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سخنگوی فراکسیون حمایت از قطعه سازان مجلس:

شکست سیاست وزارت صنعت در قیمتگذاری خودرو  ۵درصد زیر حاشیه بازار

احتمال لغو موقتی تحریمهای آمریکا
علیه هوآوی

وزارت بازرگان��ی آمری��کا اعالم کرد ممکن
اس��ت محدودی��ت های اعمال ش��ده برای
ش��رکت هوآوی چی��ن فعال لغو ش��وند.به
گزارش ف��ارس به نقل از راش��اتودی ،پس
از آنکه دولت آمریکا ش��رکت هوآوی چین
را در لیست س��یاه خود قرار داد حاال وزارت
بازرگانی این کش��ور از احتم��ال لغو موقت
محدودیتهای اعمال شده علیه این شرکت
چینی خب��ر میدهد.دونال��د ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا ،اخیرا با موضوع امنیت ملی،
علیه استفاده از تجهیزات مخابراتی تولیدی
ش��رکت ه��وآوی و همکاری ش��رکتهای
آمریکای��ی ب��ا آن محدودیت اعم��ال کرده
است.بر اساس اعالم وزارت بازرگانی آمریکا،
این وزارتخانه ممکن است مجوزهای موقت
 90روزه برای ش��رکتهای آمریکایی که از
تجهیزات هوآوی استفاده میکنند صادر کند
تا آنها زمان کافی داش��ته باشند که نیاز خود
را از منابع جایگزین تأمین کنند.کاخ س��فید
معتقد است که استفاده از تجهیزات هوآوی
میتواند امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی
این کشور را تهدید کند.
کشور در آستانه خودکفایی تولید
شکر قرار داشت

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون کشاورزی
مجلس ،گفت:در حال حاضر ،روزانه  ۷هزار
تن ش��کر در بازار توزیع میشود که بیش از
نیاز واقعی بازار اس��ت و عدهای ش��کرهای
توزیع ش��ده را در انبارها ذخیره و از دسترس
مردم خارج میکنند .علی اکبری عضو هیات
رئیسه کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی
و محیط زیست مجلس شورای اسالمی در
گفتوگو با خانه مل��ت ،در خصوص دالیل
افزایش قیمت ش��کر در ب��ازار و واردات این
محصول ،گفت:در سالهای گذشته با توجه
به میزان افزایش برداشت نیشکر و چغندرقند
طی س��الهای گذشته نیاز به واردات،قیمت
ش��کر بس��یار کاهش پیدا کرده بود.نماینده
مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اسالمی با
بی��ان اینکه در آس��تانه خودکفایی در زمینه
تولید شکر قرار داشتیم ،تصریح کرد :همواره
بازار گرفتار س��وداگری و دالل بازی است و
این موضوع جامعه را رنج میدهد و ش��اهد
پیامده��ای آن هس��تیم ،دالالن با توجه به
نقدینگی که در دس��ت دارن��د در هر بازاری
نف��وذ میکنند و بدون توجه به نیاز جامعه و
منافع ملی به فکر منافع خود هستند.

س��خنگوی فراکس��یون حمایت از قطعه
س��ازان مجل��س گفت:سیاس��ت قیمت
گذاری  ۵درصد زیر قیمت حاش��یه بازار
که توس��ط وزیر مطرح ش��د موفق نبود.
ب��ه زهرا س��اعی در خص��وص وضعیت

قطعهس��ازان به وی��ژه در تامین قطعات
خودروسازان ،گفته است :قطعه سازان ما
از س��ال گذشته وضعیت خوبی نداشتند و
به همین دلیل ما فراکس��یون حمایت از
قطعه سازی را تشکیل دادیم قطعهسازی
و خودروس��ازی رابطه مس��تقیمی با هم
دارند زمانی که بازار خودرو کش��ور دچار
مشکل و رکود می ش��ود این مشکل به
قطعهس��ازان منتقل میشود.س��خنگوی

