اخبار
ارائه تسهیالت  ۲۰میلیاردی به
کارخانهها برای مدیریت بازار کشمش

معاون بازرگان��ی سازمان مرک��زی تعاون
روستایی از پرداخت تس��هیالت  ۲۰میلیارد
تومانی به کارخانهها ب��رای مدیریت مازاد
تولید کش��مش خبر داد .به گ��زارش مهر،
مرتضی معتمد در نشس��ت خب��ری درباره
خری��د حمایتی کش��مش توس��ط سازمان
مرکزی تعاون روستایی کشور گفت :امسال
سال آور باغات کش��مش بود به طوری که
تولید کش��مش به  ۲۸۵هزار ت��ن رسید و
برآورده��ا حاکی از این است ک��ه تا پایان
سال صادرات کشمش کشور به  ۱۴۰هزار
ت��ن برسد.معتمد میزان تولید کش��مش در
سال  ۹۷را  ۲۱۲ه��زار و  ۱۵۰تن و میزان
تولید آن را در سال  ۹۸را  ۲۷۳هزار و ۱۶۵
تن اع�لام و اضافه کرد که سال گذش��ته
 ۱۲۰هزار تن کش��مش با ارزش��ی بالغ بر
 ۱۶۴میلیون و  ۲۷۱هزار دالر صادر ش��ده
است.مع��اون بازرگان��ی سازم��ان مرکزی
تعاون روستایی با بیان اینکه امس��ال تولید
کش��مش فرآوری ش��ده به  ۲۸۵هزار تن
رسی��ده است ،گفت :مازاد تولید امس��ال به
 ۷۶ه��زار و  ۵۰۰تن محص��ول باقی مانده
از س��ال قبل اضافه ش��د و عرض��ه باال در
مقابل تقاض��ای ثابت ،منجر به افت قیمت
شد ،به همین دلیل دولت مجبور به دخالت
در بازار این محصول شد.این مقام مسئول
توضی��ح داد که در گذش��ته ش��یوه مداخله
سازمان مرک��زی تعاون روستای��ی بر پایه
خری��د تضمینی یا خرید حمایت��ی بود و یا
اینک��ه کارخانهها اقدام ب��ه خرید محصول
از کش��اورزان میکردند و سازمان مرکزی
تعاون روستایی مابهالتفاوت قیمت کارخانه
و قیمت حمایتی را به کشاورزان میداد که
در ح��ال حاضر اجرای ای��ن  ۲روش برای
مدیریت  ۲۰هزار تن کش��مش به اعتبارات
قابل توجهی نیاز دارد.
تجارت از ریل خود
خارج شده است

معاون وزیر صمت با بیان اینکه  ۴۰میلیارد
یورو ارز حاصل از صادرات برگشته است،
گف��ت :مقررات زائد موجب ش��ده تجارت
از ری��ل خود خارج ش��ود که البته به دلیل
ش��رایط خاص کش��ور ،این قواعد برقرار
ش��ده است.به گزارش مهر ،حمید زادبوم
ام��روز در مراسم تقدی��ر از صادرکنندگان
نمونه استان تهران با بیان اینکه فلس��فه
ایج��اد تحریم این است که تعامل ما را با
جهان خارج کم کنند و هم اکنون نیز فقط
صادرکنندگ��ان و واردکنندگ��ان در نوک
این پیکان ک��ار میکنند ،اظهار داش��ت:
صادرکننده در شرایط سختی در حال کار
کردن است؛ کار صادرکننده بسیار مشکل
اس��ت و ل��ذا امروزبای��د از صادرکنندگان
نمون��های ک��ه ات��اق بازرگانی ته��ران و
سازمان صنع��ت ،معدن و تجارت انتخاب
کردهاند ،تقدیر و تش��کر کنیم.رئیس کل
سازم��ان توسع��ه تج��ارت ای��ران افزود:
نزدی��ک به  ۹۰درصد کااله��ای وارداتی
کش��ور مواد اولیه و کااله��ای واسطهای
است که این مس��اله به معنای روشن نگه
داش��تن چراغ کارخانههای کشور است از
ای��ن رو باید از تجار تقدیر و تش��کر کرد.
رئیس کل سازمان توسع��ه تجارت ایران
همچنی��ن تاکید کرد :معتقدم که هر گونه
مقررات زائد بر تج��ارت مانند تعهد ارزی
که طبیعت ًا انح��راف تجارت است ،موجب
ش��ده بخش تجارت در مقایسه با تجارت
بینالملل از ریل خود خارج شود.
بازگشت پژو و رنو
به ایران منتفی است

