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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

 80درصد مشکالت اقتصادی کشور داخلی است

فراخوانجذبمشموالنخدمتسربازی
به صورت امریه در وزارت اقتصاد

مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه
ای از جذب تعدادی از مشمولین واجد شرایط
خدمت سربازی به صورت امریه خبر داد .به
گ��زارش وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی،
فراخوان جذب تعدادی از مش��موالن واجد
شرایط خدمت سربازی به صورت امریه ،طی
اطالعیهای از س��وی مرکز نوسازی اداری و
توسعه س��رمایه انسانی وزارت اقتصاد اعالم
ش��د.در این اطالعیه آمده اس��ت :با عنایت
به ابالع مجوز امریه به موجب نامه ش��ماره
 ۹۸۳۸۴/۱۳۶/۱/۲۲۱۳مورخ  ۲۸خرداد ماه
س��ال جاری ،معاونت نیروی انس��انی ستاد
کل نیروهای مس��لح ،این وزارتخانه در نظر
دارد تع��دادی از نیروه��ای متخصص را به
صورت امریه در تهران و اس��تان ها دعوت
به هم��کاری نماید.بر اس��اس این گزارش،
وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی به منظور
بهره گیری از توانمن��دی نیروهای جوان و
متخصص کش��ور در رش��تههای مدیریت،
اقتصاد ،حسابداری و ( ITکلیه گرایش ها)،
در مقاطع تحصیلی کارشناس��ی و باالتر ،در
ستاد و مراکز استانها از بین مشموالن واجد
ش��رایط خدمت س��ربازی که تمایل به طی
دوره خدمت به ص��ورت امریه دارند ،دعوت
به همکاری م��ی نماید.اطالعات مربوط به
ش��رایط و نحوه ارایه درخواس��ت در پورتال
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی به نش��انی
 www.mefa.irدر بخش «درخواس��ت
و پیگیری امریه س��ربازی» در دسترس قرار
گرفتهاست.
لغو قانون تمرکز به صالح کشور نیست

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بیان
اینکه لغو دو س��اله قانون تمرکز را به صالح
کش��ور نمی دانیم ،اظهارامیدواری کرد این
تصمیم مورد بازنگری قرار بگیرد.محمدرضا
پورابراهیم��ی ،عضو کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتگو با مهر
درخصوص اتخ��اذ تصمیمی مبنی بر انتقال
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ( )GTCاز
وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه وزارت صمت،
گفت :متاسفانه با این تصمیم  ،قانون تمرکز
وظای��ف و اختی��ارات بخش کش��اورزی در
وزارت جهاد کشاورزی ( قانون تمرکز) ملغی
شد.این تصمیم را به صالح کشور نمیدانیم
و امیدواریم مورد بازنگری قرار گیرد.وی ادامه
داد :نابس��امانیهای اخیر بازار را قبول داریم
اما این دلیل نمیشود که سیاستهای موفق
تولید را نابود کنیم .با انتقال شرکت بازرگانی
دولتی ایران به وزارت صمت ،موفقیتهای
چند س��ال گذش��ته در حوزه خودکفایی در
تولید محصوالت کشاورزی تحت شعاع قرار
میگیرد.نماین��ده مردم کرمان با بیان اینکه
دولت سیستمهای نظارتی خود را باید تقویت
کند ،گفت :بخش زیادی از مش��کالت بازار
به دلیل عدم نظارت دولت اس��ت .دولت به
جای اینکه این موضوع را حل کند ،تصمیم
غیرکارشناس��ی مبنی بر انتق��ال GTCاز
وزارت جهاد کش��اورزی به وزارت صمت را
گرفته اس��ت.پورابراهیمی در پایان تصریح
کرد :تصمیم گرفته ش��ده غیرکارشناس��ی
بوده است .امیدواریم شرکت بازرگانی دولتی
ایران در وزارت جهاد کشاورزی بماند.
کسری بودجه  ۳ماهه عربستان به ۸.۹
میلیارد دالر افزایش یافت