نهادهای مالی اطالعات خود را تکمیل
یا تصحیح کنند

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت
نظارت بر کارگزاران طی اطالعیه ای اعالم
کرد نهادهای مالی در اسرع وقت اطالعات
خود را در سامانه کدال تصحیح و یا تکمیل
کنند.ب��ه گزارش بازار س��رمایه ،بنا بر اعالم
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت
نظ��ارت بر کارگزاران ،در س��ال  ۱۳۹۸کلیه
مب��ادالت مالی س��ازمان ب��ورس از طریق
س��امانه صدور صورتحس��اب انجام خواهد
گرفت و از آنجا که سامانه مذکور اطالعات
مربوط به نهادهای مالی را از س��امانه کدال
فراخوان��ی میکند ،لذا ضروری اس��ت کلیه
نهاده��ای مالی در اس��رع وقت نس��بت به
تصحی��ح و یا تکمیل اطالع��ات مربوط به
شناس��ه ملی ،کد اقتصادی ،نام مدیر عامل،
ش��ماره موبایل مدیر عامل ،نام مدیر مالی،
ش��ماره تلفن همراه مدیر مالی ،شماره تلفن
شرکت ،کد پس��تی ،نمابر ،آدرس بر اساس
روزنامه رسمی و سرمایه ثبت شده بر اساس
آخرین روزنامه رسمی اقدام کنند.
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توزیع ارز دولتی بدون حساب و کتاب
آسان ترین راه فساد است

نتیجه نظرسنجی از اقتصاددانان برجسته جهان؛

خطر رکود اقتصادی آمریکا با افزایش سیاسیت تجاوزکارانه واشنگتن

گ�روه اقتص�ادی :طب��ق نظ��ر اکثری��ت
اقتصاددانان��ی ک��ه در نظرس��نجی رویترز
شرکت کردهاند ،در طول ماه گذشته ،جنگ
تجاری آمریکا و چین ریسک رکود آمریکا
را باال برده اس��ت و احتمال وقوع آن در ۲
سال آینده  ۴۰درصد شده است.به گزارش
مه��ر به نقل از رویت��رز ،طبق نظر اکثریت
اقتصاددانان��ی ک��ه در نظرس��نجی رویترز
شرکت کردهاند ،در طول ماه گذشته ،جنگ
تجاری آمریکا و چین ریسک رکود آمریکا
را باال برده اس��ت و حاال  ۴۰درصد احتمال
دارد این امر در  ۲س��ال آینده اتفاق بیافتد.
این درحالی اس��ت که در نظرس��نجی یک
م��اه قبل از ای��ن (ماه آوری��ل) ،میزان این
ریسک  ۳۵درصد پیشبینی شده بود.
ترام��پ جن��گ تج��اری ادامهدار خ��ود با
چی��ن را بحث��ی جزئ��ی نامیده اس��ت ،اما
ح��اال نش��انههای واضح��ی از تأثیر منفی
این اختالف��ات تجاری بر اقتص��اد پدیدار
شدهاند و دوباره بازارهای سهام پر از تنش
و اضط��راب هس��تند.بیش از ی��ک چهارم
اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت
ک��رده بودند احتمال رکود اقتصادی آمریکا
در  ۲سال آینده را بیش از  ۵۰درصد اعالم
کردند.همچنین بدبینانهترین پیشبینی هم

مذاکره ونزوئال و روسیه برای سوآپ دالر

با روبل در تجارت دوجانبه

که قب ً
ال ریس��ک رکود در یک س��ال آینده
را  ۶۰درص��د برآورد کرده بود ،حاال به ۷۰
درصد رسیده است.همچنین پیشبینی شد
که اقتصاد آمریکا در  ۳ماهه جاری ،نسبت
به س��ه ماه اول س��ال ،تا حد قابلتوجهی

ُکند ش��ود و رش��د آن از  ۳.۲درصد به ۲.۰
درصد برس��د .همچنین پیشبینی ش��د که
رش��د اقتصاد آمریکا تا انتهای سال ۲۰۲۰
ب��ه کمتر از  ۱.۸درصد افت کند.به نوش��ته
رویترز ،تأثیرات منفی جنگ تجاری همین

