اخبار

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

منافع نمایندگان عضو هیأت علمی باعث دو پلهای شدن مالیات بر درآمد شد

وعده توقف رفت و آمدهای زاید
دستگاههایدولتیبهواحدهایتولیدی

وزیر صنعت ب��ا بیان اینکه ای��ن وزارتخانه
س��امانهای را ب��رای اجرای م��اده  ۷قانون
بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار طراحی
کرده اس��ت ،گف��ت :رفت و آمده��ای زاید
دستگاههای دولتی به تولیدکنندگان متوقف
میش��ود .به گزارش تس��نیم ،رضا رحمانی
در جلس��ه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش
خصوص��ی در رابطه با اج��رای حکم ماده 7
قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار و
آیین نامه اجرایی آن مبنی بر تشکیل کمیته
س��اماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای
ا جرائ��ی به واحدهای تولی��دی و راهاندازی
سامانه مربوط ،اظهارداشت :این کمیته هنوز
تشکیل نش��ده و پیشنهاد من این است که
ام��روز یکی از راههای مقابل��ه با تحریم از
لحاظ اقتصادی تسهیل امور است و لذا ماده
 7قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار
اهمیت دارد.وزیر صنعت اف��زود :اگر مانعی
در اجرا اس��ت بیان کنند زی��را از نظر وزارت
صنعت ،هیچ مانع فنی و فکری برای اجرای
ای��ن ماده وجود ن��دارد و حتم�� ًا اجرای آن،
ضروری است.به گفته وی ،پیشنهاد میشود
کمیتهای در معاونت ریاست جمهوری برای
بررس��ی این موضوع ایجاد شود زیرا معموال
یک س��ری موانع بوروکراسی و کارشناسی
در این مس��اله وجود دارد اما مشکل جدی
نداری��م و ما حتما در اجرا ه��م امکانات را
فراه��م میکنیم.وزیر صنع��ت با بیان اینکه
این وزارتخانه سامانهای را برای اجرای ماده
 7قانون بهبود مس��تمر فضای کسب و کار
طراحی کرده اس��ت ،گفت :رفت و آمدهای
زاید دس��تگاههای دولتی به تولیدکنندگان
متوقف میشود.
رکود غیرتورمی بازار مسکن تا نیمه
اول سال آینده ادامه دارد

نایب رئیس اتحادیه امالک با اشاره به اینکه
بازار مسکن یک بخش اقتصادی دیر تاثیرپذیر
است ،گفت :تا پاییز سال آینده رکود غیرتورمی
بر بازار مسکن حاکم است .حسام عقبایی در
گفتوگو با تسنیم با یادآوری اینکه در نیمه
اول امسال رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم
بود ،اظهار کرد :در ش��ش ماه اول سال جاری
همواره میزان معامالت مسکن کاهشی همراه
با افزایش قیمتها بود.وی ادامه داد :بر اساس
پیش بینیهای صورت گرفته نیمه دوم بازار
مس��کن وارد رکود غیرتورمی شد که شاهد
رک��ود معامالت هس��تیم و دیگ��ر خبری از
افزایش قیمتها نیس��ت و در واقع نرخها در
بازار مسکن ثبات دارد.وی با بیان اینکه رکود
غیرتورمی بازار مسکن تا پایان سال همچنان
ادامه خواهد داشت ،تصریح کرد :بازار مسکن
یک بخش دیر تاثیرپذیر است و بر این اساس
نیمه اول سال آینده نیز رکود غیرتورمی برای
این ح��وزه پیش بینی میش��ود.نایب رئیس
اتحادیه مش��اوران امالک تاکید کرد :از این
رو در شش ماه اول سال  99میزان معامالت
رشد چشمگیری نخواهد داشت و قیمتها با
ثبات نسبی همراه خواهد بود.
ُافت شاخص بورس و نوسان
بازار ارز مقطعی است

