید دارد ،هیچ دلیلی برای واردات
در این اندازه و مقدار وجود ندارد.

حمایت نمایندگان مجلس از ساخت پتروپاالیشگاهها

راه��کار اصولی بیاثرکردن تحریمه��ای نفتی،تغییر زمین بازی از خام
فروش��ی به سمت ساخت پتروپاالیش��گاه و صادرات فرآوردههای نفتی
اس��ت ونماین��دگان مجلس از تصویب و اجرای ای��ن طرح حمایت می
کنند.ب��ه گزارش مهر ،قبل از اعمال تحریمه��ای نفتی از مجموع ۳.۹
میلیون بش��که نفت خام تولید ش��ده از میادین نفت کشور  ۱.۷میلیون
بش��که (معادل  ۴۲درصد) در داخل کش��ور به عنوان خوراک واحدهای
پاالیش��گاهی مورد اس��تفاده قرار میگرفت و  ۲.۲میلیون بش��که باقی
مانده بصورت خام به خارج از کشور صادر میشد .اتفاق ًا دلیل اثرگذاری
تحریمه��ای نفتی نی��ز ات��کا بودجه دولت ب��ر درآمده��ای حاصل از
خامفروش��ی نفت است .بنابراین کارشناسان معتقدند که راهکار اصولی
کاه��ش تأثیر تحریمهای نفت��ی ،تغییر زمین بازی از خام فروش��ی به
سمت ساخت پتروپاالیشگاه و تولید و صادرات فرآوردههای نفتی است.
در این راستا کمیسیون انرژی مجلس در پاییز  ۱۳۹۷طرحی را با عنوان
«احداث پتروپاالیش��گاهها با اس��تفاده از سرمایهگذاری مردمی و روش
«تنفس خوراک» تنظیم کرده بود که یکش��نبه هفته گذشته در دستور
کار صح��ن علنی مجلس ق��رار گرفت و کلیات آن تصویب ش��د .ایده
طرح مذکور برای حل مش��کل تأمین مالی پروژهها ،جذب سرمایههای
خرد و نیمه خرد مردمی با اعطای مش��وق اقتصادی تنفس خوراک به
سهامداران است.
برنامه ریزی برای ساخت پتروپاالیش�گاه و تولید فرآوردههای نفتی


در این راستا شهابالدین بیمقدار ،عضو کمیسیون امور داخلی مجلس
در گفتگو با مهر ،با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پاالیشی کشور گفت:
توسعه پاالیش��گاهها و صادرات مش��تقات نفتی هم باعث اشتغالزایی
میش��ود و هم تحریمهای نفتی را کاهش دهد .بازار فرآوردههای نفتی
نس��بت به بازار نفت گستردهتر اس��ت و اگر برای فروش نفت خام ۱۰
مش��تری وجود داشته باش��د؛ میتوانیم فرآورده را به  ۱۰۰کشور صادر

کنیم و قابل تحریم نیست.وی ادامه داد :فروش فرآورده برخالف نفت
خ��ام ک��ه فقط با نفتکش قابل انتقال اس��ت ،به صورت خ��ط لوله و با
اس��تفاده از کش��تی و کامیون نیز امکانپذیر ب��وده و در نتیجه فرآیند
شناسایی آن برای آمریکا خیلی دشوار است.طبق گفته عضو کمیسیون
امور داخلی مجلس ،ما باید برای س��اخت پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه و
تولید بنزین و فرآوردههای نفتی برنامهریزی کنیم .توسعه صنایع پایین
دس��تی صنعت نفت یکی از ضروریات کشور است .دولت میتواند برای
جذب سرمایههای مردمی به ساخت پاالیشگاه ،مردم را سهامدار کند.
ناتوانی آمریکا در ایجاد س�د راه برای صادرات فرآوردههای نفتی