حاال هم در اقتصاد آمریکا احس��اس ش��ده
اس��ت و غول صنعت خردهفروشی آمریکا،
والمارت ،به مش��تریان خود هش��دار داده
است که به زودی به علت تعرفههای باالتر
کاالها ،قیمتها افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر به نقل از راش��اتودی ،طبق
گفته نماینده ونزوئال در سازمان ملل متحد،
جنیوا جورج والرو ،کارآکاس در حال مذاکره
با مس��کو در مورد احتمال اس��تفاده از روبل
روس��یه به جای دالر ،در تب��ادالت دوجانبه
است.سفیر ونزوئال در س��ازمان ملل اضافه
کرد که دو کش��ور همچنین در حال بررسی
امکان اس��تفاده از ارز مج��ازی ونزوئال ،ال
پترو ،که س��ال گذش��ته آغاز ب��ه کار کرد،
هستند.کارآکاس ارزش هر پترو را به ارزش
یک بشکه نفت ونزوئال مرتبط دانسته است
همچنین در تابستان گذشته ،ونزوئال ارز ملی
این کشور ،بولیوار ،را به پترو مرتبط کرد.والرو
اضافه کرد که کارآکاس در تمدید بازپرداخت
بدهی خارجی ونزوئال ،روی کمک کرملین
حس��اب میکند.این دیپلمات تاکید کرد که
جریمهه��ای آمری��کا بر علی��ه بخش نفتی
ونزوئ�لا ،در کنار بلوکه کردن حس��ابهای
دالری این کش��ور ،تأثی��ر منفی عظیمی بر
اقتصاد ونزوئال گذاش��ته است .این اقدامات
واشنگتن ،دسترس��ی ونزوئال به کمکهای
مالی بینالمللی و س��رمایهگذاری در بخش
نفتی این کشور را قطع کرده است.

تقویت بازارهای رسمی و تضعیف معامالت غیررسمی در دستور کار

اهداف دولت در عرضه ذرت و جو در بورس

امکان صادرات گندم وجود دارد

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون کشاورزی
مجلس ،گفت :در صورت��ی که بیش از نیاز
کش��ور گندم از کش��اورزان خریداری شود
امکان صادرات آن وج��ود دارد که میتواند
گام بس��یار مهمی در ت��داوم خودکفایی این
محص��ول اس��تراتژیک باش��د .علی محمد
ش��اعری عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون
کش��اورزی ،آب ،مناب��ع طبیع��ی و محیط
زیست مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار خان��ه ملت ،در خصوص افزایش
میزان تولید گندم در کشور ،گفت :باتوجه به
میزان بارندگیها در کشور پیش بینی میشود
میزان خرید گندم در مقایسه با سال گذشته
 10درصد افزایش داشته باشد.نماینده مردم
بهش��هر ،نکا وگل��وگاه در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بیان اینکه افزایش قیمت خرید
تضمینی گندم در مقایس��ه با س��ال گذشته
میتواند انگیزه مناس��بی ب��رای فروش این
محصول به دولت باشد ،تصریح کرد :درحال
حاضر روند خرید گندم به صورت طبیعی در
حال انجام اس��ت و بر اس��اس گزارشهای
دریافت��ی پرداخت مطالبات گن��دمکاران در
مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و تنها پس
از چند روز مطالبات آنها پرداخت میش��ود.

فراکس��یون حمای��ت از قطع��ه س��ازان
مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با
خانه ملت تصریح کرده است :در شرایط
فعلی که خودروسازی کشور دچار چالش
ش��ده و قیمت ها نوس��انات زیادی دارند
تالش های زیادی انجام شد تا قیمتها
به کف حاش��یه بازار نزدیک شود..ساعی
با اش��اره به قول وزی��ر صمت برای حل
مش��کل قطعه سازان گفت :رحمانی قول

دادهان��د ک��ه در ماههای ابتدایی س��ال
مشکالت قطعهس��ازان و خودروسازان را
برط��رف کنند واقعیت این اس��ت که به
دلیل نوس��انات قیم��ت و حضور دالالن
در ب��ازار خ��ودرو ،قیمت ها مش��خص و
ثاب��ت نیس��ت و متاس��فانه روز به روز ما
شاهد قیمت های مختلف برای خودروها
هس��تیم که این خود یک نوع ش��وک به
بازار اس��ت.وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا

سیاس��ت قیمت گ��ذاری  5درص��د زیر
قیمت حاشیه بازار که توسط وزیر مطرح
ش��د در کنترل بازار خ��ودرو موثر بوده یا
نه تصریح کرد :این سیاس��ت ،سیاس��ت
موفقی برای کنترل قیمت خودرو نبوده و
مسؤلین و متخصصین باید در این زمینه
بررس��ی کنند که چه الگوهای باید ارایه
ش��ود تا بازار خودرو به درستی مدیریت و
از آشفتگی خارج شود.
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عضو ش��ورای رقابت با اشاره به موافقت کمیسیون اقتصاد دولت با عرضه
ذرت و ج��و در بورس ،گفت :افزایش ش��فافیت معامالت ،افزایش رضایت
مندی کشاورزان و کاهش بار مالی دولت هدف از اتخاذ این تصمیم است.
ابراهیم بهادرانی در گفتگو با مهر ،گفت :کمیس��یون اقتصاد هیأت دولت با
سه هدف «افزایش شفافیت معامالت»« ،افزایش رضایتمندی کشاورزان و
خریداران این محصوالت» و «کاهش بار مالی دولت» ،با عرضه محصوالت
ذرت و جو در بورس کاالی ایران موافقت کرده است؛ چراکه تنظیم بسیاری

از کاالهای اساسی میتواند در بستر بورس کاال و به شیوهای مطلوب رقم
بخورد.عضو شورای رقابت افزود :در شرایط خاص اقتصادی کشور که ایجاد
تعادل و تنظیم بازار کاالهای اساسی و مواد اولیه از اهمیت ویژهای برخوردار
اس��ت ،برای شفاف سازی فعالیتها و جلوگیری از جوالن سفته بازان ،باید
تقویت همزمان بازارهای رس��می و تضعیف بازارهای غیر رسمی در دستور
کار ق��رار گیرد که در این زمینه بورس نقش کلی��دی را بر عهده دارد.وی
تصریح کرد :اقتصاد ما در این برهه زمانی با مشکالت خاصی مواجه بوده که
راهکار «رونق تولید» برای عبور از این مشکالت در نظر گرفته شده است.
پس بر اس��اس هدف مشخص شده باید زمینه تأمین نیاز مواد اولیه تولید،
جلوگیری از جوالن س��فتهبازان و شفافیت دادوستدها به منظور ساماندهی
بازار داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شود که تحقق این موارد ،میتواند
با تمرکز معامالت کاالهای اساس��ی در بورس کاال رقم بخورد.بهادرانی با
بیان اینکه با توسعه معامالت کاالهای مختلف به خصوص در حوزه فلزات
و پتروشیمی در بورس کاال ،اقتصاد ایران در حال گذر از روشهای سنتی و
قیمت گذاری به اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است ،گفت :با عرضه حداکثری
انواع کاالها در بورس ،قیمتها ش��فاف ش��ده و شاهد اعالم نرخهای غیر
رس��می در بازارها و ایجاد التهابات نخواهیم بودیم .از طرفی مواد اولیه نیز
در اختی��ار تولیدکننده قرار میگیرد و حجم فعالیتهای داللی نیز به میزان