نای��ب ریی��س انجم��ن قطعه س��ازان در
خصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی
به صنعت خودرو گفت :از این پس ش��رط
ای��ران ب��رای همک��اری ب��ا خارج��ی ها ،
پذیرفتن تولید خودرو با سطح باالی داخلی
سازی است .به گزارش تس��نیم ،جمعی از
قطعه س��ازان کش��ور در نشس��تی خبری
با اع�لام اینکه مطالبات قطع��ه سازان از
خودروس��ازان ب��ه باالی  30ه��زار میلیارد
تومان خبر رسیده است اعالم کردند چالش
بزرگ قطعه س��ازان برای سال آینده است
که چه اتفاقی می افتد و خودروسازان با این
زیان و ضرر هنگف��ت ساالنه تا چه زمانی
قادر به تحم��ل و ادامه فعالیت خواهند بود
و آیا بان��ک ها و متولی سیاستگذاری مالی
کش��ور خواستار تزریق تسهیالت و حمایت
از این صنعت هستند یا اینکه شاهد نابودی
صنعت خواهیم بود.اصغر خسروش��اهی در
این نشس��ت خبری با اشاره به سال جهش
تولید و تالش قطعه سازان با هدف تحقق
این ش��عار گفت :بر این اساس نس��بت به
سال گذش��ته با وجود همه مشکالت بیش
از  20درصد رش��د تولید را ش��اهد بوده ایم
هرچند ک��ه این روند م��ورد رضایت قطعه
سازان نیست.

وزیر کار:

حداقل دستمزد کارگری  ۳درصد باالتر از میانگین تورم است

وزی��ر ک��ار گفت :در ای��ن دولت تالش ش��د حداقل دستم��زد کارگری،
متناس��ب با تورم تعیین ش��ود ،طی این سالها ،تعیی��ن حقوق دستمزد
کارگری ۳.۱ ،درصد از میانگین تورم بیش��تر بوده است.به گزارش مهر به
نقل از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری در نشستی
با مدیران کل و رؤسای ادارات شهرستانهای سراسر کشور که با حضور
 ۴۲۰نفر به صورت مجازی برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :این نشست باید
موتور محرکه ادامه حرکت دولت تدبیر و امید باشد.وی هدف از برگزاری
این جلسه را افزایش روحیه کار و تالش در بین همکاران استانها دانست
و اف��زود :تا آخرین روز کاری دولت به هیچ عن��وان نباید دچار کندی در

انجام وظایف و مأموریتها ش��د و باید با سرعت و تالش بیشتر در ارائه
خدمات به مردم تالش کرد.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
عموم��ی سازی اطالع��ات باید در همه سامانهها انجام ش��ود ،افزود :هم
سامانههایی که در حوزه فعالیتهای دولت الکترونیک به ویژه در شرایط
کرونا راه اندازی ش��ده اند و هم سامانههای��ی که برای ارائه اطالعات به
مردم و مدیران طراحی شده اند دارای ارزش برابر در حوزه ایجاد شفافیت
هستند.ش��ریعتمداری گفت :ش��فافیت راه بی بازگش��ت ماست و با ورود
ش��فافیت ،فساد خارج میشود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر
اینک��ه موضوع ارتباطات باید اولویت کار در مجموعه وزارت تعاون ،کار و

رفاه اجتماعی باشد افزود :در حوزه ادارات کار شهرستانها ،باید ارتباطات
با نمایندگان مجلس ،نخبگان و رسانههای محلی به منظور اطالعرسانی
از مجموعه اقدامات مهم این وزارتخانه توسعه یابد.شریعتمداری با اشاره
به اینکه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بسیاری از شعارها را به عمل
تبدی��ل کرده است ،اف��زود :از جمله این اقدامات میت��وان به جوانگرایی
و سپردن امور به جوانان در وزارتخانه اش��اره کرد .ش��ریعتمداری عنوان
کرد :در این دولت تالش ش��د حداقل دستمزد کارگری ،متناسب با تورم
تعیین شود ،طی این سالها ،تعیین حقوق دستمزد کارگری ۳.۱ ،درصد از
میانگین تورم بیشتر بوده است.