کس��ری بودجه عربستان س��عودی در سه
ماه��ه دوم  ۲۰۱۹در حال��ی رش��د کرد که
مسئوالن این کشور هزینهکردهای محرک
اقتصادی خ��ود را افزایش دادند.به گزارش
مهر به نقل از بلومبرگ انگلیس��ی ،کسری
بودجه عربس��تان سعودی در سه ماهه دوم
در حالی رش��د کرد که مسئوالن این کشور
هزینهکرده��ای محرک اقتص��ادی خود را
افزای��ش دادند.طب��ق بیانیه روز پنجش��نبه
وزارت مالی عربس��تان س��عودی ،کسری
بودجه س��ه ماهه دوم این کش��ور در سال
ج��اری به  ۳۳.۵میلیارد ری��ال (معادل ۸.۹
میلیارد دالر) افزایش یافت ،در حالی که در
دوره مشابه سال گذشته کسری بودجه تنها
 ۷.۹میلیارد ریال ش��ده ب��ود .هزینهکردها
 ۵درصد نس��بت به س��ه ماهه دوم س��ال
گذش��ته افزایش یافته اس��ت ک��ه در این
میان هزین��ه کردهای نقدی ،سوبس��یدها
و کمکهای اجتماعی بیش��ترین رش��د را
داشتهاند .از طرف دیگر درآمدهای نفتی ۵
درصد نس��بت به سال گذش��ته افت کردند
و درآمدهای غیرنفتی هم  ۴درصد کاهش
یافتند .دادهها نش��ان میده��د که تزریق
پول دولتی به اقتص��اد ،که از مدتها قبل
وعده داده شده بود ،باالخره با هدف تقویت
رش��د اقتصادی بزرگترین صادرکننده نفت
جهان ،محقق ش��ده است .طبق دادههای
بلومبرگ ،پیشبینی میشود تولید ناخالص
داخلی امس��ال پس از اف��ت  ۰.۷درصدی
سال گذشته ۱.۷ ،درصد رشد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی گفت :موانع کس��ب و کار کشور
شامل مشکالت داخلی ،مشکالت ناشی از
تحریمها و عدم ش��فافیت در اقتصاد است.
عل��ی کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی

مجل��س ش��ورای اس�لامی با اش��اره به
اصلیترین موانع کسبوکار کشور ،گفت:
بخش��ی از این موانع ناشی از شرایط حاکم
بر کش��ور و از ناحیه تحریمها اس��ت.عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
افزود :با توجه به تحریمها مشکالتی برای
تأمین مواد اولیه ،ص��ادرات کاال ،مبادالت
ارزی و جابهجایی پول آمده اس��ت که این
مسائل  20درصد مشکالت محیط کسب

ل میدهد.وی با اش��اره به
و کار را تش��کی 
بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست
و پاگیر و سختگیریها در نظام اداری بیان
داش��ت :این مسائل باعث میشود که یک
تولیدکنن��ده برای کار وقت و هزینه زیادی
صرف کند ،اما علیرغم صرف وقت با موانع
زیادی برای کس��ب مجوزها مواجه شود و
کار متوقف شود.کریمی با بیان اینکه کسب
و کارهای جدید هم با مش��کالت بس��یار

عدی��دهای مواجهند ،گفت :ع�لاوه بر این
مشکالت ،مشکالت بانکی ،بیمه و مالیات
از مس��ائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و
کار است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ش��ورای اسالمی به عدم وجود شفافیت در
فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود:
در کن��ار ع��دم وجود ش��فافیت بحثهای
رانتخواری به نوعی باعث میشود تا یک
کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی

به کار خود ادامه دهد.وی با بیان اینکه حل
هر کدام از این مس��ائل راهکار خود را دارد
بیان داشت :باید راهکارهایی اندیشید تا در
ش��رایط تحریم تولیدکنندگان آسیبهای
کمتری متحمل ش��وند و ریس��ک تجاری
آنها کمتر شود.این نماینده مجلس با اشاره
به ایجاد پنجره واحد تجاری ،افزود :تکمیل
این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات
دست و پاگیر مؤثر است.

