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نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد

افزایش کیفیت گندم با عرضه در بورس کاال

یک سوم از کل ذخایر نفت جهان تحت
تحریم است

مدیرعام��ل ش��رکت روسنف��ت روس��یه
پیشبینی کرد :این احتم��ال وجود دارد که
تولید نفت ایران در س��ال  2020روند نسبتا
کاهش��ی را تجربه کند .به گ��زارش فارس
به نقل از پالتس ،ایگور س��چین مدیرعامل
شرکت روس نفت روسیه اعالم کرد ممکن
است تولید نفت ایران تا پایان سال  2020و
به دلیل تحریمهای آمریکا  10تا  20درصد
دیگر کاهش یابد.وی در یک س��خنرانی در
مجمع اقتصادی بینالمللی سنت پترزبورگ
اعالم کرد در نتیجه تحریمهای آمریکا تولید
نف��ت ایران کاهش یافته و ب��ه  2.6میلیون
بشکه در روز رسیده است.این احتمال وجود
دارد که در س��ال آینده نیز ش��اهد  10تا 20
درص��د این تولید و رس��یدن آن به رقم 2.2
میلیون بشکه در روز باشیم.سچین ادامه داد:
تحریمها علیه ایران ،ونزوئال و روسیه باعث
شده حدود یک سوم از کل ذخایر نفت جهان
مورد تحری��م قرار گیرند.بر اس��اس آخرین
گزارش مؤسسه گلوبال پالتس ،ایران در ماه
آوریل  2.57میلیون بشکه در روز نفت تولید
کرده است.
روسیه هم عضو کشورهای اجرا کننده
«اینستکس» میشود

نماینده دائمی روسیه در اتحادیه اروپا گفت:
روسیه در حال مذاکره با کشورهای اروپایی
اس��ت تا جزو اجرا کنندگان«اینس��تکس»
ب��ا ایران باش��د .به گزارش ف��ارس به نقل
از اینترفاک��س ،یک دیپلمات روس��ی گفته
اس��ت مس��کو در حال مذاکره ب��ا مقامات
اروپایی اس��ت تا در حلقه کش��ورهای اجرا
کنن��ده س��ازوکار پرداخ��ت مالی ب��ا ایران
موس��وم به اینس��تکس درآید.این سازوکار
توسط سه کش��ور عضو اتحادیه اروپا برای
کاهش فش��ار تحریم علیه ایران راهاندازی
میشود«.والدیمیر شیزوف» نماینده دائمی
روس��یه در اتحادی��ه اروپ��ا ب��ه خبرگزاری
اینترفاکس گفته که این کشور مذاکراتی را
با کش��ورهای اروپایی انجام میدهد تا جزو
اجرا کنندگان اینس��تکس با ایران باشد.این
سازوکار توسط کشورهای انگلیس ،فرانسه
و آلمان راهاندازی میشود که امکان تجارت
با ایران را علیرغم تحریمهای آمریکا میسر
میس��ازد.مبنای پرداخت مالی این سازوکار
ع��دم اس��تفاده از دالر خواهد بودش��یزوف
همچنی��ن تائید کرده این س��ازوکار تاکنون
موفقیتآمیز نبوده است.
قیمت نفت در  ۲روز متوالی  ۳درصد
جهش کرد

قیمتهای نفت خام
با خبرهایی از احتمال
ب��ه تعوی��ق انداختن
تعرفههای مکزیک و
تمدید توافق کاهش
تولی��د اوپک پالس،
ظ��رف  ۲روز بی��ش از  ۳درصد جهش کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،روز جمعه،
پس از گزارشی در مورد اینکه احتمال دارد
واش��نگتن تعرفههای مکزیک را به تعویق
بیاندازد و ب��ا نش��انههایی از احتمال تمدید
تواف��ق کاهش تولید اوپ��ک پالس ،قیمت
نف��ت برای دومی��ن روز متوالی جهش کرد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت،
بنچمارک بینالمللی نفت ،تا ساعت ۱۲:۰۵
به وقت تهران ۹۴ ،س��نت ی��ا  ۱.۵۲درصد
جه��ش کرد و به  ۶۲.۶۱دالر رس��ید .برنت
دیروز هم توانست  ۱.۷درصد رشد کند.قیمت
پیشخرید هر بش��که نفت خام نیمهسنگین
تگزاس غرب آمریکا ،دابلیوتیآی ۸۰ ،سنت
یا  ۱.۵۲درصد جهش کرد و به  ۵۳.۳۹دالر
رسید .این شاخص نفتی ،در معامالت دیروز
 ۱.۸درصد باال آمده بود.
فورد بزرگترین کارخانه خود در
انگلیس را تعطیل میکند