همچنین س��عید باس��تانی ،عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
شورای اسالمی در گفتگو با مهر ،با اشاره به طرح مجلس برای ساخت
پاالیش��گاه با اس��تفاده از س��رمایههای مردمی گفت :ط��رح «افزایش
ظرفیت پتروپاالیش��ی با استفاده از س��رمایههای مردمی» طرح خوبی
اس��ت از این نظر که به محصوالت پاییندستی پاالیشگاهی همه دنیا
محتاج هس��تند .تعدد مش��تریان فرآوردههای نفتی و گس��تردگی بازار
فرآورده باعث میشود که آمریکا نتواند در این حوزه برای ما محدودیت
ایجاد کند و حتی اگر خود ایران هم بازاریابی نکند خود خریداران به ما
درخواس��ت میدهند.وی افزود :در بحث صادرات نفت خام چون تعداد
معدودی از پاالیش��گاههای خارجی خریدار نفت ما هس��تند و س��اختار
پاالیش��گاه خود را بر اس��اس نفت ما تعبیه کردن��د؛ در صورت تحریم
نمیتوانیم به پاالیشگاه دیگری نفت بفروشیم و خریداران سنتی ما نیز
تحریم هس��تند .این موضوع در بحث صادرات فراورده صادق نیس��ت.
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ادامه داد :م��ا باید ظرفیت
پاالیش��گاهی و ذخیرهس��ازی نفت خام خودمان را افزایش دهیم .یکی
از کارهای مغفول مانده ،عدم ایجاد منابع ذخیرهس��ازی نفت خام است.
یعنی ما در ش��رایط فعلی که نفت خام کش��ور تحریم است ،نه ظرفیت

پاالیش��ی داریم ک��ه نفت را به فرآورده تبدیل کنی��م و نه منابع ذخیره
س��ازی نفت داریم تا نفتمان را ذخیره کنیم و با بس��تن چاههایمان به
آنها آس��یب نزنیم.به گفته باستانی ،میتوان مشکل تأمین مالی ساخت
واحدهای پتروپاالیشی را از طریق مشارکت عمومی مردم حل کرد .به
طوری که مش��وق اقتصادی گذاشته ش��ود تا مردم سرمایه خود را وارد
این بازار کنند و سود ببرند.
چگونه بخش خصوصی را به س�اخت پاالیش�گاه تش�ویق کنیم؟


حسن کامران دستجردی ،عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
ش��ورای اس�لامی نیزدر گفتگو با مهر درباره ضرورت صادرات فرآورده
برای مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا گفت :ساخت پتروپاالیشگاه کار
بس��یار ضروری است اما متأس��فانه دولت تا به حال از این قضیه غفلت
کرده است .مجلس از س��اخت پتروپاالیشگاه قطع ًا حمایت میکند.وی
ادامه داد :توس��عه صنایع پاالیشی عالوه بر ایجاد ارزش افزوده ،اشتغال
زای��ی و کارآفرین��ی میکند .ما میتوانیم با اعطای تس��هیالت ،بخش
خصوصی را به س��اخت پاالیشگاه تشویق کنیم .البته دولت باید در این
حوزه موانع را از سر راه مردم بردارد و برای به ثمر نشستن ساخت این
واحدها اراده داش��ته باشد .ما هرچقدر به س��مت ساخت پتروپاالیشگاه
و ص��ادرات فرآورده حرکت کنیم در مس��یر بی اثر ک��ردن تحریم گام
برداشتهایم.به گزارش مهر ،در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا در
حوزه س��اخت و توسعه پتروپاالیش��گاهها و تبدیل نفت خام به فرآورده
و ایج��اد ارزش افزوده برنامهریزیهای کالنی میکنند .در این راس��تا
حتی کش��وری مانند س��نگاپور که فاقد منابع نفت و گاز است ،با ۴۵.۸
میلی��ارد دالر صادرات ،جایگاه س��وم را در بین کش��ورهای صادرکننده
فراوردههای نفتی دارد .این در حالی اس��ت که ایران به عنوان نخستین
دارنده منابع نفت و گاز قابل اس��تحصال جهان ام��ا در زمینه صادرات
فرآوردههای نفتی ،در بین  ۱۵کشور اول قرار دارد.
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اخبار
سود  ۱۰۸میلیون تومانی استخراج هر
واحد بیت کوین در ایران