کسب و کارهای نوپا نیازمند حمایت جدی؛

سایه سنگین قوانین کهنه بر کسب وکارهای نوپا

گروه اقتصادی :با وجود سرعت رشد کسب و کارهای نوپا
اما س��ایه قوانین سنتی کار ،بیمهای و مالیاتی بر سر این
نوع از کس��ب و کارها سنگینی میکند و اصالح قوانین
حمایتی نس��بت به سرعت رشد این مش��اغل با کندی
مواجه اس��ت.همزمان با پیدایش کسب و کارهای جدید
تحت عنوان «کس��ب و کارهای نوپا» ،به ویژه طی چند
سال اخیر رشد این مشاغل جهشی بوده است .در مقابل
این رش��د جهش��ی اما قوانین حمایتی کشور حامی این
مشاغل نیس��ت و بعضا مقررات جاری کشور سد راهی
برای توسعه کس��ب و کارهای نوپا هستند.از مهمترین
مشکالت و موانع صاحبان استارت آپها و متقاضیان راه
اندازی کس��ب و کارهای نوپا که در محافل مختلف در
حضور مس��ئوالن و مدیران ذی ربط از آن یاد میکنند،
بروکراسیهای متعدد برای صدور مجوزها ،موانع قانونی
و مش��وقهای انگیزشی توس��عه این نوع مشاغل است.
در ح��وزه قوانین و مقررات نیز حتی به ظن مس��ئوالن
دولتی ،قوانین جاری کشور در حوزههای قوانین حمایتی
کار ،بیمهای و مالیاتی موانع رش��د کسب و کارهای نوپا
هستند که به رغم این اعترافات اما هنوز سیاست گذاران
اقدام عاجلی برای تس��هیل قوانین و مقررات با رویکرد
حمایت از کسب و کارهای نوپا نکردهاند.به گزارش مهر،
اما با وجود موانع قانونی ،جز در حوزه صدور آیین نامهها
و دس��تورالعملهایی برای تسهیل آغاز کسب و کارهای
جدی��د ،اقدامی ب��رای اصالح قوانین موج��ود با رویکرد
حمایت از این نوع کس��ب و کارها صورت نگرفته است
و با وجود جهش توسعه کسب و کارهای نوپا و استارت
آپ در حدود یک دهه اخیر ،همچنان سایه قوانین سنتی
بر سر این نوع کسب و کارها سنگینی میکند.
س�رعت رشد اس�تارتآپها خیلی بیش�تر از تسهیل

مقررات است

در همین زمینه محمدعبده ابطحی ،مدیر رسته فناوری
اطالعات طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو)
در وزارت کار ،در گفتگو با مهر ،با اش��ار به روند اصالح
قوانین جاری کش��ور متناسب با رش��د استارت آپها و
کس��ب و کارهای نوپا اظهار داشت :فضای کلی کسب
و کار کش��ور فارغ از موضوع استارت آپها یک فضای
مس��اعد و مطلوب نیس��ت.وی افزود :بالطبع با توجه به
اینکه کس��ب و کاره��ای نوپا در ایران ن��وع جدیدی از
کس��ب و کارها هس��تند ،قوانین ،مقررات و بخشهای
تصمیم گیری هنوز نتوانس��تهاند خود را با این ش��رایط

تعامل با تش��کلها یا تشکیل کارگروههای تخصصی با
این کس��ب و کارها باید منعطفتر عمل کنند و در برابر
صدور مجوزها مقاومت نکنند.