پس از دیدار رییسجمهور ترامپ و وعده او
برای توافق تجاری عال��ی پس از برگزیت،
فورد اعالم ک��رد بزرگترین کارخانه خود در
انگلس��تان را تعطیل خواهد کرد.به گزارش
مهر ب��ه نقل از اس��پوتنیک ،پ��س از دیدار
رییسجمه��ور ترامپ و وعده او برای توافق
تج��اری عالی پس از برگزی��ت ،فورد اعالم
ک��رد بزرگترین کارخانه خود در انگلس��تان
را تعطی��ل خواهد ک��رد .دیلی می��ل امروز
گزارش داد شرکت فورد کارخانه موتورسازی
بریجن��د ،در ولز را تعطیل خواهد کرد .طبق
گزارش دیلی میل ،این ش��رکت در بیانیهای
گفته اس��ت پس از برگزاری چن��د دیدار با
رهب��ران اتحادیههای تج��اری ،اطالعیهای
در ای��ن مورد صادر خواهد کرد.فورد هم روز
پنجشنبه در بیانیهای اعالم کرد در نظر دارد
برای ایجاد س��اختار جدید برای فعالیتهای
اروپایی خود ،تا سال  ۲۰۲۰کارخانه بریجند
را تعطیل کند .به این ترتیب  ۱۷۰۰شغل در
معرض حذف شدن قرار خواهند گرفت.

نایب رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران با بیان
اینکه کیفیت گندم با عرضه این محصول
در بورس کاال افزایش می یابد ،گفت :عرضه
گندم کل کشور در بورس کاال به مقدماتی
نیاز دارد که باید فراهم شود.علیقلی ایمانی

در گفتگو با مهر اظهارداشت :بودجه دولت
جهت خرید تضمینی گندم به میزان  ۸هزار
و  ۱۴۰میلی��ارد تومان در ش��رایطی تعیین
ش��ده که فشار مالی سنگینی که این طرح
بر دوش دول��ت میگذارد.این فعال بخش
خصوصی درباره نقش بورس کاال در رونق
کشاورزی و کشت گندم ،گفت :عرضه گندم
کل کش��ور در بورس کاال به مقدماتی نیاز
دارد که اگر این مقدمات فراهم شود ،شاهد

تحولی مثبت در این حوزه خواهیم بود .به
عنوان مثال ب��رای عرضه محصول گندم
کاران در ب��ورس ب��ا پراکندگی جغرافیایی
زمینهای تحت کش��ت در سراسر کشور
و نیز برداش��ت گن��دم در حجمهای پایین
توسط کش��اورزان خرد روبه رو هستیم که
چگونگی جمعآوری گندم کش��اورزان خرد
در نقاط مختلف کشور ،موضوع اصلی برای
عرضه گندم در بورس کاال به شمار میرود.

وی افزود :راهکار حمای��ت از گندم کاران
خرد در سراسر کش��ور ،ایجاد انبارهایی در
نقاط مختلف کش��ور اس��ت .ایمانی ضمن
تأکید بر مزایای عرضه گندم در بورس کاال
بهجای خرید تضمینی گندم توسط دولت،
اظهار داشت :امکان عرضه گندم کشاورزان
خرد به انبارهای بورس کاال در گام اول ،به
تالش کشاورزان جهت بهبود کیفی گندم
برداشتش��ده کمک خواهد کرد چراکه در
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خرید تضمینی گندم توسط دولت ،کیفیت
کمتر مورد توجه قرار میگیرد .ولی عرضه
محصول کش��اورزی در بورس کاال منوط
به دارا بودن مش��خصات و ش��اخصهای
خاصی در درجه رطوبت ،رنگ و… اس��ت
و این موضوع ،کشاورزان را به کشت گندم
باکیفیت باالتر ترغیب میکند .بنابراین تولید
گندم باکیفیت بهتر ،نخستین دستاورد مهم
عرضه گندم در بورس کاال خواهد بود.

