اخبار
افزایش قیمت قیر در سایه خالء
نظارتی دولت

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،نسبت
به افزایش قیمت قیر در ماههای گذشته ابراز
تاسف کرد و گفت :عدم نظارت دولت سبب
شده که دیگران در مورد قیمت قیر تصمیم
توگو با
بگیرن��د .علی نیکزادثمری��ن در گف 
خبرنگار خبرگ��زاری خانه ملت ،در تش��ریح
نشست مشترک با مسئوالن سازمان برنامه
و بودجه و وزارتخانههای راه و شهرس��ازی
و نفت ،در خصوص س��اماندهی قیمت قیر،
گف��ت :بر اس��اس مصوبه مجلس ش��ورای
اس�لامی که با تایی��د ش��ورای نگهبان به
قانون تبدبل شده ،س��ازمان برنامه و بودجه
باید اعتب��اری حدود  4الی  5ه��زار میلیارد
توم��ان به صورت صد در ص��د برای تامین
قیر تخصیص دهد.وی تصریح کرد :به دلیل
کمبود منابع نقدی توس��ط سازمان برنامه و
بودجه ،اوراق داده شد که سر رسید آن سال
 1402تعیین شده است ،در جلسه امروز هم
مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تا سقف 5
هزار میلیارد تومان به دس��تگاههای ذیربط
قانون اوراق بدهند و اگر این کار را نتوانستند
انجام دهن��د؛ تنزیل  5ه��زار میلیارد تومان
را س��ازمان برنامه و بودج��ه تقبل کند.نایب
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی نسبت به
افزایش قیمت قیر در ماههای گذش��ته ابراز
تاسف کرد و افزود :قیمت قیر زمان تصویب
قان��ون در یک ماه پی��ش  4میلیون تومان
بود که متاس��فانه امروز ب��ه  7الی  8میلیون
تومان رس��یده اس��ت در حالی که مکانیزم
تولید قیر در پاالیشگاهها این است که نفت
ت ملی گرفته و نهایت ًا وکیوم تبدیل
از ش��رک 
به قیر میشود ،با وجود این مسئله چرا دولت
نظ��ارت نمیکند و علیرغم اینکه در قیمت
نفت هیچ اتفاق خاصی رخ نداده ،قیمت قیر
افزایش پیدا کرده است.
قطعی برق و کمبود گاز با توجه به
تعطیلی مراکز آموزشی منطقی نیست

سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت:
قطع��ی برق و کمبود گاز در کش��ور با توجه
به تعطیلی مراکز آموزشی همچون مدارس
و دانش��گاهها و شیفتی بودن برخی از مراکز
اداری و تج��اری منطق��ی نیس��ت .مال��ک
ش��ریعتی نیاس��ر در گفتوگو ب��ا خبرنگار
خانه ملت با اش��اره ب��ه قطعی مکرر برق در
ته��ران و برخی از اس��تانهای دیگر ،گفت:
قطع��ی برق و کمبود گاز در کش��ور با توجه
به تعطیلی مراکز آموزشی همچون مدارس
و دانش��گاهها و شیفتی بودن برخی از مراکز
اداری و تج��اری منطق��ی نیس��ت.نماینده
مردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمشهر و
پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
همچنین این روزها هوا آنچنان سرد نیست
که افزایش بیسابقه مصرف گاز را به دنبال
داشته باشد بنابراین با در نظر گرفتن مجموع
شرایط فوق ،مس��ئولیت مشکل ایجاد شده
متوجه دولت اس��ت ،حتی اگر ش��رکتهای
گاز و توانیر از خود س��لب مس��ئولیت کنند
به معنای مس��ئولیت نداش��تن دولت در این
زمینه نیست.وی با یادآوری طرح سوال خود
از وزی��ر نفت ،توضیح داد :ب��ا توجه به عدم
ظرفیتسازی برای صادرات ،ذخیرهسازی یا
پاالی��ش میعانات گازی مازاد ،به اجبار تولید
گاز دچار اشکال میشود و این مسئله کشور
را دچار مشکل میکنند هرچند آقای زنگنه
توضیح دادند؛ در زمستان نیروگاهها و خانهها
با مشکل تامین گاز رو به رو نخواهند شد.
تجهیزات هندی تخلیه و بارگیری بندر
چابهار رسید

مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی سیس��تان و
بلوچس��تان گفت :اولین محموله تجهیزات
استراتژیک تخلیه و بارگیری بندر چابهار که
از سوی هندیها ارسال شده بود ،وارد بندر
شد.به گزارش س��ازمان بنادر و دریانوردی،
به��روز آقایی درب��اره ورود اولی��ن محموله
تجهیزات تخلیه و بارگی��ری ،تصریح کرد:
این تجهیزات در راستای تعهدات قراردادی
س��رمایهگذاری  ۸۵میلیون دالری شرکت
س��رمایهگذار هن��دی در چابهار اس��ت که
بخش اول آن ش��امل دو دس��تگاه جرثقیل
س��احلی ب��ه ارزش  ۸,۵میلی��ون دالر وارد
شده اس��ت.وی با بیان اینکه طرف هندی
متعهد به تأمی��ن و ورود تجهیزات تخلیه و
بارگیری بر اس��اس تعهدات قراردادی بلند
مدت اس��ت ،گفت :تجهیزات وارداتی برای
ارائه خدمات تخلی��ه و بارگیری کاال در فاز
یک طرح توس��عه بندر شهید بهشتی مورد
اس��تفاده قرار خواهد گرفت.مدیرکل بنادر و
دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به
اهمی��ت نقش فرامنطق��ه ای بندر چابهار و
همچنین دعوت از صاحبان سرمایه داخلی و
خارجی برای سرمایهگذاری در بندر چابهار،
تأکید کرد :سرمایهگذاری یک کشور مانعی
برای مش��ارکت سایر کشورها در طرحهای
توسعهای بندر چابهار نیست.

حسینیکیا با اشاره به نامه قطعهسازان به خودروسازیها مطرح کرد

جنگ زرگری قطعه سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
میگوی��د هم��کاری قطعهس��ازان ب��ا
خودروس��ازان نیز در راس��تای آزاد کردن
قیمت خودرو با روشهایی مانند نگارش
نامهه��ای مذک��ور دور از ذه��ن نبوده و
محتم��ل اس��ت .اوایل هفته ج��اری بود
که دبیر انجمن قطعهس��ازان طی نامهای
به مدی��ران عامل ایران خودرو و س��ایپا
تداوم ع��دم اصالح قیمته��ا در قرارداد

قطعهسازان ،تامین نشدن نقدینگی مورد
نیاز قطعهسازان و پرداخت نشدن مطالبات
معوق این شرکتها را عاملی برای توقف
ادامه روند تامین قطعه دانس��ت سیدجواد
حس��ینی کی��ا عض��و کمیس��یون صنایع
و مع��ادن مجل��س درب��اره ای��ن نامه به
خبرگ��زاری خانه مل��ت میگوید هرچند
مطالبات قطعهس��ازان به حق اس��ت اما
این ش��رکتها همواره س��ر ب��ه زنگاهها

مطالبات خود را مط��رح میکنند.نماینده
مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اسالمی
با بیان اینکه قطعهسازان باید با همراهی
ب��ا صنعت خودرو از ض��رر و زیان خود و
خودروس��ازان جلوگی��ری کنن��د ،افزود:
همکاری قطعهس��ازان با خودروسازان نیز
در راس��تای آزاد کردن قیم��ت خودرو با
روشهایی مانند نگارش نامههای مذکور
دور از ذهن نبوده و محتمل اس��ت.عضو

کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح
کرد :بازار قطعهس��ازان داخل��ی به دلیل
محدودی��ت در واردات قطعه رونق گرفته
اس��ت اما افزایش تولی��د در گرو پرداخت
مطالبات قطعهس��ازان اس��ت.وی با بیان
اینکه خودروس��ازان باید ب��ا برنامهریزی
مطالبات قطعهس��ازان را بپردازنند ،اضافه
ک��رد :البته باید ب��ه این نکت��ه نیز توجه
کرد که از آنجا که قطعهس��ازان میدانند

مطالباتش��ان از خودروس��ازیها با تاخیر
چند ماهه پرداخت میشود ،قیمت قطعات
را گرانت��ر از به��ای روز به خودروس��ازان
میفروش��ند.این نماینده مردم در مجلس
یازده��م ادام��ه داد :یک��ی از محورهای
تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی
که در مجلس یازدهم کلید خورده ،بررسی
دالیل عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان
توسط خودروسازیها خواهد بود/.