قابل توجهی کاهش مییابد.این عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه اقتصاد
کشور ما بهطورمعمول همیشه با بحرانهایی مواجه است ،ادامه داد :بحران
در اقتصاد ایران ،موضوع بیگانه ای نیست اما مهم آن است که با کمترین
هزینه نسبت به مدیریت بحران و تنظیم بازارها تالش کنیم .در این حوزه
با ورود انواع کاالها به بورس ،فعاالن بازار با شکلگیری قیمتهای واقعی
و ایجاد رقابت در بازار مواجه ش��ده اند که از این منظر میتوان اعالم کرد
بورس کاال در بهبود ساختارهای بازار در کشور نقش مطلوبی ایفا کرده است.
بهادرانی در پاس��خ به این پرس��ش که افزایش شمار شرکتها و کاالهای
عرضه ش��ده در این بورس چه منافعی برای اقتص��اد دارد؟ گفت :امروز به
واسطه رشد عرضهها و پذیرش کاالهای جدید در این بورس در وهله اول،
شاهد ش��فافیت آماری و قدرت تصمیمگیری در میان صنایع هستیم و در
وهله دوم نیز رشد کیفیت محصوالت تولیدی حاصل شده است.وی توضیح
داد :در بورس کاال ،هر کاالیی قادر به ورود و عرضه نیست بلکه محصوالتی
که در بورس عرضه میش��وند دارای مشخصات دقیق و کیفیت تأیید شده
هستند که به این ترتیب حجم باالی معامالت بورس بیانگر افزایش کیفیت
محصوالت تولیدی است.بهادرانی در پایان تاکید کرد :تنظیم بازار کاالهای
اساسی و مواد اولیه میتواند در بستر بورس کاال رقم بخورد که این موضوع
استفاده هر چه بیشتر دولت از ظرفیتهای این بازار را میطلبد.

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

گروه اقتصادی :کارشناس��ان معتقدند پرداخت تسهیالت مسکن به تناسب
درآمد خانوارها و قدرت بازپرداخت آنها ،جز تش��دید ش��کاف طبقاتی میان
اقشار مختلف جامعه نتیجهای در بر نخواهد داشت.به گزارش مهر ،مطابق
آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معامالت مسکن در شهر تهران،
میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد  ۱۰۴درصدی نسبت
به زمان مش��ابه سال قبل به  ۱۱.۴میلیون تومان برای یک مترمربع واحد
مسکونی رسیده است.در این شرایط اولین راه حلی که به ذهن مسئوالن و
سیاس��ت گذاران میرسد تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف
آن برای تحریک تقاضا در بازار مس��کن اس��ت.در همین راس��تا ابوالقاسم
رحیمی انارکی ،مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن ۱۲ ،اردیبهش��تماه
در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با بیان اینکه پیش از این از س��قفهای
تسهیالت ثابت اس��تفاده میکردیم ،گفت :در بسته جدید پیشنهاد دادهایم
که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد ،سقفهای تسهیالتی به
صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط
خود بتوانند از تس��هیالت متناسب با ش��رایط خود استفاده کنند که اجرایی
شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
افزایش قیمت مس�کن نتیجه افزایش س�قف خرید مس�کن


در همین راس��تا مهدی غالمی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه
علم و صنعت در گفتوگو با مهر اظهار داش��ت :مس��کن مانند هر کاالی
دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر از تقاضای واقعی موجود در بازار
باش��د ،با افزایش قیمت روبه رو خواهد ش��د .در حالی که با توجه به کمبود
تعداد واحدهای مس��کونی نسبت به تعداد خانوادهها و همچنین تقاضاهای
جدید ناش��ی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده
ش��هری و روس��تایی ،س��االنه به  ۲میلیون واحد مس��کونی جدید در بازار
مس��کن نیاز است ،در سالهای اخیر مطابق با دادههای مرکز آمار کمتر از
 ۳۵۰هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است .بنابراین در این شرایط
تحری��ک تقاضا بدون افزایش تولی��د و عرضه ،تورم بیش از پیش آن را به
دنبال خواهد داشت.
در غیاب اجرای مالیاتهای تنظیمی مانعی برای افزایش شدید قیمتها