معافیت کس�ب و کارهای نوپا از شمولیت بیمه تامین

اجتماعی تا زمان پایداری شغل

تطبیق دهند؛ یعنی س��رعت رشد استارت آپها و کسب
و کارهای نوپا خیلی بیش از اصالح و تس��هیل قوانین و
مقررات است.ابطحی همچنین با تایید اینکه قوانین بیمه
ای ،مالیاتی و کار کش��ور متناس��ب با کسب و کارهای
سنتی نوشته اس��ت ،تاکید کرد :به رغم اینکه در برخی
موارد زمینه برای توسعه کسب و کارهای نوپا بسیار زیاد
اس��ت ،اما به دلیل قوانین س��نتی ،هر جا سیستم اداری
کش��ور با کس��ب و کارهای جدید مواجه میشود ؛ اکثرا
بازدارنده هس��تند.وی درباره اینکه آی��ا مهمترین موانع
قانونی حمایت از کس��ب و کارهای نوپا شناس��ایی شده
اس��ت؟ گفت :یکسری از موارد از س��ال گذشته احصاء
ش��دهاند اما پیگیری آنها اولویت بندی شده است به این
ترتیب ک��ه موضوعات بیمهای و مالیاتی در اولویت رفع
موانع کسب و کارهای نوپا قرار دارند؛ هر چند طی یکی
دو سال گذشته شرایط سهلتر شده اما همچنان نیازمند
اصالحاتی برای رشد و حمایت از کسب و کارهای جدید
هستیم.ابطحی درباره مهمترین و اصلی ترین مانع پیش
روی متقاضیان راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا گفت:
سیس��تم دولتی کشور بس��یار مبتنی بر مجوز است و در
هر فرایندی باید یک مجوز از یک دس��تگاه گرفته شود.
اینکه برای یک کسب و کار انواع مجوزها باید اخذ شود
بازدارنده است ،در حالی که در دنیا این نظام بیشتر مبتنی
بر رجیستری (ثبت) است.

صدور مجوز کس�ب و کارهای نوپا در کشور مبتنی بر

مشاغل قدیمی است

مدیر رس��ته فناوری اطالعات طرح تکاپو در وزارت کار،
با بیان اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کار در کشور
نیز مبتنی بر کسب و کارهای سنتی شکل گرفته است،
گفت :به عنوان مثال کس��ی که در حوزه تولید محتوای
دیجیتال می خواهد فعالیت کند ،برای انتشار اثر خود باید
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز دریافت کند ،در
حالی که ممکن اس��ت صدور این مجوز زمان بر باشد و
محتوای تولید ش��ده ارزش زمانی و حتی فرصت بازار را
از دس��ت بدهد؛ یا اینکه رقبای جدید در این فاصله وارد
ش��وند .وزارت ارشاد هم خیلی سعی کرد تا این سیستم
را س��ازماندهی کند اما چون سیستم احراز صالحیت ما
بر اس��اس کسب و کارهای سنتی است این یک معضل
پیش رو تلقی می ش��ود.وی تاکید کرد :ماهیت کسب و
کارهای نوپا در بس��یاری از موارد وابس��ته به سرعت و
نوآوری هس��تند و زمان حضور در بازار نیز مهم اس��ت
اما به دلیل اینکه سیستم صدور مجوز کسب و کارهای
ما س��نتی است ،این سیس��تم از چابکی و سرعت مورد
نظر برخوردار نیست.ابطحی با بیان اینکه در برخی موارد
ایدههای کسب و کارهای نو قربانی بروکراسی مجوزها
میشوند ،گفت :هر دس��تگاه و وزارتخانهای متناسب با
کس��ب و کارهای جدید مرتبط با آن دستگاه ،از طریق

ابطحی همچنین با اشاره به تهیه طرح نوآفرین از سوی
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و تصویب آیین
نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا در هیأت وزیران در
راس��تای اجرای این طرح گفت :بر اساس این آیین نامه،
استارت آپهای نوپا مشروط به داشتن شرایطی از جمله
گردش مالی کمتر از  ۵۰۰میلیون تومان ،فعالیت حداکثر
سه ساله و سهام داری همه فعاالن ،میتوانند از یکسری
معافیتهای بیمهای و مالیاتی معاف شوند.وی ادامه داد:
بر اساس قانون کار در فعالیت اقتصادی که رابطه کارفرما
و کارگری حاکم باشد و کارگاه دارای کد کارگاهی باشد
کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای
نیروی کار اس��ت اما در برخی استارت آپ های تازه کار
ک��ه طراحان آن هنوز ب��ه توجیه اقتصادی طرح خود پی
نب��رده ان��د و به نوعی در مرحله راه اندازی اولیه کس��ب
و کار خ��ود هس��تند ،در دوره ای که هن��وز در خصوص
پایداری کسب و کار خود به نتیجه نرسیده اند از پرداخت
حق بیم��ه تامین اجتماعی معاف می ش��وند و این یک
تسهیل در فرایند است.این مقام مسئول در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،افزود :در راستای این نوع حمایتها
از اس��تارت آپهایی که تازه فعالیت خود را آغاز کردهاند،
قرار است سامانهای با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات راهاندازی شود تا مشروط به داشتن شرایطی که
در آیین نامه ذکر ش��ده ،بتوانند از یکسری معافیت ها و
مشوق ها تا زمانی که طرح و ایده خود را رسما راه اندازی
کنند و به یک ثباتی برسند ،برخوردار شوند.ابطحی با بیان
اینکه مقدمات قانونمند شدن حمایتها از استارت آپها
از حدود یک سال و نیم پیش با محوریت وزارت ارتباطات
و مشارکت  ۵وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری آغاز شد ،گفت :این آیین نامه حدود دو ماه پیش
در هیأت وزیران تصویب ش��د.وی گفت :این حمایتها
تنها بخشی از مشکالت استارت آپها را پوشش میدهد
و مربوط به اس��تارتآپهایی است که به تازگی فعالیت
خود را آغاز کردهاند .اما باید حمایتها و موانع قانونی در
خصوص سایر کسب و کارهای نوپا که رشد کردهاند نیز
در دستور کار باشد.