عضو کمیس��یون صنایع اقتص��ادی مجلس
با بی��ان اینکه اُفت ش��اخص بورس مقطعی
اس��ت ،گفت :هرچند بازار س��رمایه نوساناتی
دارد ام��ا مس��یر رو ب��ه رش��دی را طی می
کند .محمدرضا پ��ور ابراهیمی داورانی عضو
کمیس��یون صنایع اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی با  ،درباره اُفت شاخص بازار بورس،
گفت :بازار سرمایه طی سالهای اخیر مبتنی
ب��ر واقعیته��ای اقتصادی بوده اس��ت؛ این
واقعیتهای اقتصادی به سودآوری بنگاهها و
تغییر قیمت دارایی های پایه توجه می کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی افزود :هر دو مولفه مذکور موجب شد
بازار بورس به صورت کلی در یک سال اخیر
عملکرد رو به جلویی داشته باشد.وی با بیان
اینکه بازار سرمایه در مسیر حرکت خود همواره
ب��ا اتفاقاتی که در حوزهه��ای مختلف مانند
مسائل سیاس��ی ،امنیتی ،منطقهای و جهانی
رخ میده��د ،روبرو اس��ت ،اظهار ک��رد :بازار
سرمایه به صورت مقطعی تحت تاثیر عوامل
غیراقتصادی است.عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اسالمی به سرمایهگذاران و
فعاالن بازارسرمایه توصیه کرد :روند شاخص
بورس از مولفههای اقتصادی مانند تغییر قیمت
دارایی پایه تعدیل ش��ده متناسب با نرخ ارز و
سودآوری شرکتهای صادراتی و  ...تاثیر می
پذیرد و افت کنونی مقطعی است.وی وضعیت
بازار سرمایه را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد:
اُفت ش��اخص بورس مقطعی است و اگرچه
روند بازار س��رمایه نوساناتی دارد اما مسیر رو
به رش��دی را طی می کند.عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین
درباره بازار ارز ،گفت :بازار ارز در کنترل است
و اقدامات بانک مرکزی نش��ان داد ظرفیت
الزم برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.

خراس��انی با اشاره به اعتراض اقشار پردآمد
از جمله برخی نمایندگان مجلس که عضو
هیأت علمی دانش��گاهها هس��تند به شیوه
محاسبه مالیات بر درآمد کارمندان به صورت
پنجپلهای ،گفت :این مساله موجب شد نحوه

محاسبه این مالیات در بودجه  ،99دوپلهای
شود .رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با فارس درباره مصوبه این کمیسیون درباره
ش��یوه محاس��به مالیات پلکانی ب��ر درآمد
کارمندان گفت :نکته مهم این اس��ت که ما
باید در همه بخشها توزیع ثروت را با عدالت
همراه کنیم .اگر قرار بر توسعه بدون عدالت
باشد ،همان بحث اقتصاد لیبرالیسم ،فاصله

طبقاتی و ناعدالت��ی رخ خواهد داد .بنابراین
باید در مساله دریافت مالیات از حقوق عدالت
رعای��ت ش��ود.وی تصریح کرد :در مس��اله
رعای��ت عدالت هم کاری ک��ه باید صورت
میگرفت این بود ک��ه فاصله میان حداقل
و حداکث��ر حقوق کم ش��ود .از قبل پایهای
برای این موضوع در نظر گرفته ش��ده بود و
مجلس نمیتوانست حداکثر حقوقها را کم
کند .در دنیا هم متداول است هر کسی درآمد

بیش��تری دارد باید مالیات بیشتری بپردازد.
براین اس��اس قرار است مالیات بر درآمد در
حوزه حقوق و دستمزدی ،طبقهبندی شود.
یعنی هر کس��ی حقوق کمتری دارد ،درصد
مالیات کمتری بپردازد و برعکس .در قوانین
بودجه دو سال گذشته هم به این منوال عمل
شد.این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بااش��اره به اعتراض اقشاری که دارای حقوق
بیش��تری بودند ،اظهار داشت :این اقشار که

ش��امل اعضای هیئت علمی دانش��گاهها،
قضات ،برخی کارمندان عالیرتبه ش��رکت
ملی نفت ،پزشکان و دیگر مدیران میشود،
نس��بت به این ش��یوه اخذ مالیات اعتراض
کردند .این در حالی بود که ما فکر میکردیم
افراد این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که
از شرایط کشور هم مطلع هستند ،داوطلبانه
تقاضای پرداخت مالیات بیش��تری را داشته
باشند تا عدالت پایدار شود.
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فروشها را تغییر دهند