صادرات شفاف نیست

آییننامه صادرات نرمافزار در دولت مانده است

عضو هیات مدیره کنفدراس��یون صادرات
ب��ا بیان اینکه ص��ادرات نرم افزار ش��فاف
نیس��ت ،گفت :هیات وزیران پس از  ۶ماه
هنوز آیین نامه صادرات نرم افزار را بررسی
نکرده اس��ت.محمدرضا طالیی در گفت و
گو با مهر ،در م��ورد وضعیت صادرات نرم
افزار ،اظهار داشت :شرکتهای ما در دفاتر
خود میزان صادراتش��ان را اعالم میکنند،
زمانی که ممیز س��ازمان امور مالیاتی برای
بررسی دفاتر مالی میآید ،برای تأیید ارقام
مربوط به صادرات ،خواستار دریافت پروانه
صادرات��ی میش��ود و زمانی ک��ه صاحب
کس��ب و کار اع�لام میکن��د ک��ه برای
صادرات نیازی به پروانه ندارد ،ممیز زیر بار
نمیرود .این در حالیس��ت که طبق قوانین
گم��رک کاالهای فیزیکی
ایران ،گمرک،
ِ
است .صادرکننده نرم افزار چه کانتینری را
برای صادرات ببرد؟ این موضوع را از سال
 ۸۰به مس��ئوالن مربوط��ه میگوئیم .این
مساله حتی در وضعیت اعالم آمار صادرات
نرم افزار هم مش��کل ایج��اد میکند.عضو
هیأت مدیره کنفدراس��یون صادرات ایران
با بیان اینکه دولت ما س��واد اقتصاد دانش
بنیان را ندارد ،افزود :در همین راستا جهت
س��اماندهی صادرات نرم افزار ،طی  ۴سال
در اتاق بازرگانی و تش��کلهای صادراتی،
آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات
نرم افزار و خدمات فناوری اطالعات کشور
را تهیه کردیم؛ این آئین نامه کام ً
ال موضوع
صادرات و شرح وظایف دستگاهها از جمله

میکند بانک طلب س��ند ملکی میکند در
حالی که نرم افزار دارایی ملموس نیس��ت
ی��ا اینکه میگویند ب��رای فعالیت در حوزه
نرم افزار باید پروانه تولید داشت در حالیکه
ماهیت این حوزه متفاوت است و فرد حتی
میتوان��د از دخل خانه خ��ود در این حوزه
فعالیت کند.
گمرک خدمات راه اندازی شد


وزارت ارتباطات ،وزارت ارشاد ،سازمان امور
مالیاتی ،بانک مرکزی ،وزارت امور خارجه
و … و روشه��ای بررس��ی پروندهه��ای
صادراتی صادرکنندگان نرم افزار و خدمات
دیجیتال را شفاف میکند.
هیأت وزی�ران هنوز آئین نام�ه صادرات

نرم افزار را بررسی نکرده است

وی ادام��ه داد :ای��ن آئی��ن نام��ه پ��س از
تصوی��ب در کمیته ش��ورای عالی صادرات
سازمان توس��عه تجارت در تیر ماه امسال،
قرار بود در هیأت وزیران نیز مطرح ش��ود

ت��ا به تصویب نهایی برس��د اما ت��ا به این
لحظه هنوز این آئین نامه در هیأت وزیران
طرح نش��ده است.رئیس فدراسیون فناوری
اطالعات و ارتباط��ات اتاق بازرگانی ایران
افزود :بی توجهی به این امر ،در حالیس��ت
که آی ت��ی کاالی فیزیکی نیس��ت و اگر
صادرکنن��ده اعالم نکند ،در هیچ جای دنیا
نمیتوان رد این فرد را پیدا کرد .از س��ویی
دیگر نیز س��فارت خانههای ما برای جذب
خریدار به درس��تی عمل نمیکنند و اص ً
ال
از پتانس��یلهای آی تی اطالع ندارند این

