اخبار
تقويت  11/58واحدي
شاخص کل بورس

معاملهگ��ران امروز
ب��ا اع�لام خب��ر
احتم��ال افزاي��ش
قيم��ت خودرو تا 5
درصد زير حاش��يه
بازار آزاد ،در حالي ش��اهد موج سواري
نوس��انگيران در گ��روه خودروييه��ا
بودن��د که همچنان چش��مانداز فروش
ش��رکتها با تردي��د مواجه اس��ت.به
گزارش فارس ،ش��اخص کل قيمت و
بازده نق��دي بورس اوراق بهادار تهران
در پايان معامالت امروز چهار شنبه 14
آذر م��اه  97با افزاي��ش  1158واحدي
به رقم  166هزار و  860واحد رس��يد.
ش��اخص کل هموزن اما ب��ا افزايش
 318واحدي عدد 27هزار و  441واحد
را به نمايش گذاشت.شاخص سهام آزاد
ش��ناور نيز با افزايش  1425واحدي به
رقم  179هزار و  5واحد دس��ت يافت.
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش
 1015واحدي به رقم  123هزار و 337
واحد دست يافت که شاخص بازار دوم
با افزايش  1523واحدي عدد  330هزار
و  419واحد را به نمايش گذاشت.
همچني��ن ش��اخص کل فراب��ورس
(آيفک��س) نيز با افزايش  15واحدي بر
روي رقم يک هزار و  844واحد متوقف
شد.
بر اس��اس اين گزارش ،دیروز معامالت
سهام در نماد معامالتي معدني و صنعتي
گل گهر با  136واحد ،گروه مپنا با 114
واحد و گروه مديريت س��رمايه گذاري
اميد ب��ا  71واح��د افزايش بيش��ترين
تأثيرمثب��ت را بر برآورد ش��اخص کل
بورس به نام خود ثبت کردند.
رقم پيشنهادي مجلس براي افزايش
حقوق بيش از  ۲۰درصد است

رئيس کميس��يون
اقتص��ادي مجلس
با اشاره به پيشنهاد
دولت براي افزايش
 ۲۰درصدي حقوق
س��ال  ۹۸گفت :به احتمال زياد ميزان
پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق
نسبت به پيشنهاد دولت بيشتر است اما
فع�لا نميتوانيم ع��دد دقيقي را اعالم
کنيم .وي با اشاره به اينکه هنوز اليحه
بودجه س��ال آينده به مجلس ش��وراي
اسالميتقديم نشده است ،افزود :عدد و
رقمهاي مطرح شده درباره اين بودجه،
غيررسمياست .
پ��س از ارائ��ه رس��مياليحه بودجه از
س��وي رئيس جمهور به مجلس ،درباره
آن اظهارنظر و تصميمگيري ميکنيم.
وي ،موض��وع حقوق و دس��تمزد را از
جمله دغدغهها اعالم و اضافه کرد :در
بودجه سال  ،97حدود  300هزار ميليارد
توم��ان مناب��ع مربوط ب��ه بودجههاي
جاري است .پيشبيني دولت اين است
که حقوق و دستمزد در سال  ،98بيست
درصد افزايش يابد.
پورابراهيمياف��زود :انتظ��ار ما از دولت
اين اس��ت که خروجي کار به گونهاي
باشد که بخش��ي از قدرت خريد مردم
از طري��ق افزايش حقوق در س��ال 98
جبران شود.وي اضافه کرد :به احتمال
زياد مي��زان پيش��نهادي مجلس براي
افزايش حقوق نسبت به پيشنهاد دولت
بيش��تر اس��ت اما فعال نميتوانيم عدد
دقيقي را اعالم کنيم.
تأمين  ۷۰۰ميليارد تومان قير رايگان
تا پايان سال ۹۷