نسخهپیچی غلط برای مسکن

وج�ودن�دارد

این کارش��ناس مسکن به س��وداگری در بازار مسکن اش��اره کرد و گفت:
ضمن ًا در بازار مس��کن هیچ گونه س��ازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش
قیمته��ای بی رویه وجود ندارد .از آنجایی که در این ش��یوه تس��هیالت،
س��قفی در نظر گرفته نشده اس��ت ،افزایش ش��دید قیمتها دور از انتظار
نخواهد بود.
وی اضافه کرد :شاید این تصور وجود دارد که عرضه واحدها با قیمتهای
س��نگین ،خریداری نداش��ته و بازار به تعادل میرسد .اما تجربه نشان داده
اس��ت که این اتف��اق نخواهد افتاد .ضمن ًا احت��کار و عدم عرضه واحدهای
مس��کونی به ب��ازار ،در غیاب عدم اجرای مالیات ب��ر خانههای خالی ،هیچ
هزینهای برای صاحبان آنها نخواهد داش��ت و همانطور که در س��الهای
اخیر با افزایش چش��مگیر تعداد واحدهای خال��ی مواجه بودهایم ،این روند
ادامه خواهد داشت.
افزایش ش�کاف طبقاتی با افزایش س�قف وام مس�کن


غالمی به تش��دید ش��کاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمتها در بازار مسکن
اش��اره کرد و گفت :به واس��طه دالیلی که ذکر شد ،با افزایش بدون سقف
وام خرید مسکن ،افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن رخ خواهد داد که
تأثیر خود را در بازار اجاره نیز بر جای میگذارد .ضمن ًا بر اثر افزایش شدید
قیمتها ،تعداد بیش��تری از خانوادهها توان خرید مسکن را نخواهند داشت
و کام ً
ال از تقاضای مؤثر بازار مسکن خارج میشوند و به سمت بازار اجاره
روی خواهن��د آورد .این افزایش تقاضا در بازار اجاره مزید بر علت ش��ده و
هزینه اجاره بها دو چندان افزایش پیدا میکند.
وی اضاف��ه کرد :در نتیجه افرادی که دارای مس��کن ملکی بودهاند ،واحد
مس��کونی آنها با افزایش قیمت مواجه میش��ود ،در حالی که خانوادههای
مس��تأجر هم هزینه زندگیشان افزایش شدید پیدا میکند و هم از صاحب
خانه شدن فاصله بیشتری میگیرند.
تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمیش�ود


کارش��ناس اقتصاد مسکن در پاس��خ به این سوال که آیا افزایش وام خرید
مس��کن موج��ب تحریک تقاض��ا در بازار مس��کن و رونق تولید مس��کن

نمیش��ود؟ ،گفت :مسکن ،کاالیی است که فرایند تولید آن به نسبت سایر
کاالها زمانبر اس��ت .لذا در صورت افزای��ش تقاضا ،عرضه آن نمیتواند به
س��رعت افزایش یاب��د .بنابراین تا زمانی که تولید مس��کن به میزان کافی
نرس��یده اس��ت ،افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش تولید را در پی داشته
باش��د ،افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داش��ت .ش��اهد این ادعا ،تداوم
رکود تولید مسکن در سالهای اخیر با وجود  ۸برابر شدن مقدار وام خرید
مسکن است که علی رغم آن ،تولید مسکن از رکود خارج نشده است.
توانمند کردن خانوادهها با حمایت هوش�مندانه از تولید و عرضه مسکن


غالمی راه حل توانمند کردن خانوادهها را افزایش تولید مسکن به گونهای
که خانوادهها توان خرید را داش��ته باش��ند دانست و گفت :برنامه ریزی ها
باید به گونهای باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم
با همین هزینه نهایی به دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی به طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق در
همین راس��تا اشاره کرد و گفت :در این طرح چون سازندگان مالک نبودند،
واحدهای نوس��از به س��رعت و با قیمت مناسب به دس��ت مردم رسید .در
ضمن هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مس��کونی از متقاضیان اخذ
میش��د ،بنابراین افراد بسیاری حتی مس��تأجران میتوانستند در این طرح
صاحب خانه شوند.