همتی :فشارهای آمریکا شکست خورده است

محافظه کاری های کره جنوبی قابل تحمل نیست

رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به تأثیر
منفی مش��کالت بانکی بر روابط دوکش��ور
که ب��ه دلی��ل محافظه کاری بی��ش از حد
طرف ک��رهای ممکن اس��ت ایجاد ش��ود،
ابراز امی��دواری ک��رد این موض��وع هرچه
س��ریعتر حل شود.به گزارش بانک مرکزی،
عبدالناصر همتی طی سفر به کره جنوبی در
دیدار با رئیس بانک مرکزی ،خواستار اقدام
جدی مسئولین کره در حل مشکالت بانکی
دو کش��ور ش��د.رئیس کل بانک مرکزی در
این دیدار با اش��اره به روابط دیرینه سیاسی،
اقتص��ادی و فرهنگی ایران و کره جنوبی ،از
کاهش حجم مبادالت اقتصادی دو کش��ور
از س��ال گذش��ته میالدی که عمدت ًا تحت
تأثی��ر تحریمهای امریکا بوده اس��ت انتقاد
ک��رد و با طرح مش��کالت بانک��ی طرفین
بویژه ع��دم همکاری بانکهای کره جنوبی
در خصوص اس��تفاده از منابع بانک مرکزی
ایران؛ خواس��تار اقدام جدی مس��ئولین کره
در حل هرچه س��ریعتر مشکالت شد.همتی
همچنین با اش��اره به تأثیر منفی مشکالت
بانکی بر روابط دوکشور که به دلیل محافظه
کاری بیش از حد طرف کرهای ممکن است
ایجاد ش��ود ،ابراز امیدواری کرد این موضوع
هرچه سریعتر حل شود«.لی» ،رئیس بانک
مرکزی کره جنوبی نیز ضمن تشکر از حضور

همتی از نحوه عم��ل بانکهای کرهای که
عمدت ًا به دلی��ل نگرانی آنها به خاطر اعمال
جریمه امریکا اس��ت ،ابراز تأس��ف و اعالم
کرد تمام تالش خود را برای پیگیری و حل
موضوع ب��ه کار خواهد برد.همتی همچنین
در محل اقامت خ��ود با معاون وزیر تجارت
و ان��رژی کره دیدار و از تأثیر منفی عملکرد

گروه اقتصادی :موضوع واردات خودروهای دس��ت دوم
در حال��ی با هدف تنظیم قیم��ت و کیفیت خودروهای
داخلی پیگیری میش��ود که برخی اجرای آن را الزمه
ایجاد فض��ای رقابت��ی در صنعت خ��ودرو میدانند و
برخی نی��ز معتقدند بدون در نظ��ر گرفتن منبع ارزی،
طرح موفقی نخواهد بود .به گزارش فارس ،باید توجه
داشت که در مجموع سهم خودروهای خارجی در بازار
خودرو ایران بسیار پایین است ولی واردات این خودروها
میتواند تأثیر روانی بر قیمت خودروهای داخلی داشته
باشد .به گفته فعاالن بازار خودرو ،طی سالهای گذشته
در ای��ران واردات خودروی خارجی با ارزش کمتر از 15
هزار دالر اتفاق نیفتاده و این در حالی است که در برخی
کش��ورها  90درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش
کمتر از  10هزار دالر سوار میشوند و بقیه نیز خودروی
صفر با اقساط  5ساله بدون سود خریداری میکنند.در
چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات
خودروه��ا را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان
میکند .در مقابل ،برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند
واردات کاال و از جمل��ه خ��ودرو میتواند باعث تقویت
کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمتهای حبابی در
بازار شود.س��عید مؤتمنی ،رئیس اتحادیه فروشندگان
خ��ودرو نیز در این مورد به خبرن��گار فارس گفت :اگر
ت دوم به کشور صورت گیرد
واردات خودروهای دس�� 
ش��اهد کاهش  40ت��ا  50درصدی قیم��ت خودرو در
بازار خواهیم بود.وی ادامه داد :می توان س��انتافه مدل

نای��ب رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک،
اص�لاح سیاس��تهای پول��ی و بانک��ی را
ش��اهکلید خروج مس��کن از بنبست تولید
اعالم کرد و گفت:اگر مشخص باشد که در
سال  ۱۴۰۴میخواهیم به کجا برسیم شاید
با تحقق  ۶۰درصد از برنامهها نیز مش��کل
ما در بخش مسکن حل شود .حسام عقبایی
در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه برای
س��اماندهی بازار مس��کن یکی از اقدامات