ورود دالالن به بازار تغییر کاربری زمین های زراعی؛

ذبح اراضی کشاورزی به پای الکچرینشینها

گروه اقتصادی :تغییر کاربری اراضی کش��اورزی و باغات
در اصفهان شدت گرفته است و به نظر میرسد سوداگری
ویالسازان و تفریح الکچرینش��ینان بیش از زمینهای
حاصلخیز ،تولید محصول و اشتغال کشاورزان اهمیت دارد.
رشد قارچ گونه ویالهای الکچری در اصفهان و بهویژه در
باغات و زمینهای کش��اورزی چالشی است که طی یک
سال اخی��ر در این استان اوج گرفت��ه است.در بیتوجهی
مسئوالن نظارتی و اجرایی ،خرید ،قطعهبندی و فروش این
زمینه��ا تا دو هزار درصد سود عاید واسطه گران میکند.
بهگونهای که سرمایهگذاران بازار ارز ،بورس و طال ،کوچ به
عرصه ساختوس��از ویال را به ماندن در آن بازارها ترجیح
دادهاند.میت��وان گفت یک��ی از اصلیترین دالیل توسعه
تغیی��ر کاربریها در است��ان اصفهان بح��ران آب و عدم
تأمین منابع آبی موردنیاز برای کش��اورزی است.حس��ین
دهقان یکی از کش��اورزان ش��رق اصفهان است که از سر
ناچاری بخشی از زمینهای کشاورزی خود را به دالالنی
فروخته است که با اندک پرداختی به وی چندین هکتار از
زمینش را تصاحب کردهاند.او دراینارتباط به مهر میگوید:
«سالهاست که کش��ت و کار درستوحس��ابی نداشتم،
همیش��ه ش��رمنده خانوادهام بودم چراکه نتوانس��تم پولی
برای خرید تبلت مدرسه پس��رم و یا تأمین جهیزیه دخترم
تأمین کنم ،من مجبور بودم زمینهای کش��اورزیام را به
ویالسازان آنهم به قیمت کم بفروش��م تا امروز شرمنده
زن و بچهام نباش��م».اما الدن که مالک یکی از ویالهای
الکچری در شرق اصفهان است در این خصوص به مهر
میگوی��د« :نمیدانم چرا اینهمه در برابر ویالسازیها در
اصفهان واکنش نش��ان میدهند ،بسیاری از سرمایههای
ویالسازی اصفهانیها در ش��مال کشور هزینه میشود و
چرا اجازه نمیدهند ای��ن سرمایهها در اصفهان بماند؟»او
میافزاید« :اصفهان نیاز به این ویالهای الکچری دارد و
نباید در برابر این نیاز مقاومتی صورت گیرد».البته دراینبین
باید توجه داشت که کشاورزان و باغ داران بهخودیخود در
راستای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و بهنوعی همه
داراییشان نقشی ندارند و آنچه آنها را مجبور به این اقدام
کرده ورود دالالن از یکسو و ش��رایط نابسامان اقتصادی
از سوی دیگر است.
ورود دالالن به بازار تغییر کاربری اراضی در اصفهان


معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کش��اورزی
استان اصفهان قانون مصوب س��ال  ۹۶مبنی بر واگذاری
انش��عابات غیر دائم را تیر خالص برای افزایش بیقیدوبند
تغییر کاربریها میداند و به مهر میگوید :حدود  ۱۵سال
است که تغییر کاربری را در استان داریم اما اوج آن مربوط به
دو سال اخیر و اجرایی شدن این قانون مصوب است.مهدی
مجیری با اشاره به حضور دالالن در تغییر کاربری اراضی
در استان اصفهان اظهار میکند :دالالن هر هکتار زمین را

 ۱۰۰میلیون تومان میخرند و با تغییر کاربری غیرقانونی آن
را ت��ا دو میلیارد تومان به فروش میرسانند.او از بیتوجهی
دستگاههای اجرایی نس��بت به درخواست جهاد کشاورزی
مبنی بر عدم همکاری در خصوص تغییر غیرمجاز کاربری
زمینهای کش��اورزی و باغات خبر میدهد و میافزاید :در
این زمینه شاهد بودیم که در شهر اصفهان فرد خاصی ۳۰۰
ویال را با استفاده از کارگران غیر ایرانی طی  ۲۰روز ساخت.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کش��اورزی
استان اصفهان معتقد است تغیی��ر کاربری اراضی در همه
ش��هرستانهای استان اصفهان رو به رش��د است و ادامه
میدهد :دراینبین شهرستانهای اصفهان ،کاشان ،شهرضا،
خمینیشهر ،نجفآباد و فریدونشهر سهم بیشتری را دارند.
او دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را تنها همراهان جهاد
کشاورزی استان اصفهان برای مقابله با تغییر کاربری میداند
و میگوید :در این زمینه شهرداریها ،ادارات خدمات رسان
و… چون از محل این تغییر کاربریها سود میبرند با جهاد
کشاورزیهمکارینمیکنند.