وزیر اقتصاد:آمریکا به ضوابط « »FATFپایبند نیست ولی ما باید ملحق شویم

« »FATFاز کشورهای جهان خواسته بود با حاج قاسم سلیمانی مقابله کنند

گ�روه اقتص�ادی :وزیر اقتصاد علیرغ��م اذعان به اینکه
استانداردهای  FATFدر مبارزه با تامین مالی تروریسم
از س��وی دولت آمریکا نقض میشود ،از تداوم حمایت
دول��ت از الحاق ب��ه کنوانس��یونهای  CFTو پالرمو
خب��ر داد .به گزارش مهر ،فرهاد دژپس��ند ،وزیر اقتصاد
صبح دیروز در جلسه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش
خصوصی در سخنانی با اشاره به ترور سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی توس��ط دولت آمریکا گفت :در حالی در
 FATFبه دنبال مقابله با تأمین مالی تروریسم هستیم
که دولت آمریکا ،تأمین مالی تروریس��م انجام میدهد.
سخنان دژپسند این تلقی را بوجود آورد که با اقدام اخیر
دولت آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی،
نگاه دولت به موضوع الحاق به کنوانسیونهای CFT
و پالرمو مبتنی بر واقعیات موجود تغییر کرده اس��ت؛ به
همین دلیل مهر در پایان نشست در مورد تغییر احتمالی
رویکرد دولت از وزیر اقتصاد س��وال کرد؛ اما دژپس��ند
در پاس��خ به این س��وال ،اذعان کرد ک��ه موضع دولت
در این زمینه تغییر نکرده اس��ت.متن کوتاه پرس��ش و
پاس��خ خبرنگار مهر با وزیر اقتصاد پس از پایان جلسه
شورای گفتگو به این شرح است :خبرنگار مهر :شما در
جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی به این
موضوع اش��اره کردید که« در حالی برخی کش��ورها در
 FATFبه دنبال مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند
که نبای��د جای دور رفت؛ چراک��ه همین هیأت حاکمه
آمریکا از محل بودجه این کش��ور ،تروریس��م دولتی را
ترویج میدهد ».با توجه به ترور ش��هید س��پهبد سردار
سلیمانی توسط دولت آمریکا ،آیا ایران تجدیدنظری در
روند الحاق به گروه ویژه اقدام مالی انجام خواهد داد؟
فرهاد دژپس��ند :اکنون دو الیحه قانونی که به پیشنهاد
دولت و تصویب مجلس هم رسیده است ،در دستور کار
بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و پالرمو
و  CFTهمچنان به روال سابق در این مجمع بررسی
میشود .بحث من در جلسه ناظر به این دو الیحه نبود؛
بلکه ناظر به این بود که این نهاد( )FATFکه ادعا دارد
و دنبال این است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند،
االن اتفاق آشکاری رخ داده است و رئیس جمهور یک
کش��ور ،اعالم کرده است که ما میخواهیم بودجههایی
ک��ه در این رابطه اختصاص داده ایم را اس��تفاده کنیم.
مقام عالی نظامی یک کشور که به دعوت رسمی کشور
دیگری در حال س��فر بود و برای مش��اوره رفته بود ،به
صورت بس��یار وقیحانهای مورد ترور قرار میگیرد و از
بودج��های که خودش��ان ادعا دارند بودج��ه دولتی بوده
اس��ت برای ترور این فرد استفاده شده است .بحث من
ای��ن بود که باید  FATFدر این رابطه برخورد الزم را
انجام ده��د .چون این کار برخ�لاف قوانین و مقررات
بینالمللی اس��ت و خیلی از نهاده��ا از جمله FATF
بای��د در این رابطه اعتراض خ��ود را اعالم کنند .از نظر
ما باید اعتراض آنها اعالم ش��ود تا با تروریس��ت دولتی
که منشأ خیلی از فجایع خواهد بود رسم ًا برخورد شود:.
پس با این حس��اب موافق تداوم بررسی لوایح پالرمو و
 CFTهستید؟ دژپسند :بررسی این لوایح در دستور کار

