اخبار
اقدام تالفیجویانه اتحادیه اروپا علیه
اقدام تعرفهای آمریکا

هفته گذش��ته مقامات تجاری آمریکا لیست
اولیه کاالهای اروپایی را که مش��مول تعرفه
وارداتی میشوند منتش��ر کرد .اتحادیه اروپا
هم امروز لیس��ت کاالهای آمریکایی که در
اقدامی تالفیجویانه مش��مول تعرفه وارداتی
میشوند را ارائه داد .به گزارش فارس به نقل
از اس��پوتنیک ،هفته گذشته شاهد آن بودیم
ک��ه مقامات تجاری آمری��کا به بهانه کمک
مالی اتحادیه اروپا به ش��رکت هواپیماسازی
ایرباس اعالم کردند که در تالفی این مسأله
ب��ر واردات کااله��ای اروپایی تعرفه گمرکی
اعمال میکند .در پاس��خ به این اقدام آمریکا
روز گذشته اتحادیه اروپا اعالم کرد که امروز
لیست کاالهای آمریکایی مشمول کاالهای
گمرک��ی در تالفی اقدام کاخ س��فید را امروز
منتش��ر میکند.بر همین اس��اس کمیسیون
اروپایی امروز لیس��ت کاالهای آمریکایی به
ارزش مجموع  20میلی��ارد دالر را که در پی
مناقش��ه اروپا با آمریکا در س��ازمان تجارت
جهانی به دلیل متهم کردن یکدیگر به کمک
مالی به ایرباس و بوئینگ را منتشر کرد.
مترو پرند برای تکمیل به  ۴۷۰میلیارد
تومان نیاز دارد

مدیرعامل ش��هر جدید پرند با تأکید براینکه
پروژه مترو پرند ب��رای تکمیل و بهرهبرداری
به  ۴۷۰میلیارد توم��ان منابع نیاز دارد ،گفت:
دستگاه اجرایی این پروژه شهرداری است اما
هرگونه کمکی به بهرهبرداری هرچه سریعتر
آن انج��ام خواهیم داد .به گ��زارش فارس به
نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی،
محس��ن وطنخواهی در خص��وص آخرین
وضعیت پروژه تکمیل مترو این ش��هر جدید
بیان کرد :خوشبختانه در حال حاضر اقدامات
مرب��وط به ح��وزه تملک و بخ��ش عمدهای
از تأمی��ن ابنی��ه فنی این پروژه تمام ش��ده و
مش��کل اصل��ی در تأمین تجهی��زات فنی و
حمل و نقلی گزارش شده است.وطنخواهی
با تأکید براینکه این پروژه برای تکمیل و بهره
برداری ب��ه  ۴۷۰میلیارد تومان منابع نیاز دارد
گفت :دس��تگاه اجرایی این پروژه ش��هرداری
اس��ت ولی از آنجایی ک��ه تکمیل مترو برای
ما بس��یار اهمیت داشته و توسعه آن منجر به
توسعه شهر خواهد ش��د ،هرگونه اقدام برای
کمک به بهرهبرداری هرچه س��ریعتر از آن را
انجام خواهی��م داد.وی در این خصوص ادامه
داد :طبق آخرین مذاکرات انجام شده با حضور
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل
شرکت عمران شهرهای جدید ،پیمانکار پروژه
و مدیرعامل ش��رکت مترو تهران قرار شد تا
شرکت عمران شهر جدید پرند از محل منابع
داخل��ی خود نزدیک به  ۱۵۰میلیارد تومان به
پروژه تزریق کند .این مقام مسئول همچنین
اضافه کرد :با توجه به جلس��اتی که در اواخر
سال گذشته با پیمانکار طرح داشتیم ،پرداخت
 ۳۰میلی��ارد تومان از طری��ق تهاتر اراضی به
پروژه پذیرفته شد که در جلسه اخیر با شرکت
مت��روی تهران اعالم کردیم به ش��رط فعال
شدن عملیات اجرایی طرح ،این مبلغ به همراه
 ۱۰میلیارد تومان دیگ��ر را تا پایان ماه آینده
پرداخت خواهیم کرد.وی در بخش دیگری از
سخنان خود تأکید کرد که مدیرعامل شرکت
متروی تهران متعهدشده این پروژه را تا پایان
سال جاری به بهرهبرداری خواهند رساند.
انعقاد قرارداد احداث  ۱۸۰۰مسکن
بین بسیج سازندگی و بنیاد مسکن