بانکهای کرهای بر حجم تجارت دوکشور
گله کردضمن اینکه طرف کرهای نیز از این
باب��ت اظهار ناراحت��ی کرد.رئیس کل بانک
مرک��زی کش��ورمان در این س��فر با معاون
نخس��ت وزیر و وزی��ر اقتص��اد و مالیه کره
جنوبی نی��ز دیدار کرد« .هون��گ نام کی»،
ضم��ن اعالم آمادگی برای حل مش��کالت

بانکی ،روابط با ایران را بس��یار مهم خواند و
از به کارگیری تمام ت�لاش خود برای حل
مش��کالت بانکی خبر داد.همتی نیز با اشاره
به عدم همکاری بانکهای آن کشور برای
تأمین واردات فعاالن اقتصادی کشورمان ،به
منابع زیاد بانک مرک��زی نزد آن بانکها و
همچنین تأثیر منفی که این رفتار در روابط

دوستانه دوکشور دارد اش��اره کرد و از آقای
هونگ نام کی خواست این موضوع را هرچه
س��ریعتر حل و فصل کند.رئیس کل بانک
مرکزی کش��ورمان تاکید کرد سیاستهای
آمری��کا در فش��ار حداکثری خود شکس��ت
خورده اس��ت و ما عالقمند نیس��تیم تحت
تأثیر محدودیتهای ایجاد ش��ده از س��وی
آمری��کا ،روابط ایران و کره جنوبی آس��یب
ببیند و دولت ما نیز عالقمند به توسعه روابط
دوستانه با کره جنوبی است.همچنین در این
دیدار ،معاون نخست وزیر کره جنوبی ضمن
اشاره به سیاستهای بانک مرکزی ایران در
ده ماه گذشته برای تثبیت وضعیت اقتصادی
ایران ،از آن به عنوان اقدام برجسته همتی یاد
کرد.هون��گ نام کی ،تأکید کرد که ما هم از
وضعیت پیش آمده در روابط بانکی دو کشور
و مشکالتی که برای صادرکنندگان کرهای و
واردکنندگان ایرانی پیش آمده است ناراحت
هس��تیم و با توجه به اینک��ه روابط ایران و
کره جنوبی را بس��یار مه��م تلقی میکنیم،
تمام تالش خود را برای رفع مش��کل به کار
میگیریم.گفتنی است در حاشیه این دیدارها،
رئیس کل بانک مرکزی ضمن ش��رکت در
یک کنفرانس مه��م اقتصادی با چند نفر از
قتصاددانان شهیر معاصر نظیر «سارجنت»
و «انگل» به تبادل نظر پرداخت.

اما و اگرهای واردات خودروی دست دوم

 2016را ب��ا کارکرد  20هزار کیلومتر و قیمت کمتر از
 10هزار دالر به کش��ور وارد کرد و در نهایت با در نظر
گرفتن تعرفه  100درصدی ،قیمت این خودرو در داخل
حدود  250میلی��ون تومان خواه��د بود.مؤتمنی ادامه
داد :ب��ا واردات خودروهای دس��ت دوم خارجی ،قیمت
خودروهای داخلی نیز تعدیل خواهد شد به عنوان مثال
هایم��ا با همان قیمت  100میلی��ون تومان قبل خرید
و فروش خواهد ش��د.به گفت��ه وی ،در صورت واردات
خودروهای دستدوم قیمت چانگان نیز به  70میلیون
تومان برخواهد گش��ت.مؤتمنی با بی��ان اینکه واردات
خودروهای دستدوم خارجی باعث متعادل شدن قیمت
تولیدات داخل و افزایش کیفیت آنها میش��ود ،گفت:
کش��ورهایی مانند آذربایجان ،گرجس��تان ،ارمنستان،
ترکیه و هند از سیاس��ت واردات خودروهای دستدوم
در جهت افزایش رضایتمندی مش��تریان و همچنین
بهبود تولیدات داخلی خود استفاده کردهاند.
 واردات ،خ�ودرو را ب�ه کاالی�ی مصرف�ی تبدی�ل