وقت��ی پرورش ماهی را ش��روع کرد ،فک��ر نمی کرد
کارش به حدی توس��عه پیدا می کند که می تواند ۲۰
تن ماهی قزل آال را در سال پرورش دهد .در ابتدا هیچ
سرمایه ای نداشته و با  ۴۰میلیون تومان وام بانکی کار
خود را شروع می کند.
به گزارش تس��نیم،غالمرضا ملک��ی ،کارآفرین درباره
کارآفرین��ی خود بدون هیچ س��رمایه ای می گوید:در
ابتدا هیچ س��رمایه ای نداش��ته و با 40میلیون تومان
وام بانک��ی کار خ��ود را ش��روع می کن��د .از این 40
میلیون توم��ان 15 ،میلیون در گ��ردش و 25میلیون
توم��ان آن ثابت بوده اس��ت.ملکی عنوان می کند که
به جز او  4اس��تخر بزرگ پ��رورش ماهی دیگر نیز در
شهرس��تان سیروان وجود دارد .اصلی ترین بازار هدف
محصوالتش ،استان ایالم است .اما اگر مازادی برایش
بماند ،محصول را روانه بازار های تهران و اصفهان نیز
م��ی کند.ثمره این کار تولیدی ،عالوه بر س��االنه 30

اقتصادی افزود :اگر ایران عضو این کنوانس��یون شود،
ب��ه کش��ورهای دیگر متعهد میش��ود که در راس��تای
هدف کنوانس��یون با آنها هم��کاری کند .این همکاری
به معنای پاس��خ دادن به درخواس��تهای کش��ورهای
دیگ��ر برای همکاریهای قضایی و غیرقضایی اس��ت.
از جمله اشتراکگذاری اطالعات مالی افراد و نهادهایی
که کش��ورهای دیگر آنها را حامی تروریسم یا سازمان
تروریستی میدانند و برخورد با این نهادها.

هدف  FATFترور قاسم س�لیمانیها در عرصههای

اقتصادی و حقوقی اس�ت

مجمع است و چیزی اعالم نشده که متوقف شود .چون
در دس��تور کار مجمع است ما به عنوان دستگاه اجرایی
ذیربط در جلسات شرکت میکنیم.
کارشناس مسائل تحریم با تاکید بر ضرورت رد CFT
توس��ط مجمع تش��خیص مصلحت نظام در راس��تای
واکنش به ترور س��پهبد ش��هید س��لیمانی گفت :هدف
 FATFو کنوانس��یون  ،CFTترور قاسم سلیمانیها
ن��ه در عرصه نظامی ،بلک��ه در عرصههای اقتصادی و
حقوقی اس��ت .حتی آمریکاییها صراحتا این مس��أله را
اعالم کردهاند .حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم
و دیپلماسی اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس درباره ویژگیهای انتقام س��ختی که
ایران باید بابت ترور س��پهبد ش��هید سلیمانی از آمریکا
بگیرد ،گفت :در س��ال ه��ای اخیر به دلیل گس��ترش
تروریسم تکفیری در منطقه ،حضور جمهوری اسالمی
در منطقه افزایش چش��م گیری داش��ت .این حضور به
دلیل درخواست کشورهای منطقه انجام پذیرفت.حاجیلو
اف��زود :با وجود اینک��ه ایران با تروریس��م بطور واقعی
در ح��ال مبارزه بوده و هس��ت ،اما آمری��کا تالش دارد
مفاهیم تروریس��م و ضدتروریس��م را جابجا کند .یعنی
دقیقا نیرویی که بیش��ترین ت�لاش ها را برای مبارزه با
تروریسم داش��ته است را در لیست تروریستی خود قرار
داده و با کس��انی که مبارزه واقعی با تروریس��م داشته
اند ،مقابله کرده اس��ت .این مقابل��ه هم در عرصههای
میدان��ی و نظامی ب��وده و هم در عرصه ه��ای مالی و
اقتصادی .این مقابله با ترور حاج قاس��م س��لیمانی وارد
مرحله جدیدی شده است.
انتقام س�خت از آمریکا نباید صرفا نظامی باش�د


این کارش��ناس دیپلماس��ی اقتصادی با تاکید بر اینکه
بخشی از انتقام سخت ،قطعا نظامی خواهد بود و هزینه
سنگینی را به آمریکا تحمیل خواهد کرد و انشاهلل منجر
به خروج آمریکا از منطقه خواهد ش��د ،اظهار داشت :اما
انتقام نباید صرفا در حوزه نظامی باشد زیرا آمریکا نفوذ

خود را در حوزه های مختلف غیرنظامی گس��ترش داده
اس��ت ،بنابراین در حوزه های دیگر نی��ز باید از آمریکا
انتقام بگیری��م .یکی از انتقامها باید در حوزه نفوذ مالی
و اقتصادی آمریکا باش��د .آمریکا سالهاست که آمریکا
تالش میکند با سلیمانی و سلیمانیها مقابله کند ،این
مقابله هم در زمین واقعی و نظامی است و هم در زمین
مالی و اقتصادی.