قرارداد س��اخت  ۱۸۰۰واحد مس��کونی برای
محرومان بین بسیج سازندگی ،بنیاد مسکن ،
کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی منعقد شد.
به گزارش سازمان بسیج سازندگی ،قراردادی
مابین سپاه عاشورا ،بنیاد مسکن ،کمیته امداد
امام خمینی و بهزیستی منعقد شد.بر اساس
این قراداد ،احداث  ۱۸۰۰واحد مسکونی برای
خرم در این باره
محرومان کلید خورد.س��ردار ّ
گفت :تجربه همکاری میان نهادهای انقالبی
از جمله بسیج سازندگی و بنیاد مسکن موفق
ب��وده و اعط��ای مس��کن باعث خرس��ندی
محرومان میشود.مدیرکل کمیته امداد استان
آذربایجان شرقی نیز در واکنش به اقدام اخیر
در بستن صفحات برخی فرماندهان سپاه در
فضای مجازی ،گفت :صدای س��پاه با بستن
صفحات اینس��تاگرامی خاموش نمیش��ود.
مدیرکل بنیاد مس��کن آذربایجانشرقی نیز
گفت :دستهایی نمیخواهند زحمات بسیج
و نیروهای مردمی دیده شود.

نیازی به منابع صندوق توسعه وجود دارد؟

ظرفیت  ۲۷هزار میلیاردی بودجه برای جبران خسارت سیل

گ�روه اقتص�ادی :علیرغم اظه��ارات برخی
مسؤوالن دولتی ،ظرفیت بودجه سال  ۹۸و
قوانین مربوط ،منابعی بالغ بر  ۲۷هزار میلیارد
تومان را به منظور جبران خس��ارات ناش��ی
از س��یل فراهم میکند و در نتیجه ،احتماال
نیاز ب��ه اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه
وجود ن��دارد .به گزارش فارس ،س��یل اخیر
در چند اس��تان کشور مش��کالت عدیدهای
برای مردم ایجاد کرد و باعث ش��د بخش��ی
از زیرس��اختهای ارتباطی ،پلها ،جادهها و
اماکن عمومی ب��ه طور  100درصد تخریب
ش��ود .به منظور جبران خس��ارات ناش��ی از
س��یل نمایندگان با ارائه طرحی دس��ت به
کار شدند تا با پیشبینی منابع از محلهای
مختلف از جمله صندوق توسعه ملی و سایر
منابع هرچه س��ریعتر به کمک سیلزدگان
بش��تابند .منابع صندوق توس��عه ملی سهل
الوصولتری��ن منابع بالفع��ل برای کمک به
سیل تلقی میش��ود و به همین دلیل برخی
نمایندگان مجلس برای به نتیجه رس��یدن
آن از یکدیگر س��بقت میگرفتن��د .در این
باره ارقام متعددی به نقل از نمایندگان برای
برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شد از
 2میلیارد دالر و یورو تا  5میلیارد دالر ارقامی
بودند که در رسانهها انتشار یافت.همزمان با
ای��ن اظهارنظرهای نمایندگان مجلس ،خبر
رسید که رئیس جمهور طی نامهای به مقام
معظم رهبری درخواست برداشت  2میلیارد
یورو از صندوق توسعه ملی به منظور جبران
خس��ارتهای وارده را ارائ��ه کرده اس��ت.از
سوی دیگر ،محمدباقر نوبخت نیز در نشست
خبری اخیر با موضوع اصالح ساختار بودجه
بر حمایت آمادگی مقام معظم رهبری برای
برداش��ت از صندوق توس��عه مل��ی در کنار
دیگر ظرفیتهای قانون��ی تاکید کرد .پس
از گذش��ت چند روز برای پیگیری وضعیت
درخواس��ت برداشت منابع از صندوق توسعه
ملی مرتضی ش��هیدزاده رئیس هیات عامل
این صندوق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
فارس رقم درخواست دقیق رئیسجمهور را ۲
میلیارد دالر دانست و گفته بود البته اذن مقام
معظم رهبری مبنی بر برداش��ت را ندیدهام.