تنه�ا  ۴۰۰حک�م از  ۳۰۰۰حک�م تخریب اجرا ش�ده

است

مجیری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سه هزار حکم
تخریب تغییر کاربریها در استان اصفهان صادرشده است،
اب��راز میکند :این در حالی است که به دلیل کمبود بودجه
تنها حدود  ۴۰۰مورد از این احکام اجرایی شده است.او که
معتقد است از بین رفتن زمینهای کشاورزی در اصفهان
و کاشان مخربترین پدیده ناشی از تغییر کاربریها است،
میافزاید :در این زمینه نامهنگاریهایی را با همه مقامات
کش��وری داش��تهایم که پاسخی دریافت نکردهایم.تغییر
کاربری اراضی در کنار از بین بردن تولیدات کش��اورزی و
باغی و افزایش وابستگی ما به واردات اثرات زیستمحیطی

مدیرعاملتوانیر:سختترینسالصنعتبرقراسپریکردیم

مدیرعامل ش��رکت توانیر گفت :امس��ال با توجه به
گرمای ش��دید و مداوم ،ش��رایط کرونایی ،زمستان
س��ردی که با کمبود سوخت نیروگاهی همراه بود و
کمبود منابع مالی ،سخت ترین سال صنعت برق ،با
سربلندی سپری شد .به گزارش تسنیم ،محمدحسن
متولی زاده ،مدیرعامل توانیر در هشتمین کنفرانس
منطق��ه ای سیرد ،س��ال  99را سخ��ت ترین سال
صنع��ت برق برش��مرد و گفت  :امس��ال با توجه به
گرمای ش��دید و مداوم ،ش��رایط کرونایی ،زمستان
س��ردی که با کمبود سوخ��ت نیروگاهی همراه بود
و کمبود منابع مالی ،سخت ترین سال صنعت برق،
با سربلندی سپری شد.وی با اشاره به رشد میانگین
 7درص��دی پیک مص��رف در سال های گذش��ته،
خاطرنش��ان کرد :با تالش های صورت گرفته این
روند متوقف و رش��د پیک در دوسال متوالی به یک
درصد محدود ش��د که همی��ن موضوع باعث حفظ
سرمایه گذاری های صورت گرفته ،افزایش راندمان
و کاهش هزینه های کش��ور شده است.متولی زاده

یاداور ش��د :این اقدام باعث شد تا از سرمایه گذاری
انجام ش��ده و انرژی اولیه بیش��تر استفاده کنیم.وی
همچنین به برنامه ریزی و نظم دهی به پروژه های
صنعت برق نیز اش��اره کر و گفت :این پروژه ها در
قالب پویش هر هفته الف ب ایران نظم یافت.متولی
زاده ادام��ه داد :در بخش پروژه های سازوکاری نیز،
صنع��ت برق با راه اندازی مرکز پایش ،پیش��تاز بود
.مدیرعام��ل توانیر از کاهش تلف��ات برق به عنوان
یک��ی از مهمترین فعالیت ها و عملکردهای صنعت
ب��رق یاد ک��رد و گفت :این اقدام ب��ه تنهایی باعث
کاهش بیش از  50هزار میلیارد تومانی هزینه های
کشور شده است.مدیرعامل توانیر همچنین ازپرسنل
وهمکاران صنعت برق خواست با تمرکز بر دو محور
فعالیت های انجام شده و دستاوردهای حاصل شده،
با هدف مس��تندسازی فعالیت ها و نیازهای صنعت
برق که یکی از مهمترین آنها مدیریت انرژی است،
درکنفران��س های بین المللی وعلمی حضور یابند و
به تبادل تجربه بپردازند.