مجمع تش�خیص مصلحت نظام باید ب�ا رد قاطعانه

 CFTانتقام حاج قاس�م را بگیرد

وی اضاف��ه ک��رد :آمریکا ت�لاش می کن��د از طریق
 FATFب��ه قلمرو مالی ایران نفوذ کن��د و به اقتصاد
کش��ور ضربه بزند .یکی از بخش های اصلی FATF
که آمریکا به ش��دت به دنبال اجرایی شدن آن در ایران
است ،کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ()CFT
است .این کنوانسیون و بطور کلی روندهای بینالمللی
مربوط به تروریسم ،با تعاریف آمریکایی شکل گرفته و
اجرا میشوند .به نظرم همه ما ایرانیها وظیفه داریم در
حوزه فعالیت خود انتقام سردار سلیمانی را از آمریکاییها
بگیریم و مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز باید با رد
قاطعانه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون  ،CFTانتقام
حاج قاسم س��لیمانی را از آمریکا بگیرد و رد  CFTدر
مجمع حداقل کاری اس��ت که برای گرفتن انتقام خون
حاج قاسم باید انجام شود.حاجیلو در پاسخ به این سوال
که ارتباط  FATFبا س��ردار س��لیمانی دقیقا چیست،
گف��ت :ابتدا باید توضیحاتی درباره کنوانس��یون مربوط
ب��ه  ،FATFیعنی  CFTعرض کن��م .آنچه در متن
کنوانس��یون  CFTدرباره تروریس��م آمده اوال تعریف
بس��یار گسترده از تروریسم و ثانیا الزام کشورها به عدم
اس��تثنای گروه های مبارز علیه اش��غالگری ،استعمار و
نژادپرستی از تروریسم است .این کنوانسیون هیچ لیست
بی��ن المللی را به عنوان لیس��ت مرجع معرفی نکرده و
بنابراین لیس��ت ملی کش��ورها در تعامالت و اختالفات
مبن��ای عمل خواه��د بود.این کارش��ناس دیپلماس��ی

تولید ساالنه ۲۰تن ماهی قزل آال و اشتغالزایی برای ۴نفر

میلیون تومان س��ود خالص ب��رای آقای ملکی ،ایجاد
شغل برای 4کارگر نیز می باشد.

کس�ب درآمد میلیونی جوان کارآفری�ن از پرورش

شترمرغ

وی که پیش از کار پرورش ماهی هم ،کشاورز بوده و
هیچگاه عرصه اقتصاد مقاومتی را ترک نگفته ،عنوان
می کند که از نشستن پشت میز بیزار است.ملکی می
گوید :اگر هم فرض را ب��ر این بگیریم که کار دولتی
خوب است ،به اندازه همه کسانی که در بازار کار وجود
دارند ،شغل دولتی وجود ندارد .جوانان اگر کمی زرنگی
را چاشنی کار کنند ،به شیرینی کار تولیدی پی خواهند
برد .از اصلی ترین ویژگی های کار تولیدی این است
که کسی به انسان امر و نهی نمی کند و احتیاج نیست
که برای حقوق منتظر آخر ماه باش��ی.غالمرضا ملکی
همچنین گفت :در این چند سال اخیر فقط خشکسالی
کمی به ما فش��ار م��ی آورد .اگر آب ب��ه اندازه کافی