درص�د از بودجه عمومی س�ال  98چقدر

میشود؟

وی در ای��ن مصاحب��ه فق��ط به نام��ه دفتر
رئیسجمه��ور مبنی بر ارائ��ه گزارش دقیق
از صدم��ات و خس��ارات وارده طی روزهای
آینده توس��ط دستگاهها و همچنین موافقت
کلی با برداش��ت از منابع صندوق اشاره کرد.
با این اوصاف در رس��انهها و فضای مجازی
به غلط اینگونه القا شد که دولت منابع کافی
ندارد و خزانه خالی اس��ت و به همین دلیل،
کمک و حمایت دولت برای جبران خسارت
س��یلزدگان منوط به تایید مجوز برداشت از
منابع صندوق توس��عه ملی است .هرچند در
هفتههای اخیر دولت از ردیفهای قانونی و
ظرفیتهای موجود مبالغی را برای کمک و
جبران اتفاقات اخیر تخصیص داده بود.پس
از آن  26فروردین ماه مقام معظم رهبری در
پاس��خ به نامه رئیسجمهور که در رسانهها
منتشر ش��د تا اذهان و افکار عمومی شفاف
ش��ود با ادبیاتی هوشمندانه ،دقیق و منطقی
تاکید کردند« :با استفاده از محلهای قانونی
موجود س��ریعا اقدامات الزم آغاز ش��ود و در
ادامه پس از جمعبندی وضعیت و در صورت
نیاز برداش��ت از صندوق توس��عه ملی مورد

تایید خواهد بود ».از مفاد این نامه اینگونه بر
میآید که اقدام عاجل از طریق ظرفیتهای
موجود قانونی صورت بگیرد و به درستی بنا
به مفاد اساس��نامه صندوق توسعه ملی ،این
بخش در اولویتهای بعدی قرار دارد.در این
نامه ،س��ه محل برای حمایت از سیلزدگان
مدنظ��ر قرار گرفت��ه اس��ت -1 :پنج درصد
مقرر در بودجه عمومی کش��ور برای جبران
خسارت حوادث غیرمترقبه  -2جابجایی در
ردیفهای بودجههای عمرانی  -3بیمهها و
تسهیالت بانکی.

اما استنادات قانونی  5درصد مطرح شده

کجاست؟

یک درصد طبق ماده  10قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت برای حوادث غیرمترقبه
اختصاص یافته اس��ت این م��اده عالوه بر
اختصاص منابع حاوی نکات دیگری اس��ت
مرور میکنیم .قانون گذار وظیفهای برعهده
سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت کشور
و با هماهنگی دستگاههای ذیربط گذاشته
که س��هم اعتبار اقدامات بیمهای در جبران
خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه نسبت به

مخالفتمجلسبابنزین۲نرخی

سامری :نمیتوان تصمیم مجلس را در خارج از مجلس تغییر داد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:
نمایندگان در اسفندماه در جریان بررسی بودجه  ۹۸با
هرگونه افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیهبندی
مخالفت کرده بودند و اینطور نیست که بتوان این
تصمی��م نمایندگان مجلس را در جلس��های بیرون
از مجلس تغییر داد .عبداهلل س��امری نماینده مردم
خرمشهر و عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تس��نیم
اظهار داشت :اطالعی از تصمیم شورای هماهنگی
اقتصادی س��ران قوا در خصوص دونرخی ش��دن و
بازگشت مجدد سهمیهبندی بنزین ندارم و چیزی در
این باره نشنیدهام.وی افزود :نمایندگان در اسفندماه
در جریان بررسی بودجه  98با هرگونه افزایش قیمت
بنزین و بازگشت سهمیهبندی مخالفت کرده بودند
و اینطور نیس��ت که بتوان این تصمیم نمایندگان
مجلس را در جلسهای بیرون از مجلس تغییر داد.این
عضو کمیس��یون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه
«مجلس فقط شخص آقای الریجانی نیست که در