کمیس��یون تلفیق در حالی که در دور اول بررسی الیحه بودجه اصالحاتی
اساسی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش شفافیت را در دستور کار قرار داده
بود ،در دور دوم بررسی ،از انجام این اصالحات عقب نشینی کرد.به گزارش
مه��ر ،زمان��ی که بودج��ه  ۱۴۰۰در  ۱۲آذر ماه  ۱۳۹۹تحویل مجلس ش��د،
موج��ی از اعتراض نمایندگان مجل��س را بر انگیخت .هر نماینده از زاویهای
الیحه بودجه را مورد نقد قرار داد .برقرار بودن ارز  ،۴۲۰۰رقم باالی فروش
نفت ،افزایش ش��دید هزینههای دول��ت ،اوراق سلف نفتی ،عدم اصالح نرخ
ارز حقوق ورودی گمرک ،وابس��تگی بیش از اندازه بودجه به نفت ،بی سابقه
بودن میزان کس��ری تراز عملیاتی و … از جمله ایراداتی بود که نمایندگان
مجلس متوجه الیحه تقدیمی دولت کردند؛ انتقادات به قدری جدی بود که
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه تقدیمی دولت را بودجه براندازی نظام خواند.
با چنان اظهارنظرهایی ،باور اینکه دولت با انجام اصالحاتی جزئی بتواند رأی
مثب��ت  ۲۱۱نماینده مجلس به کلیات را جلب کند ،سخت بود اما در نهایت
این اتفاق رخ داد.زمانی که دولت الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و الیحه
جهت بررسی به کمیس��یون تلفیق ارجاع ش��د ،کمیسیون تلفیق در یک دو

جبرانناپذیری نیز دارد که برای جبران آن باید قرنها صبر
کنیم و از سوی دیگر برخ��ی از اثرات سو آن را در هنگام
بروز حوادث طبیعی شاهد هستیم.

چالشه�ای تغییر کارب�ری برای مدیری�ت بحران در

اصفهان

مدی��رکل مدیریت بحران استان��داری اصفهان که معتقد
است تغییر کاربریهای اراضی در استان اصفهان منجر به
تشدید بروز حوادث طبیعی و مصنوعی شده است ،به مهر
میگوی��د :در این زمینه به همه دستگاههای اجرایی ابالغ
کردهایم هر گونه توسعه در شهرها و روستاهای استان باید
با مالحظات مدیریت بحران انجام شود.منصور شیشهفروش
با تأکید بر اینکه توسعه ساختوسازها و تغییر کاربریها در
محور رودخانه زایندهرود منجر به بروز سیالبها شده است،
میافزاید :این کاربریها مسیر رودخانه را مسدود کردهاند و
منجر به وقوع سیالب و آسیبهای ناش��ی از آن شدهاند.او
افزایش آالیندههای جوی را نیز از دیگر چالشهای ناشی
از تغییر کاربریها در اصفهان میداند و ادامه میدهد :این
کاربریها در جهت باد قرار دارند ،همچنین تغییر کاربریها
در اصفهان منجر به تشدید فرونشست زمین و آلودگی منابع
آبی نیز شدهاند.شیشهفروش با تأکید بر اینکه مخالف این
میزان تغییر کارب��ری در استان اصفهان و بهویژه در مراتع
و زمینهای کش��اورزی هستیم ،تصریح میکند :عالوه بر
دخالت ایجادشده در اکوسیستم ،الگوی پوشش گیاهی در
برخی از مراتع استان اصفهان به دلیل تغییر کاربریها نیز
تغییریافتهاست.
افزای�ش مصرف ب�رق و گاز در اصفهان به دلیل تغییر

کاربریها

او همچنین به تأثیر تغیی��ر کاربریها در افزایش مصرف
انرژی در استان اصفهان اش��اره میکن��د و میافزاید :این

تغییر کاربریها بارگذاری روی منابع آبی ،برق ،گاز و دیگر
انرژیها هستند که منجر به قطعی برق در تابستان و افت
فشار گاز در زمستان نیز شدهاند .مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان اضافه میکند :از سوی دیگر باید توجه
داش��ت که برخی از تغییر کاربریه��ا در بازار اصفهان نیز
منجر به افزای��ش آالیندههای ج��وی و افزایش مصرف
انرژی ش��ده است که این امر نیازمن��د مدیریت و نظارت
ج��دی است.او تصریح میکن��د :دستگاههای اجرایی باید
توجه داشته باش��ند که هرگونه توسعه نیازمند مطابقت با
ط��رح آمایش سرزمین بوده و هرگونه اقدام مخالف با این
طرح تخلف است.نماینده مردم شاهینشهر و میمه و عضو
هیئترئیسه مجلس ش��ورای اسالمی دراینارتباط صدور
برخی از احکام تخریب تغییر کاربریها را عادالنه نمیداند
و ب��ه مهر میگوید :در این زمینه ش��اهد بودهایم که برای
برخی از اتاقکهایی که کشاورزان برای نگهداری وسایل
کشاورزیشان میسازند حکم تخریب صادرشده اما برای
ویالی کناری همان اتاقک کشاورزی حکم تخریب صادر
نشده است.حس��ینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه مردم
تبعیض را دوست ندارند ،اظه��ار میکند :در صدور احکام
قضائی وحدت رویه نیست ،یکسری از افراد ویال میسازند
و میفروشند و دیگران را سپر قرار میدهند و از سویی نیز
این تبعیض منجر به تشدید ساختوساز غیرمجاز و تغییر
کاربریها میشود.
عدم ورود به موقع دستگاههای اجرایی برای مقابله