باشد ،ظرفیت گس��ترش این واحد تولیدی وجود دارد.
مش��کلی اصلی آب است و از نظر جا و مکان مشکلی
نداریم.خوردن گوش��ت های پرچ��رب و دیر هضم در
بین خانواده های ایرانی بیش��تر از خوردن ماهی رواج
دارد .علتش نیز این اس��ت که هن��وز ماهی به عنوان
یک غذایی رس��می و مناسبتی شناخته نشده است .به
همین علت تصمیم گرفتی��م اطالعاتی را در رابطه با
ان��واع ماهی ها جمع آوری کنیم .به جز س��اکنان نوار
ش��مالی و جنوبی ایران که کنار خلیج فارس و دریای
مازندران زندگی می کنند و در ش��ناخت ماهی و طبخ
غذاهای لذیذ استادند ،بس��یاری از هموطنان مصرف
ماهی را تنها س��الی یکی دو بار در برنامه غذایی خود
دارند که احتماال یک بار آن س��بزی پلو ماهی ش��ب
عید و دفعه دیگر ماهی ش��کم پردر یک مهمانی بوده
اس��ت .البته این مساله در ش��هرهای بزرگ هم کمی
متفاوت اس��ت .عرضه ان��واع ماهی پرورش��ی تازه و

تدوین نقشهراه توسعه صادرات در مراحل پایانی

یک مقام مس��ئول از پایان راه تدوین «نقشه راه توسعه صادرات» خبر داد و
گفت :این برنامه مبنای حرکت تجارت خارجی کشور در سال  ۹۹خواهد بود.
مرجان فقیه نصیری در گفتگو با مهر با بیان اینکه نقشه راه توسعه صادرات
از سمت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با همکاری سازمان توسعه
تجارت ای��ران در مراحل پایانی تدوین و بازنگری قرار گرفته اس��ت ،گفت:
پیش نویس نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی به تمامی دستگاههای ذیربط
جهت دریافت نظرات به منظور کارآمد شدن هر چه بیشتر ارسال شده تا اگر
نقط��ه نظری در این رابطه وج��ود دارد ،آن را مورد بازبینی قرار دهیم.رئیس
مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگان��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
افزود :همچنین این نقشه راه در اختیار تمامی معاونان وزارت صنعت ،معدن

و تج��ارت و نهادهای ذیربط قرار گرفته تا اظهارنظرهای تکمیلی را در مورد
آن انج��ام دهند.وی تصریح کرد :بخش عمده ای از اس��تعالمهای صورت
گرفته به مؤسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی پاس��خ داده شده است
که امیدواریم بتوانیم کار را هر چه سریعتر نهایی کنیم.به گفته فقیه نصیری،
حداکثر تا انتهای هفته آینده جمع بندی نقش��ه راه توس��عه صادرات صورت
خواه��د گرفت ،ضم��ن اینکه به صورت موردی با معاون��ت بازرگانی داخلی
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت هماهنگیهایی به عمل آمده تا نقش��ه راه
توسعه صادرات همراستا با نقشه راه تنظیم بازار کشور باشد.این مقام مسئول
در وزارت صنعت ،معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد :در شرایط فعلی اقتصاد
ایران ،کشور نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک برنامه مشخص