جلس��های با حضور ایشان رأی مجلس تغییر کند»،
گفت :اگر تصمیمی در خارج از مجلس در خصوص
افزایش قیمت بنزین در ش��رایط فعلی کشور گرفته
شود ،بهطور قطع نمایندگان با این تصمیم مخالفت
میکنن��د و اولین مخالف آن ،خود من هس��تم.وی
ادامه داد :وقتی مش��کالتی در زمینه صادرات نفت
خام داریم و در زمینه تولید بنزین نیز زیرساختهای
خوبی در کشور بهوجود آمده ،کمبودی در وهله فعلی
در زمینه بنزین نداریم و دلیلی برای ایجاد محدودیت
در عرضه داخلی آن وجود ندارد.س��امری با اشاره به
لزوم اصالح روند مصرف بنزین در کش��ور تصریح
کرد :اگرچه بهینهس��ازی مصرف و اصالح الگوهای
مصرفی کشور مهم است ،اما در شرایط فعلی اقتصاد
کش��ور و مش��کالتی که برای مردم بهوجود آمده،
بدترین تصمیم ممکن تغیی��ر در نرخ عرضه بنزین
اس��ت.وی اضافه کرد :هرگونه افزایش نرخ بنزین،
مش��کالت موجود اقتصادی کش��ور را متأثر از خود
کرده و مزید بر بحران موجود میشود.

کمکهای بالعوض ساالنه افزایش یابد و با
پوش��ش بیمهای کامل به تدریج کمکهای
بالعوض حذف ش��ود .اینکه چه میزان مراد
قانون محقق شده محل بحث در این گزارش
نیست اما باید در گزارشهای آینده وضعیت
عملکرد تحقق این بند مش��خص ش��ود .در
ادامه ماده  10قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ی��ک درصد از بودجه عمومی از
محل افزایش تنخواه خزانه حداکثر تا پایان
همان سال از محل صرفهجویی در اعتبارات
عموم��ی یا اصالح بودجه س��االنه تس��ویه
خواهد داد.

درصد از بودجه عمومی از طریق ماده 12

قانون مدیریت بحران

طبق تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت 3 ،درصد از بودجه عمومی
میت��وان به ص��ورت تنخواه ب��رای حوادث
غیرمترقبه بهرهمند ش��د.به گزارش فارس،
در مجم��وع  5.2درصد منابع از س��ه بخش
فوقالذکر به منظور حمایت از سیلزدگان و
اصالح زیرساختها و بخشهای کشاورزی
این مناطق قابل استفاده است.

بودج��ه س��ال  98در آخری��ن روزه��ای
چک��شکاری در س��ال  97بال��غ ب��ر 478
ه��زار میلیارد تومان بود ک��ه به  520هزار
میلیارد تومان افزایش یافت .با این حساب
 5.2درصد از بودج��ه عمومی رقمی حدود
 27ه��زار و  200میلیارد تومان میش��ود.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه آنکه بس��یاری از
زیرس��اختها و بناهای عمرانی و زیربنایی
آس��یب دیده امکان جابجایی در ردیفهای
و اولویتهای طرحهای عمرانی س��ال 98
برای جب��ران خس��ارت مناطق س��یلزده
وج��ود دارد .ذکر این نکته ضروری اس��ت
که ظرفیت قانون��ی بودجه برای حمایت از
مناطق سیل زده بدون احتساب اعتبار ناشی
از پوششهای بیمه ای و تسهیالت بانکی
لحاظ می شود.بر این اساس پرداخت حقوق
و مزایا هر ماه (برآورد  ۸هزار میلیارد تومان
براس��اس الیحه بودجه  )۹۸را می توان از
این منابع کسر کرد و با جابه جایی ردیفها
اعتبار خوبی برای حمایت از مناطق س��یل
زده به کار گرفت.عالوه بر این دو سرفصل،
س��ومین بخ��ش بهرهگیری از تس��هیالت
بانک��ی و اقدام��ات بیمهای ب��رای جبران
صدمات وارده به بخشهای مختلف اعم از
کشاورزی ،ساختمانی و سایر بخشها است
ک��ه میتوان��د کمکحال دول��ت و مناطق
سیلزده باش��د .دیروز رحمانی فضلی وزیر
کش��ور به عنوان متولی موضوع سیل اخیر
در گزارشی اعالم کرد برآورد خسارت سیل
بالغ بر  35هزار میلیارد تومان است .این در
حالی است که طبق نامه رئیسجمهور اگر
 2میلی��ارد دالر را با نرخ دالر  8هزار تومان
نیمای��ی محاس��به کنیم  16ه��زار میلیارد
تومان طلب ش��ده اس��ت .با توجه به آنکه
ظرفیت مناس��بی در قوانی��ن موجود برای
حمایت از س��یلزدگان وج��ود دارد احتماال
نی��از به مناب��ع کمتری از صندوق توس��عه
ملی برای مصارف بودجهای است تا ذخایر
صندوق بین النسلی در جهت توسع ه ایفای
نقش کند.