بلومبرگ با اش��اره به اس��تقبال از تولید بیت
کوی��ن در ایران به دلیل برق ارزان نوش��ت:
استخراج هر واحد بیت کوین در ایران با برق
ارزان  ۱۰۸میلی��ون تومان س��ود عاید معدن
کار بی��ت کوین می کند .به گزارش تس��نیم
به نقل از بلومبرگ ،رون��دی که برای ایجاد
واحده��ای ارز مج��ازی بیتکوین اس��تفاده
میش��ود ،آنقدر برق مصرف میکند که باعث
افزایش مصرف برق ایرانیها شده و فشاری
بی سابقه بر شبکه های برق گذاشته است و
مقام��ات را مجبور ک��رده عرضه برق به این
اصط�لاح مزارع تولید ارز دیجیتال را کاهش
دهن��د .همایون حائری ،مع��اون وزیر برق و
ان��رژی وزارت نیروی ایران گفت معدنکاران
بیت کوی��ن در ایران از نرخ ب��رق یاران ه ای
بهره می برند و حتی از مس��اجد هم که برق
را رایگان می گیرند س��وء استفاده می کنند
.سخنگوی شرکت برق گفت «:مصرف برق
کش��ور در همین ماه  7درصد افزایش یافته
اس��ت .تولید هر بیت کوی��ن معادل مصرف
س��االنه  24خانه در تهران برق مصرف می
کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران
به مدت  24سال .
رشد ۱۰۶درصدی قیمت مسکن در
تهران طی بهار امسال

بانک مرکزی از رش��د ۱۰۶.۷درصدی قیمت
مس��کن در تهران طی بهار امس��ال خبر داد
و اعالم کرد معامالت مس��کن تهران در این
دوره نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل افت
۴۴.۸درصدی داشته است .به گزارش تسنیم،
مطابق جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی
وزارت راه و شهرس��ازی در خردادماه امسال
متوس��ط قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد
5.6درص��دی نس��بت به ماه پی��ش از آن به
 13میلیون و  425هزار تومان افزایش یافته
است .بیشترین متوس��ط قیمت هر مترمربع
واحد مس��کونی با  27میلی��ون و  573هزار
تومان مربوط به منطقه یک است ،فروردین
سال گذشته متوسط قیمت در این منطقه 11
میلی��ون و  773هزار توم��ان بود .منطقه 18
نیز با  5میلی��ون و  917هزار تومان کمترین
قیمت متوس��ط هر مترمرب��ع آپارتمان را در
خردادماه داش��ته است.در منطقه  15متوسط
قیمت مسکن از  7میلیون و  100هزار تومان
با 7صدم درصد رشد منفی به  7میلیون و 53
هزار تومان کاهش یافته است.
وزارت صمت قیمت واحد
برای تایر ارائه کند

س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:
دولت باید نس��بت به قیمت گ��ذاری واحد
برای محصوالت تای��ر اقدام کند ،همچنین
بای��د در حوزه نحوه قیم��ت گذاری ،فروش
و توزیع الس��تیک نظارت و بازرس��ی ویژه
ای صورت گیرد .صدیف بدری س��خنگوی
کمیس��یون عمران مجل��س در گفتوگو با
خانه ملت ،با اش��اره به افزایش  20درصدی
قیمت الستیک در کش��ور ،گفت :متأسفانه
عملک��رد دولت در حوزه نظ��ارت بر بازار و
کنترل قیمت محصوالت به ویژه الس��تیک
قابل قبول نیست .نماینده مردم اردبیل ،نیر
و نمین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
دولت در شرایط کنونی بازار الستیک را رها
کرده و این مس��ئله منجر به تش��دید قیمت
الستیک در بازار شده است.وی گفت :قطعا
ح��وزه حمل و نقل از اهمیت بس��یار باالیی
برخوردار اس��ت و بروز مشکالت برای این
بخش تبعات بسیاری را برای اقتصاد کشور
به دنبال دارد ،همان گونه که بروز مش��کل
برای کامیون داران در سال گذشته منجر به
مش��کالت عدیده ای در کشور شد.بدری بر
لزوم ورود وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
به بازار الس��تیک تأکید کرد و گفت :دولت
باید نس��بت ب��ه قیمت گ��ذاری واحد برای
محصوالت تایر اقدام کند ،همچنین باید در
حوزه نحوه قیمت گ��ذاری ،فروش و توزیع
الستیک نظارت و بازرسی ویژه ای صورت
گیرد.این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه
داد :س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز باید به
تالطمات بازار الس��تیک ورود کند ،قطعا در
ص��ورت برخورد با دالل ب��ازی ها می توان
بازار را به سمت ثبات هدایت کرد.