در حالیست که سفارت خانه سایر کشورها
ویترین تبلیغاتی هستند و فقط کار سیاسی
نمیکنند.طالی��ی تصریح کرد :همچنین با
این آئی��ن نامه ،بانک مرک��زی نیز آپدیت
میشود زیرا در صورت شفاف شدن ارزش
خدمات صادرات��ی ،داراییهای نامش��هود
شرکتها همچون سایر کشورها مشخص
میش��ود و دولت ه��م در ح��وزه خدمات
دانش بنیان توان پاس��خگویی مییابد زیرا
در ح��ال حاضر وقتی فعال ح��وزه آی تی
برای دریافت تس��هیالت به بانک مراجعه

وی در ادامه با اش��اره به راه اندازی گمرک
خدمات ،گفت :در کنار این آئین نامه ،برای
س��هولت در صادرات نرم افزار و ش��فافیت
ابع��اد موض��وع ،پیگیریهای��ی ب��رای راه
ان��دازی گم��رک خدمات ک��رده بودیم که
 ۳ماه پیش س��ازمان توس��عه تجارت ،آئین
نامه گم��رک خدمات را اب�لاغ کرد و این
گمرک به نوع��ی راه اندازی ش��د.طالیی
افزود :ب��ا گمرک خدم��ات میتوان ارزش
خدمات صادرات��ی را در حوزههای مختلف
از جمله خدمات فنی مهندسی ،گردشگری،
آی ت��ی ،صنایع خ�لاق و … تعیین کرد
که در ص��ورت تصویب آئین نامه صادرات
نرم افزار در دول��ت ،وضعیت صادرات این
بخش ش��فاف میش��ود.عضو هیأت مدیره
کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران ادامه داد:
صادرکنندگان آی ت��ی میتوانند از طریق
گم��رک خدمات ،پروانه ص��ادرات خدمات
بگیرن��د که امیدواریم طی س��الهای آتی،
صادرکنن��دگان ای��ن ح��وزه از مزایایی که
وج��ود ندارد ،اس��تفاده کنند و به رس��میت
شناخته شوند.

خیابان پیروزی متری ۱۰۰میلیون تومان!

در حال��ی که وزی��ر راه و شهرس��ازی و رئیس اتحادیه
مش��اوران امالک با ازس��رگیری درج قیمت در آگهی
امالک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی
مخالفند ،این وبسایت ها قیمت سازی را آغاز کرده اند.
ب��ه گزارش مهر ۲۲ ،دی ماه بود که امکان درج قیمت
در آگهیهای امالک وب س��ایتهای مشهور اینترنتی
فراهم و ممنوعیت درج قیمتها با دس��تور دادس��تانی
تهران ،پس از  ۸ماه ،لغو شد ۲۴.اردیبهشت امسال بود
که با دستور دادستانی ،اپلیکیشنهای موبایلی آگهیها،
از درج قیمت منع ش��دند.مصطفی قلی خسروی رئیس

قیمت سازی سایتهای آگهی ملک شروع شد

اتحادیه مش��اوران امالک از مخالفان بازگش��ت قیمت
پیش��نهادی مال��کان به آ گهی های اینترنتی اس��ت و
عل��ت آن را مذاکرات مدیران س��ایتهای اینترنتی با
برخی اعضای هیئت رئیس��ه کمیسیون عمران مجلس
و پادرمیانی چند نماینده با دادس��تانی برای امکان درج
قیم��ت عنوان کرده اس��ت.محمد اس�لامی وزیر راه و
شهرسازی نیز با بازگش��ت قیمتها به اپلیکیشنهای
آگهی امالک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت
راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمتها
خبر داد.وی معتقد اس��ت قیمت س��ازی اپلیکیشنها و

وب سایتهای آگهی امالک ،التهاب آفرین است و به
قیمتها دامن میزند.به نظر میرسد با توجه به بازگشت
آرامش به بازار مس��کن در ماههای آبان و آذر که تورم
بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی
ادام��ه روند کاهش متوس��ط قیمت مس��کن در تهران
در پایان دی ماه ،اقدام برخی وب س��ایتهای انتش��ار
آگهیهای امالک مبنی بر درج قیمتهای ساختگی ،به
تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.به عنوان مثال
در یکی از وب سایتهای مشهور انتشار آگهی امالک،
قیم��ت واحد مس��کونی  ۳۰س��ال س��اخت در خیابان