غولهای نفتی در تنگه هرمز نفتکشهای با پرچم انگلیس را به کار نمیگیرند

حذف پرچم روباه پیر از کشتی های عبوری در خلیج فارس

ش��رکت «رویال داچ ش��ل» نیز برای حمل محمولههای نفتی خود در تنگه
هرمز از نفتکشهای با پرچم انگلیس استفاده نمیکند ،اقدامی که چند روز
پیش شرکت «بریتیش پترولیوم» از آن خبر داد .به گزارش فارس به نقل از
رویترز ،شرکت رویال داچ شل در بحبوحه تنش ها با ایران در آبراه حیاتی عبور
محموله های نفتی ،از نفتکش های با پرچم انگلیس در این تنگه اس��تفاده
نمیکند.این درحالی اس��ت که مدیر ارش��د مالی بریتیش پترولیوم چند روز

پیش گفته بود :این ش��رکت نفتی در حال حاضر برنامهای برای فرس��تادن
هی��چ کدام از کش��تیهایش به تنگه هرمز ندارد و ب��رای حمل نفت خود از
نفتکش اجارهای اس��تفاده میکند .بن وان بوردن ،مدیر ارشد اجرایی شرکت
شل گفت« :کشتیهایی با مدیریت این شرکت در تنگه هرمز وجود دارند و
احتماال ش��رکت ش��ل به همین منوال ادامه خواهد داد .در حال حاضر ،هیچ
کش��تی با پرچم انگلیس برای شل کار نمیکند».وی افزود :اگر این شرکت

انگلیسی -هلندی بخواهد در آینده از کشتیهای با پرچم انگلیس استفاده کند،
این کشتیها با نیروی دریایی همراهی خواهند شد.بریتیش پترولیوم ،رقیب
شرکت شل روز سه شنبه اعالم کرد از ده جوالی و تالش ایران برای توقیف
یکی از کش��تیهایش ،از هیچ کدام از نفتکشهایش در تنگه هرمز استفاده
نخواهد کرد .این اتفاق در حالی روی داد که نیروی دریایی انگلیس دو هفته
پیش یکی از نفتکشهای ایران در نزدیک جبلالطارق را توقیف کردند.