میکند

وی ب��ا بیان اینکه این تجرب��ه در کوتا ه مدت میتواند
خودرو را از کاالی سرمایهای به کاالی مصرفی تبدیل
کند ،افزود :در صورت واردات خودروهای دس��تدوم،
واسطهگری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر
خودرو بر اس��اس نرخ جهانی مشخص میشود.رئیس
اتحادیه فروش��ندگان خودرو ب��ا تأکید بر اینکه نباید با
عرضه کم ،زمینه نابس��امانی بازار خودرو فراهم شود،

اظهار داش��ت :پی��ش از عید پیش��نهادی در این مورد
مطرح ش��د ولی وزیر صنعت با ای��ن توجیه که باید از
تولیدات داخل حمایت ش��ود با ای��ن موضوع مخالفت
ک��رد.وی افزود :ما هم معتقدیم که باید از تولید داخل
حمایت ش��ود ولی این کار نیازمند افزایش تیراژ تولید
است و در شرایطی که نمیتوانیم نیاز روزانه بازار خودرو
را حل کنیم بهتر اس��ت به موضوع واردات خودروهای
دستدوم توجه شود.

 خودروه�ای دس�ت دوم خارجی نصی�ب پولدارها

میشود

در مقابل ،محمد حس��ین فرهنگ��ی یکی از نمایندگان
مجلس معتقد است :این طرح تنها برای اقشار با درآمد
باال مناس��ب است ،زیرا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد
کش��ور و قیمت باالی دالر و ی��ورو ،واردات خودروی
خارج��ی بیارزش ه��م به دلیل تعرفه ب��االی واردات،
افزایش قیم��ت قابل توجهی پیدا کرده و از دس��ترس
اقشار متوسط جامعه خارج میشود.خودروسازان داخلی
نیز که واردات خودروهای دس��ت دوم را تهدیدی برای
فروش محصوالتشان میدانند به تجربه برخی کشورها
در واردات خودروهای دس��ت دوم استناد کرده و به نقل
از وزی��ر صنعت پاکس��تان عنوان میکنن��د که واردات
خودروهای دس��ت دوم با عمر پنج س��ال موجب خالی
ماندن ظرفیتهای تولید در صنعت خودروی پاکستان
ش��ده و اش��تغال  ۲۰۰هزار نفر در این کشور را به خطر
انداخته است .در عین حال ،قطعهسازان خودرو نیز این

اقدام را عاملی برای به خطر افتادن تولیدشان میدانند
و میگویند خرید خودروهای دست دوم خارجی در توان
مردم با سطح درآمد فعلی نیست و نمیتواند کمکی به
این اقشار کند.از طرفی برخی کارشناسان صنعت خودرو
معتقدند میزان ارزبری واردات خودرو کشور را با صرفه
جویی در مصرف سوخت و یا حتی صرفه جویی ارزی در
پروسه تولید خودروهای مورد نظر می توان جبران کرد.
در این شرایط ،چند روز پیش کمیسیون امور زیربنایی،
صنعت و محیط زیس��ت هیأت دولت با پیشنهاد وزارت
کش��ور مبنی بر صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱
تا  ۵س��اله با کاربری تاکسی و اتوبوس شهری از سایر
کشورها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران موافقت
ک��رد .حال باید دید دولت چه تصمیمی در مورد واردات
سواری دس��ت دوم خواهد گرفت؟ باید منتظر باشیم تا
مش��خص ش��ود که آیا دولت همانطور که ب��ه واردات
اتوبوس و تاکس��ی دست دوم چراغ س��بز نشان داد ،با
واردات سواری دست دوم نیز موافقت خواهد کرد؟

شاهکلید خروج مسکن از بنبست چیست؟

مهم این اس��ت که اصالح سیاس��تهای
پول��ی و بانکی باید در دس��تور کار دولت و
مجل��س قرار گیرد ،اظهار ک��رد :در مرحله
بعدی دولت باید امس��ال در حوزه مس��کن
اس��تیجاری به صورت کوت��اه مدت ،میان
مدت و بلند مدت ورود جدی داش��ته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید اس��تارت مسکن
استیجاری زده شود ،افزود :همچنین برای
ساماندهی بخش مسکن باید تولیدکنندگان