پی��روزی تهران متری  ۱۰۰میلی��ون تومان فایل کرده
اس��ت.این در حالی است که بر اس��اس گزارش بانک
مرک��زی از بازار مس��کن پایتخت در آذر ماه ،متوس��ط
قیمت مس��کن در منطقه  ۱۳ته��ران ،متری حدوداً ۲۹
میلیون تومان است .همچنین بر اساس گزارش بانک
مرکزی ،متوس��ط قیمت منطقه  ۲ته��ران ۴۳ ،میلیون
تومان در آذر ماه بود در حالی که در یکی از آگهیهای
منتش��ر شده در اپلیکیشن مشهور موبایلی ،قیمت واحد
مسکونی  ۱۷سال ساخت در مرزداران متری حدوداً ۴۶
میلیون تومان ارزش گذاری شده است.

کشف قیمت منصفانه

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه
ش��هرداریها برای مزایده امالکش��ان به
ب��ورس کاال بیاین��د ،گفت :ب��ورس کاال
مرجعی اس��ت ک��ه کلیه اطالع��ات معتبر
و موردنی��از را در اختی��ار دو طرف معامله
میگذارد.حمید میرمعینی ،کارشناس بازار
س��رمایه در گفتگو ب��ا مهر درب��اره اینکه
چند نهاد از جمله ش��رکت عمران پردیس،
بانک اقتصاد نوین و وزارت دفاع با عرضه
امالک و زمی��ن مازاد خود در بورس کاال،
آغازگ��ر راهی ش��دهاند تا دیگ��ر بانکها
و نهاده��ا نیز از این ش��یوه ب��رای فروش
امالک خود اس��تفاده کنند .فعالیت تابلوی
امالک و مس��تغالت بورس کاال را چگونه
ارزیاب��ی میکنید؟ ،اظهار داش��ت :بورس
کاال ،سازمان تش��کلیافته و قاعدهمندی
است که در قیاس با شیوه معمول برگزاری
مزایدهه��ا ،ش��فافیت بیش��تر و س��ازوکار
کاراتری دارد .نکته بعد ،بحث اطالعرسانی
و تحلیل اس��ت که فعاالن و کارشناس��ان
حوزه بورس باعث پختهتر ش��دن موضوع
معامالت امالک میشوند که این موضوع

اروپایی ها با عبرت گرفتن از تحریم های
ایران ،در حال تدوین طرحی هستند که از
وابس��تگی اقتصاد منطقه خود به دالر کم
و موقعی��ت جهانی یورو را تقویت کنند .به
گزارش گروه اقتصاد بینالملل خبرگزاری
فارس ،کمیس��یون اروپا که از تحریمهای
یک جانبه آمریکا در دولت ترامپ خس��ته
شده اس��ت ،بر روی طرحی کار میکند تا

شهرداریها برای مزایده امالکشان به بورس کاال بیایند

درنهای��ت موجب کش��ف قیمت مناس��ب
و منصفان��ه میگ��ردد.وی تاکی��د ک��رد:
بنابراین بورسها ،واس��طههای معامالتی
ش��فافتری در انجام مزایدهها هستند .در
دنیا ،بورسه��ای مختلفی داریم که مرجع
مناس��بی برای قیمتگذاری هس��تند و بر
این اس��اس بورس کاالی ما نیز میتواند
مرج��ع خوبی برای کش��ف قیمت امالک
و مس��تغالت در سراسر کش��ور باشد .این
اقدام باعث توس��عه بازار و نقد شوندگی و
شفافیت بیش��تر امالک نیز خواهد بود.این
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه سالها
اس��ت که نهادها برای فروش امالک خود
از مزایده سنتی و دستی استفاده میکنند و
همین دستی بودن باعث ایجاد شائبههای
زیادی در خصوص بروز تخلفات میشود.
با عرض��ه امالک و مس��تغالت در بورس
کاال ،ش��اهد چه رون��دی خواهی��م بود؟،
اف��زود :هم��واره حرفوحدیثهایی که در
مزایدهها وجود دارد باعث ش��ده معامالت
بر ه��ر دو طرف دردس��ر داش��ته باش��د.
قطع�� ًا ورود ام�لاک ب��ه ب��ورس از زد و