سخنگوي کميسيون
عم��ران مجل��س
گف��ت :بر اس��اس
مصوب��ه مجل��س،
وزارت نف��ت مکلف
اس��ت تا پايان سال جاري قير رايگان به
ارزش حدود  ۷۰۰ميليارد تومان را تأمين
و به وزارت راه و شهرسازي تحويل دهد.
صديف ب��دري در گفتوگو با خانه ملت،
از تعيين تکليف پرونده تأمين قير رايگان
توس��ط وزارت نفت خب��ر داد و گفت :در
رابط��ه با اجراي قانون بودجه س��ال 97
و تأمين قير رايگان ني��ز ،مجلس معتقد
بود که در شرايط کنوني براي توزيع قير
رايگان ،اين محصول بايد به قيمت سال
گذش��ته قيمت گذاري و رون��د تأمين 4
ميليون تن صورت گيرد.
نماين��ده مردم اردبي��ل ،نير و نمين در
مجلس شوراي اس�لاميادامه داد :بر
اساس قانون بودجه س��ال  ،97دولت
بايد ب��ه ميزان  3هزار ميليارد تومان و
تن��اژ  4ميليون تن ،قي��ر رايگان براي
اجراي پروژهه��اي عمراني اختصاص
داده ش��ود ،ام��ا ب��ا توجه ب��ه افزايش
قيمت قير ،وزارت نفت براي ارائه اين
محص��ول ،مبنا را قيمت ريالي آن قرار
داد.بدري گفت :خوشبختانه بر اساس
قانون بودج��ه  97و همچنين مصوبه
جدي��د مجل��س ،وزارت نف��ت مکلف
است تا پايان س��ال جاري قير رايگان
به ارزش ح��دود  700ميليارد تومان را
تأمي��ن و به وزارت راه و شهرس��ازي
تحويل دهد.

گ�روه اقتصادی :اليح��ه اصالح قانون
مب��ارزه با پولش��وئي که قرار اس��ت در
مجمع مورد بررس��ي قرار گيرد ،از نظر
ايجاد شفافيت اقتصادي براي طرفهاي
خارج��ي ظرفيت زيادي جه��ت اعمال
موث��ر تحريمه��اي آمريکا علي��ه ايران
دارد .به گزارش مهر ،ش��وراي نگهبان
در تاري��خ  ۲۴م��رداد ،اش��کاالت خود
پيرامون مغايرت اليح��ه اصالح قانون
مبارزه با پولش��وئي با قانون اساس��ي و
ش��رع را اعالم کرد .اين شورا سپس در
تاريخ  ۷ش��هريور س��ال جاري ،نظرات
مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون
مغايرت اليحه اص�لاح قانون مبارزه با
پولشويي با سياستهاي کلي نظام را به
مجلس ارسال کرد .مجلس اما بي توجه
به نامه  ۷شهريور شوراي نگهبان ،فقط
اشکاالت نامه  ۲۴مرداد را برطرف کرد
و به شوراي نگهبان فرستاد.
اما شوراي نگهبان در نامهاي مورخ ۱۸
مهرماه ،اليحه فوق را به مجلس مسترد
کرد چرا که از ديدگاه اين نهاد ،اشکاالت
مجمع تشخيص برطرف نشده بود.
رئي��س مجلس ام��ا در پي اي��ن اتفاق،
به ص��ورت يکجانب��ه و ب��دون اتخاذ
راي نماين��دگان ،اليح��ه ف��وق را ب��ه
مجمع تش��خيص مصلحت نظام ارجاع
داد .ام��ري که م��ورد اعت��راض برخي
از نماين��دگان واق��ع ش��د و در نامهاي
ب��ه رئيس و اعضاي مجمع تش��خيص
مصلحت نظام اشاره داشتند« :بر اساس
اص��ل  ۱۱۲قانون اساس��ي و ماده ۲۰۲
قانون آئيننام��ه داخلي مجلس ،پس از
آنکه شوراي نگهبان اصالحات به عمل
آم��ده در مصوبه مجلس را رافع ايرادات
اين شورا تش��خيص ندهد ،مصوبه بايد
مجدداً در کميسيون مربوطه و نيز صحن
علني مجلس ط��رح گردد و در صورتي
که نمايندگان مجلس ب��ر مصوبه خود
از باب مصلحت اص��رار نمايند موضوع
جهت تعيين تکليف به مجمع تشخيص

تهديدات لوایح« »FATFبرای کشور

مصلحت نظام ارسال ميگردد .بنابراين
رئيس مجلس نميتواندبرخالف قانون و
به نيابت از کميس��يون ذيربط و صحن
علني مجلس به تنهايي بر مصوبه قبلي
مجلس اص��رار نمايد».اکنون اما ،دير و
يا زود اين اليحه قرار اس��ت در صحن
علني مجمع ،مورد بررسي قرار گيرد .بر
همين اساس ضروري است تا با نگاهي
مجدد به اين اليحه ،نقاط قوت و ضعف
آن مشخص گردد.
اصلاح قان�ون مبارزه با پولش�وئي،
خواسته FATF

اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشوئي
که در تاريخ  ۱۹آذر س��ال گذش��ته ،به
مجلس ارسال شد ،بر مبناي برنامه اقدام
گروه وي��ژه اقدام مال��ي ،FATF ،در
تيرماه سال  ۱۳۹۵توسط مقامات ايران
پذيرفته شده اس��ت .نگاهي به بندهاي
۱الي  ،۴بن��د  ،۲۱بندهاي  ۲۴الي  ۲۷و
بند  ۳۷نش��ان ميدهد ک��ه همگي اين
م��وارد در اليحه اصالح قانون مبارزه با
پولشوئي گنجانده شده است .به عنوان