رئیس سازمان فنی و حرفهای خبر داد؛

آمادگیایرانبرایتقویتمهارتمتقاضیانکاردرکرواسی

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور گفت:
با توجه به اولویت موضوع اشتغال در ایران ،تعامل با
کشور کرواسی در زمینه اعزام نیروی کار ماهر فرصت
ارزش��مندی است.به گزارش سازمان آموزش فنی و
حرفهای کش��ور ،سلیمان پاک سرشت در نشست با
انجمن کارفرمایی کرواس��ی برای اعزام نیروی کار
به این کشور ،گفت :ش��کلگیری ارتباطات بین دو
کش��ور ایران و کرواسی باعث خرسندی است و این
امکان فراهم اس��ت که ضمن ایجاد اش��تغال برای
جوانان توانمندمان ،نیروی کار مورد نیاز کرواسی و
دیگر کشورهای اروپایی را مطابق با نیازها و شرایط
مطلوب آموزش دهیم.معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گف��ت :با توجه به چابک بودن س��ازمان
در ارائ��ه آموزشهای کوتاه م��دت مهارتی مطابق
با نیاز و اس��تانداردها و ش��رایط کشورهای اروپایی،
زمینه برای اق��دام مؤثر کام ً
ال فراهم اس��ت.رئیس
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور افزود :به
چند ش��کل میتوانیم به آموزش فنی و حرفه ای به

عنوان حامی این پروژه نگاه کنیم.وی با بیان اینکه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دارای بانک
اطالعاتی از افرادی اس��ت که در رشتهها و مشاغل
مختلف آموزش دیده اند ،در انتخاب افراد مورد نیاز
ک��ه دارای صالحیت حرفه ای باش��ند ،میتوانیم از
ای��ن بانک اطالعاتی اس��تفاده کنیم.پاک سرش��ت
افزود :چنانچه شایستگیها و توانمندیهای مهارت
آموختگان به ش��کلی نباش��د که نیاز کارفرمایان را
تأمین کند ،س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
میتواند آموزشهای تکمیلی را برای افراد انتخاب
شده ،برنامه ریزی کند.معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :در صورتی که برای رشته یا مشاغلی
که مورد نیاز کارفرمایان کشور کرواسی است ،هیچ
گونه آموزشی در سازمان وجود نداشته باشد ،آمادگی
داریم با همکاری دس��تگاه متول��ی آموزش فنی و
حرفه ای این کشور ،اس��تانداردهای آموزشی مورد
نی��از کارفرمای��ان را طراحی و بر اس��اس این آنها،
نیروی کار را آموزش دهد.

پیشنیاز تعدیل قیمت خودرو در بازار چیست؟

واردات خودرو از چند ماه گذش��ته به یکی از
پر بحثترین موضوعات تبدیل ش��ده است،
بهطوریکه در س��ال گذشته به دلیل شرایط
خاص ارزی ورود آن به کش��ور متوقف شد.
واردات خودرو از چند ماه گذش��ته به یکی از
پر بحثترین موضوعات تبدیل ش��ده است،
بهطوریکه در س��ال گذشته به دلیل شرایط
خاص ارزی ورود آن به کش��ور متوقف شد.
در  ۱۲دی  ۱۳۹۷خبری منتشر شد ،مبنی بر
اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز
ترخیص  ۱۳هزار خودرو را صادر کرده است،
بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ
 ۱۶دی  ۱۳۹۷اب�لاغ کرد؛ ام��ا در حدود ۲۰
روز مانده به پایان مهلت  ۴ماهه این مصوبه
طبق آمار تنها  ۲۰۰دستگاه خودرو از گمرک
ترخیص ش��د.به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،عالوه بر بالتکلی��ف بودن ترخیص
خودروه��ای وارد ش��ده از گم��رک ،یکی از
چالشهای ای��ن موضوع برای مش��تریان،
قیمت نهایی است .به عنوان مثال خودرویی
که در سال  ۹۶با قیمت تمام شده  ۹۹میلیون
تومان ثبت نام شده بود در حال حاضر بیش
از  ۲۷۰میلیون تومان قیمت پیدا کرده و معلوم
نیست در چنین شرایطی مشتری چه مبلغی را
باید پرداخت کند.