افت  7/5درصدی نرخ دالر آمریکا در خرداد

بانک مرکزی اعالم کرد متوسط نرخ دالر آمریکا در خرداد  ۱۳هزار و ۴۲۷
تومان بود که در مقایس��ه با اردیبهشت ماه  ۷.۵درصد کاهش داشته است.
به گزارش تسنیم ،براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک
دالر آمری��کا در خرداد ماه  1398در بازار آزاد ش��هر تهران  13هزار و 427
تومان بود که در مقایس��ه با اردیبهشت ماه  7.5درصد کاهش داشته است.
همچنین حداقل و حداکثر ن��رخ فروش یک دالر آمریکـا در ماه مذکور به
ترتیب  12هزار و  763تومان و  14هزار و  193تومان بوده است.در خرداد
ماه  1398متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران  15هزار
و  281تومان بود که در مقایسه با ماه قبل  6.9درصد کاهش داشته است.
همچنی��ن حداقل و حداکثر نرخ فروش یک ی��ورو در ماه مذکور به ترتیب
 14هزار و  627تومان و  16هزار و  54تومان بوده اس��ت.در س��ه ماه اول
س��ال  1398متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد
ش��هر تهران به ترتیب  13هزار و  877تومان و  15هزار و  752تومان بوده
اس��ت .ترامپ ناگهان جنگ تجاری خود با چین را تشدید و اعالم کرد 10
درصد عوارض بر 300میلیارد دالر دیگر از واردات چین اعمال می کند .این
اقدام ترامپ بیش از همه به مصرف کنندگان آمریکایی آس��یب می رساند.
این عوارض جدید که به گفته ترامپ بعدها به بیش از  25درصد می رسد،
از اول سپتامبر بر لیستی از کاالهای چینی وارد می شود .این کاالها شامل
گوش��ی های هوشمند ،کامپیوتر های لپ تاپ و پوشاک کودکان می شود.
این عوارض عالوه بر  25درصد عوارضی است که قبال بر  250میلیارد دالر
از کاالهای چینی اعمال ش��ده بود و بدان معناس��ت که تقریبا تمام تجارت
چین با آمریکا مش��مول عوارض جدید شده است.ترامپ با این کار بیش از
پیش آتش جنگ بین دو کش��ور را تش��دید کرد و با شگفتی به آتش بسی
که در پایان ژوئن در اوس��اکا با رئیس جمه��ور چین اعالم کرده بود پایان
داد .به این ترتیب بازارها دچار آش��فتگی ش��دند و شاخصهای عمده آسیا
و همچنین بازار س��هام آمریکا س��قوط کردند .ارزش ین باال رفت و یوان
به پایین ترین حد خود از نوامبر س��ال گذش��ته رسید.وزیر امور خارجه چین
اولین مقامی بود که به این آتش افروزی آمریکا پاس��خ داد «:وضع عوارض

جدید قطع ًا راه حل درس��تی برای درگیری های تجاری نیست».ش��اخص
س��هام ژاپن بیش از دو درصد سقوط کرد .سهام کره جنوبی به پایین ترین
حد خود پس از اقدامات ژاپن در محدود کردن تجارت با این کش��ور رسید.
س��هام چین و هنگکنگ هم سقوط کردند.قیمت جهانی نفت هم بیش از
 7درصد سقوط کرد و هر بشکه نفت برنت دریای شمال به حدود  61دالر
در هر بش��که رس��ید.ترامپ در توییتر خود گفت چین به قولی که در اوساکا
برای خرید کاالهای کش��اورزی و توقف ص��ادرات غیرقانونی فنتانیل داده
ب��ود عمل نکرد  .وی به خبرنگاران گفت نگران عکس العمل منفی بازارها
نیست.ترامپ گفت«:من فکر می کنم آن ها سعی دارند با ما به یک توافق
برسند ولی مطمئن نیستم .تا زمان توافق ،ما بر هر چیزی که از طرف چین
بیاید عوارض وضع می کنیم».ترامپ طی اظهارنظرهای خود به خبرنگاران
گفت تصمیمی که در مورد منع تجارت کاالهای غیر حس��اس با ش��رکت
تکنولوژی هوآوی گرفته ش��ده هرگز لغو نمی ش��ود.هم چین و هم آمریکا
پ��س از پایان مذاکرات این هفته اع�لام کردند که این مذاکره کنندگان در
اوایل س��پتامبر دوباره در واشنگتن گردهم می آیند.اقتصاددان های آمریکا
انتظ��ار یک عکس العمل متناس��ب را از طرف چین دارن��د ،یعنی عوارض
بیشتر بر کاالهای آمریکایی .ولی فکر نمی کنند چین با تهدید شرکت های
آمریکایی و فروش دارایی ه��ای آمریکا به خودش ضربه بزند.این عوارض