مثال ،تعيين مجازات موث��ر و بازدارنده
ب��راي جرم پولش��وئي و ج��رم انگاري
پولشوئي مطابق با کنوانسيون مبارزه با
جرائم سازمان يافته فراملي ،از مواردي
بود که در برنامه اقدام وجود داشت و در
اليحه فوق نيز ،لحاظ گشت.شايان ذکر
اس��ت که در  ۳بيانيه عموميآخر گروه
ويژه اقدام مالي ،تصويب اين اليحه مد
نظر قرار گرفته است و در بيانيه ماه اکتبر
اين نهاد از ايران خواس��ته شده است تا
تصويب اين اليحه را نهايي کند.
نق�اط ضع�ف و قوت اليح�ه اصالح
قانون مبارزه با پولشوئي

ام��ا اليحه ف��وق ،داراي نق��اط قوت و
ضعفي ميباش��د .از نق��اط قوت اليحه
ميتوان به تش��ديد مج��ازت براي جرم
پولش��وئي و آموزش ماموران تحقيق و
بازپرس��ان جهت ارتقا س��طح آگاهي به
منظور باال بردن کش��ف جرم پولشوئي
اش��اره کرد.اما آنچه که نقاط قوت اين
اليحه را تحت الش��عاع ق��رار ميدهد،
وج��ود م��واردي اس��ت که پتانس��يل

رئيسجمهوربايدتغييراتقيمتخودروراتائيدکند

در حالي گفته ميش��ود خودروس��ازان با وزارت
صنعت بر س��ر تعيين نرخ رسميخودرو  ۵درصد
کمتر از نرخ بازار توافق کردهاند که اين وزارتخانه
توافقي را تائيد نک��رده و ميگويد رئيسجمهور
ح��رف آخر را ميزند.به گزارش مهر ،چند روزي
اس��ت اين موضوع مطرح ميشود که بر اساس
توافقات نهايي صورت گرفته ميان خودروسازان،
قطعهس��ازان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ش��يوه قيمتگذاري جديد خودروها اوايل هفته
آينده ابالغ خواهد ش��د و قرار بر اين اس��ت که
قيمت خودرو از س��وي خودروس��ازان ۵ ،درصد
کمتر از حاش��يه بازار باشد؛ در حاليکه يک مقام
مس��ئول در وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
گفتگو با مهر ميگويد :س��ازمان حمايت تا اين
لحظه هيچ توافق نهايي با خودروسازان صورت
نداده و جلسات کارشناسي مدام برگزار ميشود ،اما
هنوز نتيجه نهايي در اين وزارتخانه حاصل نشده
است.وي ميافزايد :بعد از تائيد جمعبندي نهايي
شيوه قيمتگذاري خودرو از سوي سازمان حمايت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان با خودروسازان،

اين موضوع بايد در ش��وراي معاونان وزارتخانه
مورد تائيد واقع ش��ده و سپس در شوراي اقتصاد
به رياس��ت رئيسجمهور مورد جمعبندي نهايي
قرار گيرد .پس تا اين لحظه هيچ توافقي حاصل
نش��ده اس��ت.وي تصريح کرد :اصوال مشخص
نيست اينکه گفته ميش��ود قيمت  ۵درصد زير
نرخ بازار باشد ،نکتهاي است که بايد به آن پاسخ
داد که نرخ بازار را چه کس��ي تعيين ميکند که
قيمت رسميخودرو بايد  ۵درصد زير آن باشد و
اصوال فرمول قيمتگذاري خودرو در حاشيه بازار
چيست؟در واقع ،فروش خودرو به درصدي کمتر
از نرخ حاش��يه بازار ،همان خواستهاي است که
خودروسازان براي افزايش قيمت و واقعي کردن
نرخهاي خودرو به زعم خود داش��تند؛ در حاليکه
بايد به اين سوال پاسخ دهند که آيا بازارسازان در
حوزه خودرو چه کساني هستند که قرار است نرخ
کمتر از آن تعيين شود.در حاليکه نظارت اکنون
مهمترين موضوع در اين رابطه اس��ت و بايد اگر
هم قرار است قيمت خودرو آزاد شود ،نظارت هم
بر حاشيه بازار صورت گيرد.