قوه قضاییه و سازمان بازرسی به پرونده

خودروهای وارداتی ورود کردند

عبداهلل رضیان ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون

صنایع و معادن مجلس گفت :پس از جلسات
مکرر مقرر ش��د تا در هفتهه��ای آینده یک
س��ری از خودروه��ای دپو ش��ده در گمرک
وارد بازار شود ،اما خیلی از ثبت سفارشهای
خودروه��ای وارداتی مش��کل حقوقی دارد و
س��ازمان بازرس��ی به این موضوع وارد شده
اس��ت.رضیان افزود :یک پروسه پیچیدهای
در خصوص خودروهای وارداتی ایجاد ش��ده
و تخلفات در ثبت س��فارشها باالست و در
برخ��ی موارد قوه قضاییه ش��خصا وارد روند
بررس��ی پروندهها شده اس��ت و باید پس از
بررسیها کارهای ترخیص خودرو انجام شود
و خودروهایی که مش��مول ترخیص نشوند،
متروکه میشوند یا مرجوع به خارج از کشور
خواهند شد.

تع�دادی از خودروه�ای دپ�و ش�ده،

خودروه�ای ثبت س�فارش ش�ده به صورت
جعلی هستند

مهدی میراشرفی ،رئیس کل گمرک ایران در
حاش��یه رونمایی از پنجره واحد شروع کسب
و کار تصری��ح کرد :ترخیص خودروهای دپو
ش��ده در گمرک آهسته بوده و این مسیر به
ُکندی طی میشود به طوریکه تاکنون از بین
 ۱۳هزار خودروی دپو ش��ده در گمرک تنها
 ۲۰۰خودرو یعنی  ۲درصد از کل خودروهای
توقیف شده به کشور وارد شدهاند.وی افزود:
تعدادی از خودروهای دپو ش��ده ،خودروهای
ثبت سفارش شده به صورت جعلی هستند که

قرار بر انتقال آنها به س��ازمان اموال تملیکی
است.
بخش�نامه جدید بانک مرکزی موج تغییر

قیمت را به وجود خواهد آورد

ک��وروش مرشدس��لوک ،رئی��س انجم��ن
واردکنندگان خودرو ایران گفت :بخش��نامه
جدی��د بانک مرکزی در م��ورد ارز ۱۳هزار و
 ۳۰۰تومانی بر مبنای اس��کناس (نه حواله)،
م��وج تغییر قیمت را به وج��ود خواهد آورد و
این موضوع س��بب نارضایتی افرادی خواهد
ش��د که خودرو پیش خرید کرده و دو س��ال
ه��م برای تحویل آن منتظ��ر بودهاند .با این
شرایط ،اجرای تعهدات برای شرکتها دشوار
خواهد ش��د .چراکه اگر قرار باشد شرکتها
پولی به مشتریان پرداخت کنند ،در پرداخت
آن درمانده میشوند و در نتیجه ورشکستگی
واردکنندگان است.رئیس انجمن واردکنندگان
خودرو ایران اف��زود :این اقدام بانک مرکزی
محل س��وال اس��ت ،چرا که ق��ول و قرار و
تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده،
بر اس��اس ارز س��نا و حوالهای بوده است ،در
حالی که امروز بان��ک مرکزی بیان میکند
که مبنا اس��کناس اس��ت و تصور میکنم از
لحاظ قانونی این موضوع زیر س��وال باش��د.
مرشدسلوک اظهار کرد :هنوز هیچ خودرویی
از مصوبه۱۶دیماه  ۹۷ترخیص نش��ده و با
وجود اینکه از مهلت  ۴ماهه تنها  ۲۲روز آن
باقی مانده ،همچنان مشکالت سیستمی وجود