وی با تاکید بر اینکه دولت آمریکا و برخی کش��ورهای
دیگر مثل مرتجعین منطقه در شناسایی «سپاه قدس» به
عنوان نهادهای حامی تروریسم و یا سازمان تروریستی
اش��تراکنظر دارند ،اظهار داش��ت :بنابراین این امکان
وجود دارد که باپیوستن به این معاهده ،درخواستهای
همکاری از جمله اشتراکگذاری اطالعات این کشورها
چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت غیرمس��تقیم و
از طریق کش��ور ثالث مطرح شود و کشور را با دوراهی
و چال��ش مواجه کند .اگر به درخواس��تها پاس��خ داده
ش��ود که ضد منافع و امنیت ملی عمل شده است ،اگر
پاسخ داده نشود ،بهانه دشمن برای اعمال فشار ،بیشتر
خواهد شد .بنابراین میتوان گفت که هدف  FATFو
کنوانسیون  ،CFTترور قاسم سلیمانیها نه در عرصه
نظامی ،بلکه در عرصههای اقتصادی و حقوقی اس��ت.
حتی آمریکاییها صراحتا این مس��ئله را اعالم کرده اند
و گفت��ه اند که ب��رای محدود کردن س��پاه ،ایران باید
اس��تانداردهای  FATFرا اجرای��ی کند.حاجیلو اضافه
کرد :از س��وی دیگ��ر  FATFدر توصیه هفتم خود از
کش��ورها می-خواهد که با قاسم سلیمانی مقابله کنند.
بطور دقیقتر ،این نهاد در توصیه هفتم خود از کشورها
میخواهد که قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل
در زمینه گسترش سالحهای اتمی را اجرایی کنند .یکی
از مهمترین این قطعنام��ه ها ،قطعنامه  2231یا همان
قطعنام��ه مربوط به تایید برجام اس��ت .در این قطعنامه
س��ردار س��لیمانی تحریم شده اس��ت بنابراین کشورها
برای اجرای اس��تاندارد هفتم  ،FATFباید حاج قاسم
سلیمانی را تحریم و رفت و آمد او را محدود میکردند.
این کارش��ناس دیپلماس��ی اقتصادی در پاس��خ به این
سوال که آمریکاییها چه توجیه حقوقی برای ترور حاج
قاسم سلیمانی داشتند ،گفت :استداللی که وزارت دفاع
آمریکا برای ترور حاج قاس��م سلیمانی میآورد ،در واقع
شناس��ایی سپاه قدس به عنوان س��ازمان تروریستی از
سوی وزارت خارجه آمریکا است .وزارت خارجه آمریکا
یک لیست س��ازمان های تروریستی خارجی ()FTO
دارد که در ابتدای امس��ال س��پاه پاس��داران را وارد این
لیس��ت کرد .آمریکا مبتنی بر این زیر س��اخت حقوقی،
دس��ت به ترور حاج قاسم زدند .این اقدام نشان میدهد
که آمریکاییها پیش از هر اقدامی ،زیرس��اخت حقوقی
آن را ایجاد میکنند .اصرار آنها برای پیوستن ایران به
 CFTهم برای ایجاد این زیرساخت حقوقی در داخل
کشور ما است تا راحت تر بتوانند از ما مطالبه کنند.

منجمد بس��ته بندی ش��ده در مراکز خرید و فروشگاه
های زنجیره ای مختلف ،بخشی از مردم را به مصرف
ماه��ی ترغیب کرده ،اما باز ه��م ماهی آنطور که باید
در سبد غذایی عموم قرار نگرفته است .شاید شناختن
بیشتر انواع ماهی و دانستن نکاتی در زمینه انتخاب و
خرید این ماده غذایی مفید و سالمت یک شروع خوب
برای تشویق به خوردن ماهی باشد.بین انواع گوناگون
ماهی های شمال و جنوب ،بعضی ها معروف تر و در
دسترس ترند .برای اکثر ساکنان نیمه شمالی کشور و
پایتخت نشینان ،ماهی های شمال کشور که از دریای
خزر صید می شوند ،مرغوب تر و خوش خوراک ترند.
دلیل این مس��اله شاید نزدیک تر بودن این مناطق به
اس��تان های شمالی و دسترسی س��ریع تر و آسان تر
به ماهی تازه اس��ت .اکثرماهی های دریای مازندران
کوچ��ک و پرتیغ هس��تند ،اما در ع��وض طعم و بوی
مالیمی دارند.

دارد تا بتوان نیازهای ارزی کشور را به خوبی پاسخ داد اما الزمه این موضوع
حرکت بر اساس یک نقشه راه واحد و مشخص است تا بتوان به رشد مناسبی
در حوزه صادرات غیرنفتی دس��ت یافت.فقیه نصیری گفت :تأکی ِد نقش��ه راه
توس��عه صادرات بر  ۱۵کشور همس��ایه به عالوه هند ،چین و اورآسیا بوده و
نقشههای مشخصی تدوین شده تا افزایش صادرات ،ماندگاری آن و کیفیت
صدور کاالهای ایرانی را ارتقا داد.وی با بیان اینکه بخش لجستیک صادرات
نیز باید تجهیز ش��ود ،خاطرنش��ان کرد :بخشهایی همچ��ون حمل و نقل،
پایانههای صادراتی و انبارهای موردنیاز از جمله نیازهای بخش لجستیک در
حوزه صادرات هس��تند و این نقشه راه مبنای برنامه سال  ۹۹کشور در حوزه
صادرات خواهد بود.