او ع��دم ورود بهموق��ع دستگاهه��ای نظارت��ی درزمین��ه
ساختوسازه��ای غیرمج��از و تغییر کارب��ری زمینهای
کش��اورزی را از دیگر دالیل افزایش این پدیده در استان
اصفه��ان میداند و ابراز میکن��د :زمانی که دستگاههای
نظارت��ی بهموقع ورود نمیکنند م��ردم نیز به ساختوساز
غیرمجاز روی میآورند و ازاینرو تخریب این ساختوسازها
مدتدار میشود.نماینده مردم شاهینشهر و میمه با اشاره
ب��ه نقص قانونی در خصوص توسع��ه تغییر کاربریها در
کش��ور ادامه میدهد :در این زمینه اش��تباه این است که
در قانون همه جای کش��ور به یک چش��م دیدهشده است
و باید در این زمینه در تصویب قوانین بازنگری ش��ود.او با
بیان اینکه پیشنهاد ما به دستگاه قضائی تعیین دادیار ویژه
ب��رای رسیدگی به پروندههای تغییر کاربری اراضی در هر
ش��هرستان اصفهان است ،اضافه میکند :چنانچه این امر
محقق شود یک دادیار میتواند عادالنهتر در این خصوص
اظهارنظر کند و تبعیض در این زمینه کمتر ش��ود.هرچند
در موضوع تغییر کاربریها در نگاه اولیه مسئوالن دغدغه
رفع مشکالت جامعه و محرومیتزدایی را دارند اما آنچه از
رفتار آنها در ارائه خدمات به ش��هروندان برآورد میشود
بیانگر تقویت زندگی افراد متمول و به زیرخط فقر کشاندن
نیازمندان است.

توافق ایران و کرهجنوبی در خصوص انتقال منابع ارزی ایران

رئیسکل بانک مرکزی و سفیر کرهجنوبی در ایران،
در جلس��های که بهدرخواست سف��ارت کرهجنوبی
برگزار ش��د ،در خصوص نحوه جابهجایی و مصرف
بخش��ی از منابع بانکی ای��ران در کرهجنوبی توافق
کردند .به گزارش تس��نیم ،در این جلسه ،توافقات
الزم در خص��وص انتقال منابع به مقاصد مورد نظر
انجام و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص حجم
مناب��ع مورد انتق��ال و بانکهای مقص��د به طرف
کرهای اعالم ش��د.سفیر کره جنوبی در ایران اعالم
کرد :کشورش آماده انجام کلیه اقدامات الزم برای
استف��اده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی
است و در این خص��وص هیچ سقف و محدودیتی
وجود ندارد.طبق اعالم روابط عمومی بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی نیز ضمن
استقبال از تغیی��ر رویکرد کره جنوبی گفت :اگرچه
جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کش��ورها
و افزای��ش همکاریه��ا استقب��ال میکن��د ،ام��ا
پیگیریه��ای حقوقی این بان��ک بهمنظور مطالبه

عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصالحات اساسی

راهی بزرگ قرار داش��ت« :تصویب» یا «رد» کلیات.با چنان انتقادات تند و
جدی نمایندگان ،این گمانه جدی بود که کمیس��یون تلفیق کلیات بودجه را
«رد» خواهد کرد تا دولت مکلف به انجام اصالحاتی مؤثر در الیحه ش��ود.
بوی��ژه آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اصالحات اساسی در بودجه باید از
طرف دولت صورت گیرد چراکه او ًال اگر مجلس اصالحاتی جدی در بودجه
ایجاد کند ،شورای نگهبان ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و مهمتر از آنکه
در صورتی که ش��ورای نگهبان ایراد نگیرد نیز ای��ن اصالحات باید در بدنه
دول��ت مورد پذیرش قرار بگیرد تا در اجرا ،با مقاومت مواجه نش��ود.در طرف
مقابل اما نمایندگانی بودند که رد کلیات را نوعی اتالف وقت میدانس��تند و
معتق��د بودند دولت عم ً
ال تمایلی ب��رای اصالح بودجه ندارد و در صورتی که
کمیس��یون تلفیق ،کلیات بودجه را «رد» کند ،صرف ًا زمان تلف ش��ده است؛
بنابرای��ن مجلس باید با تأیید کلیات بودجه ،راس��ا اقدام به انجام اصالحات
اساسی در بودجه کند.در نهایت دیدگاه دوم عملیاتی شد و کمیسیون تلفیق
مجلس با تأیید کلیات بودجه ،وارد بررسی الیحه پیشنهادی دولت شد.
تغییرات گسترده الیحه بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق


خس��ارات ناشی از عدم همکاری بانکهای کرهای
در ساله��ای اخیر بهقوت خ��ود باقی خواهد بود و
طرف کرهای باید ت�لاش زیادی انجام دهد تا این
سابقه منفی از بین برود.به گزارش تسنیم ،مذاکرات
ای��ران با ک��ره جنوبی ب��رای آزادس��ازی پولهای
بلوکهشده بانک مرکزی ،در ماههای اخیر بهدفعات
انج��ام ش��ده و در سفر هیئت کرهای ب��ه ایران نیز
این موضوع دستور کار اصلی جلسات بانک مرکزی
بوده است.آنطور که قب� ً
لا همتی اعالم کرده بود
میزان پوله��ای بانک مرکزی در ک��ره جنوبی 7
میلی��ارد دالر است و باید دی��د که آیا سرانجام کره
جنوبی نس��بت به آزادسازی منابع ارزی ایران اقدام
خواهد کرد یا خیر!پیش از این و در جلس��ه با بانک
مرکزی ،مقام��ات کرهای به همتی پیش��نهاد داده
بودند که بهجای آزادسازی منابع ارزی بلوکهش��ده
در این کشور ،آمبوالنس و کیت تشخیص کرونا در
اختیار ایران قرار دهند ولی این پیشنهاد بیشرمانه
با مخالفت جدی ایران همراه شده بود.

کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه برای بررسی و اصالح اساسی بودجه زمان
صرف کرد و اصالحات مهمی را انجام داد .به عنوان نمونه ارز  ۴۲۰۰تومانی
ک��االی اساسی که سه سال رانته��ای فراوانی ایجاد کرده و میلیاردها دالر
ارز مملکت را به باد داده بود ،حذف ش��د و ب��ه جای آن یارانه مردم به ویژه
دهکه��ای کم درآمد افزایش قابلی یافت.درآمد نفتی نیز در مصوبات تلفیق
اصالح ش��د .دولت فروش  ۲.۳میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده بود اما
مجلس این رقم را به  ۱.۵میلیون بشکه رساند و به دلیل حذف ارز دولتی نرخ
تبدیل دالر با ریال را  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان در نظر گرفت.افزایش درآمدهای
پایدار مالیاتی از دیگر تغییرات کمیسیون تلفیق بود .این کمیسیون با تغییراتی
در ارق��ام برخ��ی از ردیفهای مالیاتی حدود  ۷۰ه��زار و  ۵۰۰میلیارد تومان
درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد .برخی از افزایشهای مالیاتی عبارت
ان��د از :افزایش ب��راورد مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات بر خودرو و مس��کن
لوک��س و مالیات بر خانههای خالی ،حذف معافی��ت مالیات بر ارزش افزوده
مناطق آزاد ،مؤسس��ات کنکور ،برخ��ی از هنرمندان ،صادرات مواد خام و…
کمیسیون تلفیق اصالحات مهمی دیگری را نیز صورت داد.
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اخبار
نداشتن بازار صادراتی ،به تولید هم
ضربه زد

رئیس ات��اق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینکه
دستگاهه��ای مختل��ف در موض��وع تجارت
کش��ور دخال��ت میکنن��د ،گف��ت :تولید ما
با ظرفی��ت کامل ک��ار نمیکند ،زی��را بازار
صادرات��ی به اندازه کاف��ی نداریم.به گزارش
مهر ،مسعود خوانساری امروز در مراسم تقدیر
از صادرکنندگ��ان نمونه استان تهران ،اظهار
داشت :از سال  ۹۷و به خصوص از نیمه دوم
س��ال  ۹۷و ساله��ای  ۹۸و  ۹۹صادرات نه
تنها در رشد کشور نقش��ی ایفا نکرده است،
بلکه نقش منفی داش��ته اس��ت .تراز تجاری
در ساله��ای  ۹۸و  ۹۹منف��ی بوده و بر این
اساس می��زان واردات طی دو سال از میزان
صادرات بیشتر بوده است؛ در واقع بخشنامهها
و تصمیمات متعدد ،متناقض و غیرکارشناسی
بر وضعیت تجارت کشور بسیار تأثیرگذار بوده
و با وجود این بخشنامهها صادرکنندگان قادر
به برنامهریزی نیس��تند.رئیس اتاق بازرگانی
تهران اف��زود :عمده صادرات ای��ران به ۱۰
کش��ور از جمله چین ،ع��راق ،امارات متحده
عربی و ترکیه انجام میش��ود ،ام��ا اگر قرار
باش��د صادرات را توسعه دهی��م ،نباید فقط
به  ۱۰کش��ور به عنوان مقصد صادراتی نگاه
کنیم بلک��ه باید به فکر بازاره��ای دیگر نیز
باش��یم.وی اظهار داش��ت :البته ما منعی در
تجارت با همس��ایگان نداریم ،اما واقعیت آن
است که پتانسیل کشور بیش از آن است که
فقط قرار باش��د به  ۱۰کشور و آن هم به این
میزان صادرات داشته باشد.
تورم خانوار کشور در بهمن به ۲.۵
درصد رسید