تهديدزايي براي کشور دارد .۱:به موجب
بند الف ماده  ۷اين اليحه ،دستگاههاي
مش��مول همچون بانکها ،موسس��ات
بيمه ،ب��ورس اوراق بهادار و غيره ،ملزم
ش��دهاند تا اح��راز هويت و شناس��ايي
ارب��اب رج��وع و ذينفع��ان واقعي و در
صورت اقدام توس��ط نماين��ده يا وکيل،
احراز س��مت و هويت نماينده و وکيل و
اصيل را عملياتي کنند .۲.در ماده  ۶اين
اليحه تماميس��ازمانهاي توليدکننده
اطالعات همچون سازمان ثبت احوال،
دفاتر اسناد رسميو وکالي دادگستري
مکلف هس��تند تمام اطالعات مورد نياز
بر حس��ب درخواس��ت واح��د اطالعات
مالي را به اين واحد ارس��ال کنند.طبق
استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي ،بايد
اش��تراک گذاري بدون هيچ محدوديتي
ميان واحدهاي اطالعات مالي کشورها
برقرار باشد ،در نتيجه اجراي اين اليحه،
فعاليته��اي نهاده��اي تحريميبراي
خارج از کش��ور ش��فاف ش��ده و قوانين
تحريميآمريکا به س��هولت اجرا خواهد
شد.

اين مطلب البت��ه در نامه رئيس مجمع
تش��خيص مصلح��ت نظام ب��ه رئيس
ش��وراي نگهبان که پيرام��ون مغايرت
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشوئي
با سياس��تهاي کل��ي نظام ب��ود ،مورد
اش��اره قرار گرفت و گفته ش��د که مواد
مذکور در س��طور باال ،با سياس��تهاي
کلي اقتصاد مقاومتي در تغاير اس��ت.در
اين نامه گفته ش��د نظر ب��ه اينکه ارائه
و افش��اي اطالعات مال��ي و اقتصادي
در ش��رايط تحريم ،آسيبپذيري کشور
را افزاي��ش ميده��د و از حي��ث وضع
تحريمهاي جديد منجر به مسدود شدن
مس��ير دور زدن تحريمها ،مي¬ش��ود،
بنابراي��ن اين اليحه با قس��متهاي دو
و س��ه بند  ۲۲سياستهاي کلي اقتصاد
مقاومتي مغايرت دارد.بندهاي  ۲و  ۳بند
 ۲۲سياس��تهاي کلي اقتص��اد مقاومتي
ميگوي��د« :دول��ت مکلف اس��ت براي
تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
با هماهنگس��ازي و بسيج پوياي هم ه
امکانات کش��ور ،اقدامات زيررا معمول
دارد:بن��د  -۲رص��د برنامههاي تحريم
و افزاي��ش هزينه براي دش��من.بند -۳
مديريت مخاط��رات اقتصادي از طريق
تهيه طرحهاي واکنش هوشمند ،فعال،
س��ريع و به هن��گام در برابر مخاطرات
و اختالله��اي داخل��ي و خارجي».در
مجموع ،اين اليحه با توجه به اينکه بر
مبناي خواس��ته يک نهاد خارجي ،يعني
 ،FATFتهيه شده است ،شفافسازي
فعاليته��اي اقتص��ادي اي��ران ب��راي
نهادهاي خارج��ي را هدفگيري کرده
اس��ت .ام��ري که با توجه به بازگش��ت
تحريمهاي آمريکا روشهاي دور زدن
تحري��م را مش��خص کن��د و از اين رو
به آس��يبپذيري بيش��تر اقتصاد کمک
ميکن��د .بنابراي��ن انتظار م��يرود که
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
با توجه با اين موارد ،تصميم منطقي در
اين باره اتخاذ کند.

برگزاريجلسهشورايعاليمسکنبعداز ۵سالتعطيلي

در حاليکه  ۵س��ال از آخرين جلس��ه ش��وراي
عالي مس��کن ميگذرد ،خبرها به نقل از وزير
راه و شهرس��ازي حکايت از برگزاري ش��وراي
عالي مس��کن با حضور رئيس جمه��ور و تيم
اقتصادي دول��ت ميدهد .به گ��زارش فارس،
محمد اس�لاميوزير راه و شهرسازي در حالي
به تازگي اعالم کرده اس��ت که به زودي اولين
جلسه ش��وراي عالي مس��کن با حضور رئيس
جمه��ور و تيم اقتصادي دول��ت برگزار خواهد
ش��د که خبرها حاکي از تعطيلي اين شورا طي
بيش از  ۵سال ميدهد.بنابراين گزارش ،شوراي
عالي مسکن در دولت يازدهم و دوازدهم هنوز
يک جلس��ه هم برگزار نش��ده اس��ت و ظاهرا
مخالفت کننده اصلي برگزاري جلسات شوراي
عالي مس��کن وزير سابق راه و شهرسازي بود.
با توجه به وضعيت نابه س��امان بخش مسکن
و تاکي��دات مقام معظم رهبري و جدي ش��دن
دولت براي تکميل واحدهاي مسکن مهر قرار
است ،ش��وراي عالي مس��کن با حضور رئيس
جمه��ور اين مش��کالت را بررس��ي و برطرف