اصلیترین پیشنهادهای امسال در حوزه

واردات خودرو ،خروج دولت از صنعت خودرو
است

مهدی دادفر ،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
درب��اره ممنوعیت واردات خ��ودرو در بودجه
س��ال آینده گفت :در حال حاضر هیچ ثباتی
در تصمیمگیریها وجود ندارد .چنانچه دولت
نسبت به صدور مصوبهای اقدام میکند ،باید
پیش از آن نس��بت به مطالعه الزم و دریافت
نظر ذینفعان موضوع اقدام کرده باشد.دادفر
با تأکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت :بازار
رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد
افتاد .تا زمانی ک��ه دولت صاحب بنگاههای
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اخبار
افزایش قیمت  CNGابالغ شد

طبق مصوب��ه هیئت وزیران ،منابع حاصل از
افزایش قیمت  ،CNGبه عنوان منابع ملی
شرکت ملی گاز ایران محسوب خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،در حالی که هیئت وزیران
در جلسه دوازدهم اس��فندماه افزایش قیمت
 CNGاز  414توم��ان در مترمکع��ب ب��ه
 453.2توم��ان در مترمکعب را مصوب کرده
ب��ود و این مصوب��ه در تاریخ بیس��توپنجم
اس��فندماه ب��ه وزارت نف��ت ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،س��ازمان ملی اس��تاندارد و
س��ازمان برنامه بودجه کشور ابالغ شده بود،
آییننامه اجرایی آن تدوین شده و جهت اجرا
در دس��تور کار قرار گرفته است.طبق مصوبه
هیئت وزیران ،مناب��ع حاصل از این افزایش
قیمت ،به عنوان منابع مالی شرکت ملی گاز
ایران محسوب شده و در راستای ساماندهی
و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانهس��وز،
هوشمندس��ازی جایگاههای عرضه CNG
و ایج��اد بس��تر الزم جهت اتصال س��امانه
هوش��مند جایگاه های س��وخت به س��امانه
یکپارچه معاینه فنی ایران و سامانه اطالعات
خودروهای گازسوز ،هزینه خواهد شد.
برنامه اجرایی وزارت اقتصاد تا سال
 ۱۴۰۰تدوین شد

وزیر اقتصاد از تدوین
برنام��ه اجرای��ی این
وزارتخان��ه تا س��ال
 ۱۴۰۰همراه با برش
زمانی ساالنه و ماهانه
خبر داد .ب��ه گزارش
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،فرهاد دژپس��ند
در نشس��ت با اعضای کمیس��یون اقتصادی
مجلس ک��ه معاونی��ن وزیر ،مدی��ران عامل
بانکها و بیمهها و رؤسای سازمانهای تابعه
این وزارتخانه حضور داش��تند ،از تدوین برنامه
اجرایی این وزارتخانه تا س��ال  ۱۴۰۰همراه با
برش زمانی س��االنه و ماهانه خبر داد و گفت:
این برنامهها که هم اکنون در حال اجرا است،
به صورت مس��تمر نیز م��ورد ارزیابی و پایش
ق��رار میگیرد.وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با
اش��اره به قانون تش��کیل وزارت اقتصاد خاطر
نش��ان کرد :به موجب این قانون ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی نقش محوری مس��ؤولیت
هماهنگ��ی و اجرای سیاس��تهای اقتصادی
و مال��ی و روابط اقتص��ادی خارجی را برعهده
دارد.وی تصریح کرد :مولد س��ازی داراییهای
دول��ت و اهرم س��ازی این داراییه��ا ،یکی از
اولویتهای برنامهای وزارت اقتصاد اس��ت که
به طور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه
داری کل کشور در حال پیگیری است.دژپسند
با اش��اره به نامگذاری امسال به نام سال رونق
تولید از س��وی مقام معظم رهبری تاکید کرد:
در ح��ال حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه
و درج��ه تعامل و همکاری با بخش خصوصی
کش��ور است و آمادگی خود را برای تقویت هر
چه بیشتر در زمینه رفع مشکالت بخش مولد
اقتصادی کشور اعالم میکنیم.
تحقق تجارت یک میلیارد دالری ایران
و بنگالدش