بندها و رانتخ��واری جلوگیری میکند و
طرفی��ن معامله با آرامش خاطر بیش��تری
میتوانند خریدوفروش خود را انجام دهند.
میرمعینی تصریح ک��رد :معمو ًال بورسها
ب��ه دلیل اینکه تابلوی معامالتی دارند و از
شفافیت باالتری نسبت به شیوههای دیگر
خریدوفروش برخوردارند و همه اتفاقات در
آن بهصورت مستمر اطالعرسانی میشود،
قاعدت ًا ،نسبت ورود و خروج فعاالن نیز به
آن بیشتر اس��ت .بورس در اینجا بهعنوان
مرجع��ی عمل میکند ک��ه کلیه اطالعات
موردنی��از را در اختی��ار دو ط��رف معامله
میگ��ذارد که در اتکا ،دسترس��ی ،تقارن و
مرب��وط بودن اطالعات کم��ک زیادی به
خریدار و فروشنده میکند.وی اضافه کرد:
در ای��ن روش ،دیگر نیاز نیس��ت که مث ً
ال
فردی س��اعتها وقت بگذارد ت��ا از منابع
مختل��ف اطالع��ات پیدا کن��د و بهراحتی
میتواند از س��ایت و مرجع رس��می بورس
اطالعات موردنی��از را دریافت و درنهایت
تصمیم مناسب را بگیرد .عرضه اطالعات
یکس��ان به اف��راد یکی دیگ��ر از مزایای

بورس کاال اس��ت که باعث میشود فقط
افراد خاص به اطالعات دسترس��ی نداشته
باشند و دیگر معامالت بهصورت ناعادالنه
و یکطرفه برگزار نخواهد ش��د .همچنین
وج��ود چنین مرجع��ی و حض��ور فعاالن
مرتبط مس��لم ًا باعث خواهد ش��د که بازار
مس��کن ،قانونمن��د و نظاممند ش��ود.این
کارش��ناس به این س��وال که شهرداریها
ساالنه مزایدههای زیادی برگزار میکنند،
ضرورت حضور شهرداریها در بورس کاال
برای عرض��ه امالک را چق��در میدانید؟،
جواب داد :ش��هرداری ه��ا ،اتفاق ًا ،به دلیل
پروندههای متعدد تخل��ف در واگذاریها،
از مراک��زی هس��تند ک��ه ش��فاف ش��دن
معامالتش در اولویت اس��ت .ضمن اینکه
به دلیل گستردگی خدمات بورس کاال (چه
به لحاظ اطالعرسانی و چه به لحاظ تنظیم
مق��ررات) ،ورود امالک دولتی و عمومی و
به خصوص ش��هرداریها به بورس اقدام
مبارکی اس��ت تا شیوههای سنتی ،حذف و
مرجعی ش��فاف برای قیمتگذاری امالک
تج��اری و مس��کونی در سراس��ر کش��ور

اروپای هم دالر را کنار می گذارد

از اس��تقالل مالی و اقتصادی خود حمایت
کن��د و از وابس��تگی ای��ن بل��وک به دالر
آمریکا بکاهد.به گزارش روزنامه فایننشیال
تایمز ،این سیاست به زودی در هفته آینده
تصویب میش��ود .مقام��ات اروپایی تاکید
دارن��د که «بازارهای مال��ی جهان بیش از
اندازه به دالر آمریکا اتکا دارند».بروکس��ل
ب��ا توجه به درسهایی ک��ه از همه گیری

کرون��ا گرفت��ه اس��ت ،ت�لاش میکند تا
راه های��ی برای تقویت موقعی��ت یورو در
جه��ان بیابد .بر اس��اس پیش نویس طرح
کمیسیون اروپا ،اس��تفاده بیشتر از یورو در
بازارهای مال��ی میتواند از اقتصاد در برابر
ش��وکهای مبادالت ارز محافظت کند و
انعطاف پذیری سیستم مالی بین المللی را
تامین کند و از آسیب پذیری اقتصاد جهان