مرکز آم��ار اعالم کرد که ت��ورم خانوارهای
کش��ور در ماه بهمن  ۲.۵درص��د بوده است.
به گزارش مهر ،مرکز آمار ،ش��اخص قیمت
مص��رف کننده به تفکیک استانها در بهمن
 ١٣٩٩را اع�لام ک��رد.در بهمن م��اه ١٣٩٩
عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کش��ور
( )١٣٩٥=١٠٠به  ٢٩٢.٨رسید که نس��بت به
ماه قبل  ٢.٥درصد افزایش نشان میدهد .در
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای
کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری
ب��ا  ٣.٨درصد افزای��ش و کمترین نرخ تورم
ماهانه مربوط به استانهای خراسان جنوبی
و گیالن ب��ا  ١.٧درصد افزایش است .درصد
تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قبل (تورم نقطه به نقط��ه) برای خانوارهای
کشور  ٤٨.٢درصد است .بیشترین نرخ تورم
نقطه به نقط��ه مربوط به است��ان کردستان
( ٥٨.٣درصد) و کمترین آن مربوط به استان
قم ( ٤٣.٤درصد) است .نرخ تورم دوازده ماهه
منته��ی به بهمن ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای
کش��ور به عدد  ٣٤.٢درصد رسید .بیشترین
ن��رخ ت��ورم دوازده ماه��ه مربوط ب��ه استان
هرمزگان ( ٣٧.٨درصد) و کمترین آن مربوط
به استان مرکزی ( ٣٠.٩درصد) است.
روغن گران نمی شود

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه قیمت روغن
در س��ال آینده به هیچ وج��ه افزایش نخواهد
یافت ،گفت :توزیع روغ��ن با کارت ملی یک
شیطنت بوده و چنین چیزی را تکذیب میکنم.
ب��ه گزارش مهر به نقل از صدا و سیما ،عباس
قبادی در پایان جلس��ه امروز ستاد تنظیم بازار
کشور در خصوص کمبود روغن و خبر عرضه
آن با کارت ملی ،اظهار داشت :توزیع روغن با
کارت ملی یک ش��یطنت بوده و چنین چیزی
را تکذیب میکنم.وی افزود :میانگین مصرف
ماهانه روغن در کشور حدود  ۱۵۰هزار تن است
که در ماه گذش��ته بی��ن  ۱۷۰تا  ۱۸۰هزار تن
تولید روغن داشتیم ،اما به جهت فضای روانی
که در کش��ور ایجاد ش��د و برخی به آن اخبار
در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز و … دامن
زدند که موجب هجوم مردم به فروش��گاهها و
افزایش تقاضا و شکل گیری احتکار خانگی شد
و وقفههایی در تولید و توزیع به وجود آمد.دبیر
ستاد تنظیم بازار ادامه داد :مصرف اکثر خانوارها
روغن مایع است و روغن جامد بیشتر مصرف
صنعتی و صنف��ی دارد ،ام��ا افزایش تقاضای
روغن مایع موجب شد بخشی از ظرفیت تولید
روغن جام��د نیز به این بخش تخصیص یابد
که موجب کس��ری در تولی��د روغن جامد هم
شد.وی گفت :با تخصیص سهمیه به صنایعی
که از روغن جامد استفاده میکنند و عرضه به
می��زان کافی آن ،ب��ه زودی بازار روغن هم به
تعادل میرسد.دبیر ست��اد تنظیم بازار تصریح
کرد :قیم��ت روغن در سال آینده به هیچ وجه
افزایش نخواهد یافت و عرضه این محصول به
میزان مورد نیاز همچنان تداوم خواهد داشت.