کند.پيشتر اس�لاميوزير راه و شهرس��ازي از
برگزاري جلسات بررسي مشکالت مسکن مهر
خبر داده و در صفحه اينستاگرام خود نوشته بود:
ت و پاسخ به عزيزاني
«در راستاي انجام ماموري 
که متقاضي مس��کن مهر هستند و خصوصا در
صفحه اينستاگرام بنده مطالبي در اين خصوص
مينويس��ند ،بايد عرض کنم از اين به بعد هر
شنبه از ساعت  7تا  ۸و نيم صبح جلسه برگزار
ش��د و هر بخش گزارش خود را داد .به زودي
ب��ا بررس��ي و تصويب راهکاره��ا تصميمهاي
گرفته شده به اطالع هم وطنان عزيز خصوصا
متقاضيان مس��کن مهر خواهد رسيد».با توجه
به مالقات خصوصي وزير راه و شهرس��ازي با
مقام معظم رهبري به نظر ميرسد عزم دولت
در تکميل مسکن مهر و حل مشکالت بخش
مسکن اقشار کم درآمد و ساخت مسکن براي
محرومان جدي اس��ت .وي گفت :بازار مسکن
تابع��ي از ش��رايط اقتص��ادي اس��ت و متاثر از
تحوالتي اس��ت که در ب��ازار ارز رخ داد و الزاما
به خود بازار مسکن مربوط نميشود.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از سازمان تعزيرات در بخش نظارت مطرح کرد

س��خنگوي کميس��يون صنايع و معادن
مجل��س با انتقاد از س��ازمان تعزيرات در
بخش نظارت گفت :ما در بازار ميوه هيچ
گونه نظارتي نميبينيم ،در کاالهاي بسته
بندي و ديگر نيز نظارت دقيقي نيست و
اخت�لاف فاحش قيمتها اين را نش��ان
ميدهد .به گزارش تس��نيم  ،موس��وي
معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و
توليدکنندگان با حضور در برنامه تيتر امشب
درباره نظارت بر بازار گفت :ما بايد گراني و
گرانفروشي را از هم تفکيک کنيم؛ گراني
اتفاقي است که ممکن است زياده خواهي
باشد که بنگاه اقتصادي داشته باشد که بر
اساس قوانين برخورد الزم انجام ميشود
اما از لحاظ گران بودن قيمت کاالها عوامل
موثر بر قيمت تمام شده کاال موجب گراني
کاال ميش��ود که سازمان حمايت بعنوان
يک دستگاه حاکميتي بر اساس تعاملي که
با سازمان تعزيرات حکومتي ،اتاق اصناف
و س��ازمان صنعت ،معدن وتجارت انجام
ميدهد و بر اس��اس فرايندههاي تعريف
ش��ده ورود ميکند و پرونده تش��کيل و
در نهايت راي صادر ميش��ود.وي گفت:
انتظار عموميمردم اين است که در قيمت
گذاري کاالهاي اساسي ثبات قيمت داشته
باش��يم .بر اساس مصوبات قانوني کاالها
به س��ه دسته تقسيم ميش��وند که يک
دسته کاالهاي اساسي مثل برنج ،گوشت
وارداتي  ،نهادههاي داميو  ..که  25گروه
کااليي را شامل ميشود که بر اساس ارز
 4200تومان تخصيص داده شده ،موظف
هس��تيم بهاي تمام شده ار محاسبه و در
س��امانه  124درج کنيم و اسناد موجود و
به ش��دت هم مورد رصد و پايش است.او
اف��زود :در واحدهاي توليدي و ملي ارجاع
پرون��ده از طرف س��ازمان حمايت انجام
ميش��ود اما در مورد ميوه بازرسي اصناف
است که ورود پيدا ميکند .سرجمع ما در
 8ماهه اول امسال حدود  139هزار پرونده
به س��ازمان تعزيرات ارجاع کرده ايم که