جدید باعث عصبانیت جامعه تجاری آمریکا ش��ده اس��ت که اصرار داشتند
ترامپ به این جنگ تجاری خاتمه دهد و فشار از را از روی اقتصاد آمریکا و
جهان بردارد.مایرون بریلینت ،سرپرست امور بینالملل اتاق بازرگانی آمریکا
گفت«:افزای��ش  10درصدی عوارض ب��ر  300میلیارد دالر دیگر از واردات
چینی تنها باعث آس��یب بیشتر تجارت  ،کش��اورزان  ،کارگران و مشتریان
آمریکایی می ش��ود و به اقتصاد قوی آمریکا ضربه می زند.تحلیلگران می
گویند تصمیم شکس��تن آتش بس اوساکا نش��ان دهنده درماندگی دولتی
است که تالش هایش برای مجبور کردن چین به ایجاد تغییرات اقتصادی
راه به جایی نبرده است.ادوارد الدن ،یک مقام ارشد در شورای روابط خارجی
آمریکا گفت«:جنگ تجاری با چین شکس��ت خورده است و ترامپ بر یک
استراتژی شکست خورده اصرار دارد .هدف کلی وضع عوارض مجبورکردن
چین برای ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصادش بود ولی ترامپ در رسیدن
به این هدف شکس��ت خورده است .چین ترجیح میدهد این شرایط سخت
را ادامه بدهد ولی تغییرات مورد نظر آمریکا را اعمال نکند».
چین افزایش تعرفه از س�وی آمریکا را جبران می کند


س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت :پکن آماده اس��ت تا به افزایش تعرفه
های آمریکا توس��ط دونالد ترامپ ،پاس��خ گوید .به گزارش فارس به نقل از
تاس ،هوآ چونینگ ،س��خنگوی وزارت خارجه چین گفت :پکن آماده است
تا به افزایش تعرفه های آمریکا توسط دونالد ترامپ ،پاسخ گوید.وی افزود:
«اگ��ر آمریکا این تعرفه های اضافی را اعمال کند ،چین نیز مجبور اس��ت
اقدامات متقابل الزم را اتخاذ کند .من فکر میکنم که آمریکا پیش از چنین
گام هایی باید بیش��تر فکر کند ،زیرا با نتایج بدی مواجه خواهد ش��د».وی
تاکید کرد :پکن احتماال به این فشارها پاسخ می دهد در حالی که واشنگتن
مس��ئول تشدید جنگ تجاری خواهد بود.دونالد ترامپ دیروز اعالم کرد که
از ابتدای سپتامبر بر  300میلیون دالر از کاالهای وارداتی از چین  10درصد
تعرفه بیش��تر اعمال خواهد کرد و امکان افزایش این ارقام وجود دارد .این
اقدام بازارهای جهانی را به هم ریخت؛ روز گذشته سبب کاهش بیش از 7
درصدی قیمت نفت شد.
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اخبار
قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت پس از کاهش ش��دید روز گذشته،
دی��روز  1.25دالر افزای��ش یاف��ت و به 61.75
دالر در هر بش��که رس��ید .به گزارش فارس به
نق��ل از رویترز ،پس از اینک��ه قیمت نفت روز
گذشته بیشترین کاهش در چند سال اخیر را به
علت اعمال تعرفههای جدید بر کاالهای چینی
از س��وی آمریکا ،ثبت کرد ،قیمت این کاالی
اساسی در معامالت دیروز حدود  2درصد افزایش
یافت.ای��ن اقدام که از ابتدای س��پتامبر اجرایی
خواهد ش��د ،جنگ تجاری می��ان دو اقتصاد و
مصرف کننده نفت خام بزرگ در جهان را تشدید
خواهد کرد.هر بشکه نفت برنت با  1.25سنت
افزایش  61.75دالر فروخته ش��د .این نوع نفت
روز گذش��ته بیش از  7درصد کاهش یافته بود
که بیشترین کاهش در  3سال گذشته به شمار
میرود.نفت خ��ام آمریکا دیروز کاهش نزدیک
ب��ه  8درصد را ثبت مرد که بیش��ترین کاهش
در بیش از  4س��ال گذشته به شمار میرود .این
نوع نفت دیروز  94سنت افزایش قیمت را ثبت
کرد و بش��که ای  54.89دالر فروخته شد.این
کاهشهای روز گذشته به افزایش شکننده که
ناش��ی از کاهش ذخایر نفت آمریکا بود ،پایان
داد.موسسه مشورتی جی بی سی در یادداشتی
نوش��ت :هر چند قیمت نفت در س��اعات اولیه
معام�لات قویا افزایش یافت اما بالتکلیفی نیز
احتماال در بازار همچنان باال بماند زیرا بازار این
حس را دارد که احتماال چینی ها اقدامات تالفی
جویانه در روزهای آتی انجام دهند.
کارت سوخت به معنای گرانی و سهمیه
بندی بنزین نیست