بکاهد .اقداماتی که موقعیت یورو را تقویت
میکنند شامل بررسی قوانین شاخصهای
مالی اتحادیه اروپا و ترغیب آن به استفاده
از یورو به جای دالر اس��ت.این طرح قرار
اس��ت روز س��ه ش��نبه تنها یک روز پیش
از مراس��م تحلیف جو بایدن منتش��ر شود.
درحال��ی که مقامات اروپای��ی پیش از این
از روی کار ام��دن دول��ت جدید در آمریکا

راهاندازی ش��ود تا عرض��ه و تقاضا ،قیمت
امالک را مش��خص کن��د .اینکه نهادهای
دولتی ،خود را تعیینکننده قیمت مس��کن
بدانن��د ،قیمتگذاری به ش��یوه مصنوعی
است که عاقبت خوبی ندارد .بهرغم اینکه
نهادهای باالدس��تی تالش دارند در حوزه
مواد اولیه اس��تراتژیک تولید در کار بورس
مداخله کنند اما نهایت ًا ،بورسها میتوانند با
مکانیزم اصلی خود فعالیت کنند و مطمئن ًا
بهترین مکان برای عرضه و تقاضای رقابتی
و تعیین واقعی قیمت کاال هستند .در همه
جای دنی��ا ،بورسها ،معی��ار قیمتگذاری
هس��تند و ای��ن مزیت در ح��وزه امالک و
مستغالت کشور ما نیز از طریق راهاندازی
تابلوی امالک بورس کاال ،میتواند تکرار
ش��ود .میرمعینی تاکید کرد :بر این اساس،
باید امی��دوار بود ،مقام��ات همه نهادهای
دولتی و نیز مدیران ش��هرداری ها با درک
اهمیت موضوع ،همکاری و همراهی الزم
را در این حوزه داش��ته باش��ند و چه بس��ا
شهرداریها بتوانند رونق بخش معامالت
امالک در بورس کاال باشند.

اب��راز امیدواری کرده بودن��د ،اما این طرح
نشان میدهد آنها برای بدتر شدن اوضاع
آماده میش��وند.این طرح نش��ان میدهد
بروکس��ل در مورد آس��یب پذیری در برابر
محدودیته��ای اقتص��ادی ب��رون مرزی
آمریکا نگران اس��ت .همانند آنچه در مورد
ای��ران پ��س از توافق هس��تهای و اعمال
تحریمها علیه این کشور اتفاق افتاد.
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اخبار
صدور مجوز واردات خودرو برای
جانبازان و خانواده شهدا تکذیب شد

معاون فنی گمرک ایران هرگونه مجوز جدید
در رابط��ه با واردات خودرو برای جانبازان ۲۵
درصد ب��ه باال و خانوادههای معزز ش��هدا را
تکذیب کرد.به گزارش گمرک ایران ،مهرداد
جمال ارونقی گفت :در روزهای گذشته تعداد
زی��ادی از افراد مش��مول این موضوع مطرح
ش��ده ،برای طی فرآین��د واردات و ترخیص
خودرو به گم��رک ایران مراجع��ه کردند در
حال��ی که چنین مصوبهای وج��ود ندارد.وی
ضمن تکذیب وج��ود مصوبه و یا ابالغیهای
به گم��رک ایران در این رابط��ه ،گفت اخیراً
هیچ مصوبه یا مجوز جدیدی در مورد واردات
خودرو برای این قش��ر معزز صادر نش��ده و
مس��ائل مطرح ش��ده وجاهت قانونی ندارد.
ای��ن مقام مس��ئول در گمرک ای��ران اعالم
کرد :ب��ا توجه به عدم ص��دور مصوبهای در
ای��ن خصوص ،افرادی که مش��مول مصوبه
اعالم ش��دهاند از مراجعه حضوری به گمرک
خ��ودداری کنند.ارونق��ی تاکید ک��رد :بعد از
ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات خودرو در
س��ال  ۱۳۹۷نیز مجوزی برای ثبت سفارش
یا آزاد ش��دن واردات خودرو وجود نداش��ته و
همچنان واردات خودرو ممنوع اس��ت.معاون
فن��ی گمرک ایران یادآور ش��د :در خصوص
واردات خودرو ،آخرین مصوبه مرتبط ،مجوز
هیأت دول��ت ب��رای ترخی��ص خودروهای
مش��مول تا تاریخ  ۲۶ش��هریور سال جاری
بود که ب��ا اتمام تاریخ اعالم ش��ده ،در حال
حاضر به جز خودروهای موضوع رسیدگی در
مراجع قضائی ،خودروهای سواری دیگر قابل
ترخیص نیستند.
آغاز معامالت خرما از سه شنبه در
بورس کاال