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
میگوید برای جلوگیری از بروز سوءاستفاده،
خودروس��ازان باید شیوه پیش فروش خود را
تغییر دهد تا خودرو با قیمت کارخانه به دست
مصرف کننده اصلی برسد .محسن کوهکن
ریزی عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با
خانه ملت درباره پیش فروش خودروسازان،
گف��ت :مراجعات مردم به نمایندگان به دلیل
ش
ع��دم موفقیت در ثبت ن��ام در پیش فرو 
خودروس��ازان بس��یار اس��ت زیرا متقاضیان
مدعی هس��تند علیرغم تالشهای بس��یار
نمیتوانن��د در ای��ن پیش ف��روش ها ثبت
ن��ام کنند.نماینده مردم لنج��ان در مجلس
شورای اس�لامی افزود :اطراف نمایندگیها
افرادی پرس��ه زده و ب��ه متقاضیان ثبتنام
در پی��ش فروشه��ا پیش��نهاد میدهند در
ص��ورت پرداخت پول ،آنه��ا را در این پیش
فروشها ،ثبتنام میکنن��د.وی اظهار کرد:
با بررس��یهای انجام گرفته مش��خص شد،
ش��رکتهای خودروس��از یا نمایندگیهای
ف��روش قصوری در ع��دم موفقیت مردم در
ثبت نام در پیش فروشها ندارد.این نماینده
م��ردم در مجلس دهم اضافه کرد :عدهای با
اتکا به اطالعات خود و زد و بندهای موجود
سیستم ثبت نا م خودروسازان را هک کرده و
در پیش فروشها ثبتنام میکنند ،بنابراین
نمیتوان با آنها برخورد کرد زیرا شناس��ایی
آنها مشکل اس��ت.عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد:
برای جلوگیری از بروز این س��وء اس��تفاده،
خودروس��ازان باید ش��یوه پیش فروش خود
را تغییر دهد تا احتم��ال تخلف کاهش یابد
و خودرو با قیمت کارخانه به دس��ت مصرف
کننده اصلی برسد.
هزینه تبلیغات اپراتورهای اینترنت از
جیب مردم پرداخت نشود

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
میگوی��د اگرچ��ه نمیت��وان از تبلیغ��ات
اپراتورهای اینترنت جلوگیری کرد اما هزینه
این تبلیغ��ات نباید از جیب م��ردم پرداخت
ش��ود .محمدرضا منصوری عضو کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن مجل��س در گفتوگو با
درباره گرانی اینترنت ،گفت :دس��تگاه های
نظارتی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیوی��ی باید بر عملک��رد اپراتورها نظارت
کنن��د تا در ص��ورت تخلف آنه��ا را جریمه
ک��رده و رون��د فعالیتهای خ��ود را اصالح
کنند.نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر
اینترنت به یکی از اقالم اساس��ی در س��بد
هزینهی خانوادهها تبدیل شده است ،افزود:
اپراتوره��ای اینترنت بای��د در ازای دریافت
هزینه ،خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.
وی با اشاره به برخی گالیههای مردم درباره
حجم بستههای اینترنت همراه ،اظهار کرد:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
باید بر نحوه ارائه خدمات شرکتهای اپراتور
اینترنت همراه نظارت داشته باشد ،چراکه در
صورت کم فروشی در این شرکتها ،مردم
متوج��ه نمی ش��وند.این نماین��ده مردم در
مجلس دهم درب��اره برخی صحبتها مبنی
بر اینک��ه هزینه تبلیغ��ات اپراتورهای ارائه
کنن��ده اینترنت هم��راه زیاد اس��ت ،اضافه
ک��رد :اگرچه نمیت��وان از تبلیغات اپراتورها
جلوگیری کرد ام��ا هزینه این تبلیغات نباید
از جیب مردم پرداخت شود.عضو کمیسیون
صنای��ع و مع��ادن مجل��س با بی��ان اینکه
اپراتوره��ای اینترنت همراه باید بس��تههای
اینترنتی را با هزینههای مناس��ب در اختیار
مصرفکنن��دگان ق��رار دهن��د ،ادام��ه داد:
هرچند یارانهای برای اینترنت در نظر گرفته
نمیش��ود اما اپراتورهای هم��راه باید برای
کاهش هزینههای بستههای اینترنت همراه
هزینههای س��ربار را حذف کرده و سیاست
مدیریت هزینههای مازاد را اجرایی کنند.