حرکت الکپشتی ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

دارد و حل نشده است .بنابراین انتظار تعدیل
در قیمتها با توجه به دپو شدن خودروها در
گمرک و بیپاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به
نظر میرسد .این مسئله ناشی از ناهماهنگی
سازمانهاست ،هر یک از بخشها به صورت
جزیرهای عمل میکنن��د .به همین دلیل تا
کنون این مصوبه اجرا نشده است .در واقع با
جود ادعای برخی مسئوالن ،هنوز مشکالت
پروندههای خودروهای وارداتی پابرجاست .در
ص��ورت تداوم این رویه ،در س��ال  ۱۳۹۸نیز
مشکالت بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد
ماند .شاید فیالبداههترین مشکل در این بازار
مربوط به ممنوعیت واردات خودرو است که
نشان میدهد با عملکرد خودمان ،کشور را در
فشار مضاعف قرار دادهایم.
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بزرگ اس��ت ،نگاه به بن��گاهداران به صورت
عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکتهای
زیرمجموعه دول��ت در اولویت حمایت قرار
خواهند گرف��ت ،بنابراین الزم اس��ت دولت
بن��گاهداری را رها کرده و دس��ت از این فضا
بردارد.وی تصریح کرد :اگر اوضاع به همین
ش��یوه پیش رود؛ بازهم ش��اهد قیمتهای
ب��اال در خودروهای داخلی خواهیم بود .اما با
آزادس��ازی واردات و قراردادن این خودروها
در کنار خودروهای تولید داخل ،میتوان حق
انتخ��اب برای مردم به وج��ود آورد.به اعتقاد
دادفر ،اصلیترین پیش��نهادهای امس��ال در
ح��وزه واردات خودرو ،خروج دولت از صنعت
خ��ودرو اس��ت .همچنین دول��ت میتواند با
بازبینی در آزادس��ازی واردات و بازگشت نرخ
تعرفهها به قبل ،ت��ا حدودی تقاضای بازار را
پاسخ داده و قیمتها را کنترل و تعدیل کند.
وی گفت :درخواس��تها در حالی اس��ت که
شنیدهها حاکی از آزادسازی واردات به شرط
در اختیار قراردادن آن در دست خودروسازان
دولتی اس��ت که در صورت تحقق این روند،
اهداف پیشبینی ش��ده محقق نخواهد شد؛
چراکه الزم است واردات در اختیار کارشناسان
و واردکنندگان این حوزه قرار گیرد.

وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :با فعال
سازی ظرفیتهای موجود ،ایران و بنگالدش
میتوانند به هدف تجارت یک میلیارد دالری
در سال دست یابند.به گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت؛ رضا رحمانی در مراس��م روز
مل��ی بنگالدش با بیان اینکه با فعال س��ازی
ظرفیته��ای موج��ود ،ای��ران و بن��گالدش
میتوانند به هدف تجارت یک میلیارد دالر در
سال دست پیدا کنند ،گفت :امیدواریم در سال
جدید ششمین دور اجالس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شود.
وی اف��زود :هویت ،قدرت و رفاه ،س��ه مفهوم
بنیادی و اساس��ی در سیاست است .استقالل
کشورها با مفهوم هویت گره خورده است ،اما
بدون رف��اه و قدرت نه فایده الزم را دارد و نه
میتواند پایدار باش��د .برای همین هر دو ملت
ایران و بنگالدش به عنوان دو ملت دوست و
مستقل برای افزایش قدرت و رفاه خود ،نیازمند
توسعه همه جانبه و به ویژه توسعه ساختمانها
و تأسیس��ات زیر بنایی هستند و این میتواند
یک زمینه همکاری بلند مدت و گس��ترده را
فراهم س��ازد.وی افزود :فعال سازی ظرفیت
موجود میتوان��د به راحتی هدف تجارت یک
میلیارد دالر در س��ال بین دو کشور را محقق
کند که امیدواریم در سال جدید ،ششمین دور
اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاریهای
اقتصادی دو کشور برگزار شود و بتوانیم در این
نشس��ت به توافقات مهم در توسعه روابط دو
کشور ایران و بنگالدش دست پیدا کنیم.