مدیریت توس��عه بازار فیزیکی بورس کاالی
ای��ران از گش��ایش نماد معامالت��ی گواهی
س��پرده کاالیی مربوط به انبار رطب اس��تان
کرمان از روز سه شنبه  ۳۰دی ماه خبر داد.به
گزارش مهر ،بر اساس اعالم مدیریت توسعه
بازار فیزیک��ی بورس کاالی ای��ران دومین
انب��ار رطب جه��ت انجام معام�لات گواهی
سپرده کاالیی از شنبه  ۲۷دی ماه بازگشایی
ش��د.مدیریت توس��عه ب��ازار فیزیکی بورس
کاالی ایران در اطالعیه بازگشایی این انبار از
گشایش نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی
مربوط به این انبار از روز س��ه شنبه  ۳۰دی
ماه خبر داد.بر این اساس انبار رطب مضافتی
اتحادیه تعاون روس��تایی استان کرمان فعال
ش��ده و با نماد «رط��ب ۰۰۰۲پ »۰۲و نام
«رطب مضافتی  ۰۰۰۲اتحادیه کرمان (پ)»
آم��اده پذیرش محصول مش��تریان و آخرین
روز معامالتی نماد مذکور ۲۲ ،اردیبهشت ماه
خواهد بود.در همین راستا نخستین انبار رطب
مضافت��ی نیز در روز  ۱۰دی ماه بازگش��ایی
ش��ده بود که زمان بازگشایی نماد معامالتی
گواهی سپرده کاالیی مربوط به این نماد نیز
 ۱۴دی بوده است.
عدم تخصیص کامل منابع مالی به
انرژیهایتجدیدپذیر

رئیس س��ازمان انرژیهای تجدیدپذیر گفت:
باید بودجه بخ��ش انرژیهای تجدیدپذیر در
الیح��ه بودج��ه  ۱۴۰۰تقویت ش��ود تا بتوان
تعرفهه��ای خرید برق تضمین��ی انرژیهای
تجدیدپذیر را اصالح و تعهدات انباش��ته شده
س��رمایه گ��ذاران داخلی و خارجی را تس��ویه
کرد .محمد ساتکین معاون وزیر نیرو و رئیس
س��ازمان انرژیهای تجدیدپذی��ر و بهرهوری
انرژی برق در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت،
سهم انرژیهای تجدیدپذیر در الیحه بودجه
سال  1400را  1200میلیارد تومان عنوان کرد
و گف��ت :از آنجا که یکی از مهمترین راههای
کاهش آلودگی در س��طح ش��هرهای بزرگ
استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر برای تولید
برق مصرفی اس��ت -که در ماده « 19قانون
هوای پاک» نیز به آن اشاره شده است ،-دولت
و مجلس باید س��رمایه گذاران تولید رمزارز را
تشویق به اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
کنند.وی توس��عه انرژیه��ای تجدیدپذیر را
منوط به تامین منابع مال��ی از طریق اجرایی
کردن قوانین باالدستی ازجمله تبصرههای  2و
 3ماده  61قانون اصالح الگوی مصرف ،یعنی
پرداخت س��وخت صرفهجویی شده (مصرف
نشده) در نیروگاههای تجدیدپذیر و عدم انتشار
آالیندههای محیط زیس��تی دانست .ساتکین
توضی��ح داد :اگرچه «قانون اص�لاح الگوی
مصرف» از س��ال  1389تصویب ش��ده است
اما تاکن��ون منابع مالی آن ب��رای انرژیهای
تجدیدپذیر عملیاتی نشده است.