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجل��س می گوی��د توزی��ع ارز دولتی بدون
حساب و کتاب آس��ان ترین راه فساد است.
عزت اهلل یوس��فیان مال در گفتوگو با خانه
ملت ،در واکنش به اینکه شرکت های دولتی
ارز یاران��ه ای دریافت کرده اند اما تاثیری بر
کاهش قیمت کاالهای اساسی نداشته است،
گف��ت :باید از ابتدا روند توزیع ارز یارانه ای با
شفافیت صورت می گرفت ،در واقع آب نباید
از سرچش��مه گل آلود باشد همین امر باعث
ایجاد فس��اد اقتصادی در کش��ور می ش��ود.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس بیان داش��ت :از چند راه می توان در
کشور فساد ایجاد کرد ،اول کسانی که زمین
های دولتی را برای انجام کارهای معین شده
از احداث بیمارس��تان ،دانشگاه و خانه سازی
دریافت کردند اما در مس��یر تعیین ش��ده از
زمی��ن بهره ب��رداری نکردند.نماین��ده مردم
آمل در مجلس دهم ش��ورای اسالمی ادامه
داد :اخیرا زمین های بین تهران و طرشت را
برای کاشت گردو به افراد دادند اما درنهایت
زمین ها را فروختند و تریلیاردر شدند ،از راه
های دیگر ایجاد فس��اد در کشور گرفتن ارز
دولتی به منظور واردات کاالی مشخص بود،
راه دیگر ایجاد صندوق های قرض الحس��نه
الکی و غیر قانونی و باال کش��یدن پول مردم
است.وی تاکید کرد :در بین این راه ها ،آسان
ترین راه ،گرفتن ارز ب��ه قیمت دولتی ،نیمه
دولتی و ش��به دولتی است چرا که به محض
آنکه ارز از پله های بانک مرکزی پایین می
آید ،دو تا سه برابر می شود ،تفاوت قیمت ارز
آزاد ب��ا ارز  4هزار و  200تومان عامل اصلی
این فساد است.
عرضه  ۲میلیون بشکه نفت خام و ۱۰
هزار تن گاز مایع در بورس انرژی

براساس اطالعیه سامانه بورس انرژی ،میزان
 ۱۰هزار تن گاز مایع و  ۲میلیون بشکه نفت
خام در رینگ بینالملل بورس انرژی عرضه
میش��ود .به گزارش فارس ،براساس اعالم
ب��ورس انرژی ،مقدار  ۱۰ه��زار تن گاز مایع
شرکت نفت خلیج فارس در روز یکشنبه ۲۹
اردیبهش��ت از قرار قیمت پای��ه هر تن ۱۰۰
پریمیوم دالری براس��اس نرخ س��امانه سنا
مطابق با مکانیزم مصوب هیأت مدیره بورس
ان��رژی به نام قیمت پایه در رینگ بینالملل
بورس انرژی عرضه میش��ود .همچنین در
روز س��ه ش��نبه  ۳۱اردیبهش��ت  ۹۸مقدار ۲
میلیون بش��که نفت خام سبک با قیمت پایه
هر بش��که نفت خام  ۶۷.۲۸پریمیوم دالری
براس��اس نرخ سامانه س��نا مطابق مکانیزیم
مصوب هیأت مدیره بورس انرژی در رینگ
بینالملل بورس انرژی عرضه میشود
پایبندی  ۱۶۸درصدی اوپک و غیر
اوپک به توافق کاهش عرضه نفت

برخ��ی منابع اعالم کردند پایبندی س��ازمان
کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) و
متحدانش به توافق جهانی کاهش تولید نفت
در ماه آوریل سال  ۲۰۱۹میالدی (فروردین-
اردیبهش��ت  ۱۶۸ )۹۸درص��د بوده اس��ت.
به گ��زارش مهر به نقل از رویت��رز ،دو منبع
امروز (شنبه ۲۸ ،اردیبهشتماه) اعالم کردند
که کمیته فنی مشترک اوپک و غیراوپک به
این نتیجه رسیده که پایبندی تولیدکنندگان
نفت به تواف��ق جهانی کاهش تولید نفت در
ماه آوریل س��ال جاری میالدی (فروردین-
اردیبهش��ت  )۹۸به  ۱۶۸درصد رسیده است.
نشست کمیته یاد شده در شهر جده عربستان
و پیش از نشس��ت کمیت��ه وزارتی نظارت بر
توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک
برگزار شده اس��ت .کمیته وزارتی نظارت بر
توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک
فردا (یکشنبه  ۲۹اردیبهشتماه) در شهر جده
عربستان برگزار میشود.