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه از
آخرین زمانی که مردم از کارت سوخت استفاده
کردند حدود  ۴سال میگذرد ،گفت :بسیاری از
افراد نحوه استفاده و تهیه این کارت را نمیدانند
لذا باید در روزهای نخس��ت اجرای طرح احیای
کارت سوخت به مردم فرصت داده شود .اسداهلل
قرهخانی در گفتوگو با خانه ملت با اش��اره به
اجرای طرح احیاء کارت سوخت از  20مردادماه،
گفت :مردم هنوز کارت سوخت را باور نکردهاند
چراکه آنطور که باید اطالعرس��انی نشده لذا تا
زمانی که صاحبان خودورها از  20مردادماه برای
تهیه بنزین و گازوئیل به جایگاههای س��وخت
نرون��د و برای س��وختگیری از آنه��ا کارت
درخواس��ت نش��ود ،به باور حتمی شدن کارت
سوخت نمیرسند.نماینده مردم علیآباد کتول در
مجلس شورای اسالمی افزود :از آخرین زمانی
که مردم از کارت سوخت استفاده کردند حدود ۴
سال میگذرد و بسیاری از افراد نحوه استفاده و
تهیه آن را نمیدانند لذا باید در روزهای نخست
اجرای طرح احیای کارت سوخت به مردم فرصت
داده شود.وی با بیان اینکه قاچاق سوخت بیشتر
شامل گازوئیل میشود نه بنزین ،مطرح کرد :این
سوخت یا از پاالیشگاهها یا در بین مسیر انتقال
به انبارهای نفت یا در جایگاههای سوخت یا از
طریق سوختگیری خودروها قاچاق میشود.
مدیران خصولتی مانع جدی تحقق
خصوصیسازی هستند

نماینده م��ردم میانه در مجلس ب��ا بیان اینکه
روشهای نادرس��ت خصوصیس��ازی موجب
بیکاری خیل عظیمی از نیروی کار شده است،
گفت :مدیران خصولتی با رانت اطالعاتی تولید
و اشتغال را متوقف کردهاند و همین مدیران مانع
جدیبرایتحققخصوصیسازیواقعیهستند.
یعقوب ش��یویاری عضو کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو
با خانه ملت ،هدف از خصوصیس��ازی را رشد
و توسعه واحدهای تولیدی واگذارشده ،کاهش
تصدیگ��ری دولت ،س��پردن کار به اهل آن و
کاهش هزینههای دولت دانست و گفت :امروز
اشتغالزدایی جای اش��تغالزایی و سرمایهبری
جای سرمایهگذاری را گرفته است.وی افزود :در
حال حاضر هر واحد خصوصی ب ه دنبال تعدیل
نیرو است که مجلس در این راستا بارها به وزیر
امور اقتص��ادی و دارایی و معاون رئیسجمهور
تذکر داده که خصوصیس��ازیها دچار مشکل
شده است.نماینده مردم میانه در مجلس با تأکید
بر اینکه بین خصوصیسازی و تاراج بیتالمال
تفاوت وج��ود دارد ،اظهار داش��ت :باید تعریف
درستی از خصوصیسازی در بین دولتمردان و
نیز ارکان همه دستگاهها صورت گیرد.شیویاری
اضافه کرد :دولت صراحتا بگوید که چ ه کس��ی
پش��تصحنه خصوصیسازیهاس��ت ،معاون
اول رئیسجمهور نیز نمیتواند مانع روشهای
غلط خصوصیسازیها شود.وی گفت :به طور
مثال ،ماشینسازی تبریز ،شرکت هپکوی اراک
و سایر خصوصیسازیها نمونههایی از تخلف
در واگذاریهاس��ت که باید چ��ارهای برای آنها
اندیشیدهشود.