ضعف عملکرد سازمانهاي نظارتي بر بازار و قيمتها

اطالعات تک تک موارد موجود اس��ت.او
افزود :بي��ش از  3ميليون واحد صنفي در
کشور داريم و ساختار نظام توزيع ما ساختار
سنتي است ولي در رسيدگي به پروندهها
مالحظهاي نبوده است .دو نوع شکايت و
پرونده انجام ميشود يکي بازرسي محور و
ديگري شکايات مردمياست که از طريق
سامانه  124به دست ما در سازمان حمايت
ميرسد و پروندهها در اين زمينه تشکيل
ميشود .ما براساس قانون برنامه ششم بر
اساس فهرس��ت کاالهاي اساسي قيمت
گذاري را انجام ميدهيم و تنها دس��تگاه
حاکميتي در قيمت گذاري سازمان حمايت
است بنابراين سقف قيمت بر اساس اعالم
سازمان حمايت اس��ت اما ما بايد عوامل
موثر بر قيمت تمام شده را بپذيريم .از نظر
ما تامين در اولويت اس��ت تا کمبودي در
بازار ديده نشود.ياس��ر رايگاني سخنگوي
سازمان تعزيرات حکومتي گفت :رسيدگي
س��ازمان تعزيرات ب��ه دو ش��کل انجام
ميشود .درباره ميوه بايد نظارتها بر بازار
ميوه در اتحاديهها بيشتر ش��ود .در مورد
لبنيات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان
حمايت نميتوانيم برخورد کنيم .در آخرين
برخورد با شرکت لبني معروف در رسيدگي
به پرونده ارجاع ش��ده به سازمان حمايت
اين شرکت  7ميليارد تومان پرونده تشکيل
شده که درحال رسيدگي است.وي گفت:
س��ا ز ما ن
حما ي��ت
باي��د ن��ام
واحدهاي
تو ز ي��ع
کنن��ده را
به سازمان
تعزي��رات
اعالم کند
که در مورد
لبني��ا ت
ح��دود 22

پرونده از طرف سازمان حمايت به سازمان
تعزيرات ارجاع ش��د که  83ميليارد تومان
غير از پرونده روز گذشته رسيدگي و حکم
صادر شده اس��ت.او در ادامه افزود :تعامل
بين س��ازمان تعزيرات و سازمان حمايت
وجود دارد اما هرجا که الزم باشد نظارت
به صورت جدي و ش��فاف انجام ميشود.
رايگان��ي گف��ت :در مورد لبني��ات همه
تخلفات به س��ازمان تعزيرات ارجاع شده
اس��ت .ولي درمورد واحدهاي توليدي در
بخش لوازم خانگي پروندهاي به سازمان
تعزيرات ارائه نش��ده که اين نشان دهنده
اين اس��ت که وقتي پروندهاي ارائه نشده
حتما تخلفي نبوده اس��ت.رايگاني درباره
پرونده جريمه  7ميلياردي شرکت لبنياتي
گفت :تا زماني که افزايش قيمت از جانب
س��ازمان حمايت اعالم ش��ود س��ازمان
تعزيرات حکومتي ب��راي واحدها پرونده
تشکيل ميدهد و جرايم اعمال ميشود.
اينکه عددي به مردم تحميل شود و حقوق
مردم ناديده گرفته ش��ود درست نيست.او
در ادامه افزود :از سه پرونده تشکيل شده
يک پرونده جرائم وصول ش��ده و دستور
قضايي براي دو واح��د توليدي و ممنوع
الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته
شده است.ولي ملکي سخنگوي کميسيون
صناي��ع و معادن مجل��س ديگر مهمان
برنامه گفت :مردم به دنبال اجراي قانون

هستند بنابراين ما هرچقدر امار و ارقام ارائه
دهيم اما آثارش براي مردم ملموس نباشد
راضي کنن��ده نخواهد ب��ود و اين زماني
عملي خواهد بود که اجرا با قاطعيت انجام
شود.او افزود :قانون يا طرح است يا اليحه
که اليحه را دولت ارائه ميکند اما طرح در
کميسيون تخصصي در قالب تشکيالت و
سازمان استفاده ميش��ود .در حال حاضر
زمينه براي رانت و تخلف به دليل شرايط
اقتص��ادي موجود وجود دارد .ما اکنون در
ش��رايط جنگ اقتصادي هستيم.ملکي با
انتقاد از سازمان تعزيرات در بخش نظارت
گف��ت :ما در بازار ميوه هيچ گونه نظارتي
نميبيني��م ،در کاالهاي بس��ته بندي و
ديگر نيز نظارت دقيقي نيست و اختالف
فاح��ش قيمتها اين را نش��ان ميدهد.
او افزود :بر اس��اس آنچه دولت پيشنهاد
ميکند مجلس ورود ميکند و بر اس��اس
بودجه موجود تقس��يماتي انجام ميشود
بنابراين اگر چنانچ��ه نظارتها به خوبي
انجام نشود مش��کالت برطرف نخواهد
ش��د.او افزود :ضعف در اجرا وجود دارد و
در کشور ما احترام به قانون عملياتي نشده
است بنابراين بايد سازمانهاي نظارتي با
توجه به ش��رايط بحران��ي عمل کنند .در
زم��ان معمول زمينه رانت از بين رفته بود
و مش��کلي وجود نداش��ت اما در شرايط
فعلي زمينه رانت مهياس��ت و با توجه به
تعداد باالي پروندهها روند
رس��يدگي س��ريع پي��ش
نميرود و اينکه پروندهاي
س��ه ماه طول بکش��د تا
رسيدگي شود براي مردم
فاي��دهاي ندارد.هوش��يار
فقيهي معاون برنامهريزي
و اقتصادي ات��اق اصناف
ديگر مهم��ان برنامه تيتر
امش��ب گفت :در نظارت
و بازرس��ي اصن��اف در
ح��وزه تامي��ن و توليد ما

کوچکترين نظارتي را نميتوانيم داش��ته
باش��يم اما در توزيع نظام صنفي موظف
هستيم و قانون کليه آيتمهايي که بايد از
طرف بازرسان ما مورد بررسي قرار گيرد،
مثل نصب اتيکلت و دادن فاکتور و غيره را
مشخص کرد است.
او افزود :با احتس��اب آبان يک ميليون و
 800هزار اکيپ بازرس��ي ميداني انجام
داده ايم که از اين تعداد  97پرونده تخلف
تشکيل و  110ميليارد جريمه نيز در نظر
گرفته شده اس��ت.معاون برنامهريزي و
اقتصادي اتاق اصناف افزود :ما درواقع در
نظام س��اختار فعلي وظايف خود را انجام
داده ايم .در س��ه س��ال گذشته سازمان
مديري��ت و برنامه ريزي از  50ميلياردي
که درنظر گرفته اس��ت حدودا رقم يک
ميلي��ارد و  800ميليون تومان اختصاص
داده ش��ده که پرداخت هم نش��ده است.
اي��ن رقم حتي براي حق��وق پايه 1918
بازرس ما نيز کافي نيست.فقيهي افزود:
دولت هيچ کمکي به توس��عه اين بخش
نميکند و ما از بودجه داخلي خود هزينهها
را پوشش ميدهيم.او افزود :آمار و ارقام
نش��ان ميدهد که بازرسيها به صورت
دقيق انجام ميش��ود .دول��ت اگر انتظار
تحول در اين بخش داشته باشد حتما در
بودجه اختصاصي نيز تغييراتي انجام دهد.
وي گفت :قوانين در نظارت بايد بازنگري
شود چون س��اختار ما در حوزه جريمه و
توزيع نتيجه نميدهد.او افزود :س��اختار
داللي و واس��طه گري قانون را مسکوت
گذاشته است .در حال حاضر ما  97هزار
پرونده براي س��ازمان تعزيرات فرستاده
ايم.مع��اون برنامهريزي و اقتصادي اتاق
اصناف گف��ت :هنوز دولت اي��ن اعتقاد
را ندارد که از س��رمايه موجود در بخش
خصوصي به خوبي استفاده کند.براساس
قان��ون و امکانات موجود در کش��ور بالغ
بر  600هزار واحد ب��ه صندوق مکانيزه
فروش مجهز شده است.
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اخبار
انتقال آب خزر به مخاطرات زيست
محيطي و اجتماعي منجر ميشود

نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس
ش��وراي اس�لاميگفت :هرگونه انتقال
و برداش��ت از خ��زر موج��ب مخاطرات
زيست محيطي و اجتماعي ميشود.علي
اسماعيلي ،رئيس مجمع نمايندگان استان
مازندران در گفتو گو با خانه ملت درباره
انتق��ال آب درياي خزر گفت:منطقي اين
اس��ت که به جاي انتقال آب از نقطهاي
به نقطه ديگر؛ ابتدا روي مديريت مصرف
آب در نقاط مقصد کار شود.نماينده مردم
ن��ور و محمودآب��اد در مجلس ش��وراي
اسالميادامه داد:تا آنجايي که ما اطالع
داري��م روي مديريت مص��رف آب هنوز
کار جدي در اس��تان سمنان نشده است.
اين عضو کميس��يون اقتصادي مجلس
ش��وراي اس�لاميگفت:حوضه خزر يک
حوضه بس��ته آب محسوب ميشود و به
مانند يک درياچه اروميه بزرگتر اس��ت و
هر گونه انتقال و برداشت از خزر موجب
مخاطرات زيس��ت محيطي و اجتماعي
ميشود.اس��ماعيلي ادام��ه داد :ارزياب��ي
زيس��ت محيطي قابل قبولي هنوز درباره
انتقال آب درياي خزر ارائه نش��ده است
دانش��مندان از بعد زيس��تي و اجتماعي
مخال��ف انتقال آب هس��تند.وي تصريح
کرد:عالوه براين شيرن سازي و پسماند
آن و همچنين خسارتهاي مسير انتقال
و ص��رف ان��رژي باال و مس��ائل ديگر و
خس��ارتهاي متعاقب انتقال نيز از جنبه
زيست محيطي مورد توجه هست.انتقال
آب خ��زر يک طرح گران و س��رمايه بر
هست و در شرايط اقتصادي فعلي کشور
توجيه ندارد.
ارز صادراتي پتروشيميها
به سامانه نيما آمده است

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي
اسالميميگويد فوالد و پتروشيميها
بيش��ترين س��هم درص��ادرات را دارند
بنابراي��ن  ۲۰ميلي��ارد ارز صادراتي که
همچنان وارد کشور نش��ده مربوط به
اين دو بخش است.هدايت اهلل خادمي
در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص
سرنوشت  20ميليارد دالر ارز صادراتي
که وارد کش��ور نش��ده اس��ت ،اظهار
داش��ت :اين موضوع توسط محمدباقر
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه
مش��ور رس��انهاي ش��د ،در مجم��وع
باي��د  27ميلي��اد دالر ارز صادراتي از
پتروش��يميها و کاال و م��واد ديگر از
جمل��ه فرش ،پس��ته و ف��والد حاصل
ش��ده که تا امروز 7ميليارد وارد ش��ده
است.عضو کميس��يون انرژي مجلس
ش��وراي اس�لاميگفت :پتروشيميها
در گذش��ته ارز صادرات��ي خ��ود را در
بازار آزاد به فروش ميرس��اندند اما از
زماني که فضاي رسانهها به اين سمت
رفت که چرا ارز صادرات پتروشيميدر
ب��ازار نيم��ا عرضه نميش��ود در حالي
که آنه��ا خ��وراک ارزان ميگيرند ،ارز
پتروش��يميها به س��امانه نيم��ا آمد و
ريس��ک کمت��ري ميکنند ک��ه ارز را
وارد نکنن��د ي��ا در ب��ازار آزاد بفروش
برس��انند.نماينده مردم ايذه و باغملک
در مجلس دهم ش��وراي اسالميتاکيد
کرد :بنابراين به نظر ميرس��د س��هم
بيش��تر  20ميلياردي که سرنوشت آن
مشخص نيست ،توسط صادرکنندگان
فوالد ک��ه فرزندان مس��ئوالن در اين
زمينه دست دارند ،تامين ميشود.
هديه آسياتک به مناسبت
روز دانشجو

ش��رکت انتق��ال دادههاي آس��ياتک به
مناس��بت 16آذر و روز دانش��جو ،براي
کليه دانشجويان مشترک ،هديه ويژهاي
در نظر گرفته اس��ت.به گ��زارش روابط
عموميآسياتک اين شرکت در راستاي
تکريم دانشجويان و ارج نهادن به مقام
ايش��ان ،به کليه دانشجويان عزيزي که
شغل خود را دانشجو ذکر کرده و مدارک
الزم را ارائ��ه داده اند ،دوگيگ اينترنت
هديه اختصاص داده اس��ت .بر اس��اس
اي��ن گزارش اعتبار هدي��ه مورد نظر به
ص��ورت کد تخفيف ب��راي تلفن همراه
دانش��جويان عضو در باشگاه مشتريان
آس��ياتک ارس��ال ش��ده دانش��جويان
ميتوانن��د ت��ا 6روز ،با مراجع��ه به پنل
کاربري خود2 ،گي��گ ترافيک هديه را
فع��ال و از آن اس��تفاده نمايند .در پايان
اين خبر تصريح ش��د :شرکت آسياتک
به عنوان برترين اپراتور ارتباطات ثابت
کش��ور و با هدف ارتقاء س��طح رضايت
هموطنان از کيفيت زندگي ،کاملترين
س��بد خدمات ارتباطي را جهت استفاده
اقش��ار مختل��ف جامعه عرض��ه کرده و
در اي��ن راه از ت��وان و تخصص جوانان
کشور و تکنولوژيهاي روز دنيا استفاده
ميکند.