مس��کن و انبوهس��ازان برای ساخت و ساز
در زمینه��ای دولتی دعوت به عمل آید .با
توجه به اینکه دولت بودجه آنچنانی ندارد
و بانکه��ا نیز به س��ازندگان وام پرداخت
نمیکنن��د بای��د در این مس��یر از ظرفیت
پولهای سرگردان در جهت تولید استفاده
کرده و تولی��د را افزایش دهیم.وی با بیان
اینکه طرح جامع مس��کن در کشور خاک
میخورد ،تصریح ک��رد :باید همراه با طرح

جامع مس��کن ،بر اس��اس آمایش سرزمین
نیازسنجیها بخش مسکن از جمله ازدواج
ساالنه حدود یک میلیونی ،نیازهای انباشته
مس��کن با یک برنامه منس��جم عملیاتی
ش��ود.نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک
ادامه داد :یکی از برنامهها باید این باشد که
توسعه ،بازس��ازی و نوسازی بافت فرسوده
بر اس��اس نیازها اجرایی ش��ود ن��ه اینکه
باف��ت فرس��وده را برداریم دوب��اره در آن

خانه بسازیم .نوسازی باید مطابق با اصول
درست شهرس��ازی انجام ش��ود.عقبایی با
بیان «مسئله مهم این است که باید بدانیم
در سال  1404میخواهیم به کجا برسیم»
اظهار کرد:اگر مش��خص باشد که در سال
 1404میخواهیم به کجا برس��یم شاید با
تحقق  60درصد از برنامهها نیز مش��کل ما
در بخش مسکن حل شود .امیدوارم که این
اتفاقات رخ بدهد.

بانک مرکزی تخصیص ارز کاالهای اساسی را به مجلس می فرستد

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس از ارائه فهرس��ت تخصیص ارز به
کاالهای اساس��ی توسط بانک مرکزی به

قوه مقننه به منظور بررسی وضعیت استفاده
از یارانه ارزی خبر داد .به گزارش خانه ملت،
عزت اهلل یوسفیان مال با بیان اینکه قیمت
گوشت به کیلویی  100هزار تومان رسیده
اس��ت ،گفت :دولت برای ورود و مدیریت
بازار گوشت باید یارانه باالیی پرداخت کند
اما س��وال اینجا است که آیا دولت از عهده
پرداخت چنین مبلغی بر می آید یا خیر؟وی
با بیان اینکه دولت اکنون برای تهیه گوشت

قرمز ارز  4ه��زار و  200تومانی اختصاص
نمی دهد ،اظهار داشت :دولت برای کاهش
رانت و فساد ارز یارانه ای را از گوشت حذف
و اکنون شاهد هستیم که قیمت تمام شده
گوش��ت قرمز به کیلوی��ی  90تا  100هزار
تومان رسیده اس��ت.نماینده مردم آمل در
مجلس دهم ش��ورای اسالمی تاکید کرد:
اگر بخواهیم قیمت گوش��ت ب��ه  30هزار
تومان برسد ،در واقع دولت باید کیلویی 60

هزار تومان یارانه به گوش��ت بدهد که این
رقم در حجم باال غیرقابل پرداخت می شود
بنابراین انتظار اینکه به گوش��ت یارانه داده
شود ،غلط اس��ت.وی با بیان اینکه قیمت
تمام شده گوشت افزایش یافته است ،اظهار
داش��ت :به دلیل عدم مدیریت ،قیمت تمام
شده گوش��ت افزایش یافته است و شاهده
گرانی این کاالی اساس��ی در سفره مردم
هس��تیم و حتی برخی از اقشار جامعه توان

مالی خرید گوشت قرمز را ندارند اما دولت
از عه��ده پرداخت یارانه به این محصول بر
نمی آید.یوس��فیان مال تصریح کرد :دولت
نمی تواند به همه اقالم از گوشت یا بنزین
یارانه بدهد ،در این بین همین که توانسته
اس��ت قیمت مرغ و گوشت سفید را کنترل
مدیریت کند جای تقدی��ر دارد چرا که اگر
ب��ازار را رها کرده بود قیمت مرغ به قیمت
گوشت می رسید.
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اخبار
هواپیمایی قطر به دنبال دریافت
غرامت از بوئینگ

ش��رکت هواپیمایی قطر ای��ر ویز قصد دارد
به دلیل زمینگیر شدن سه فروند هواپیمای
بوئینگ  737تحت مالکیت یکی از شرکتهای
زیرمجموعه خود از ش��رکت بوئینگ آمریکا
درخواس��ت غرامت کنند .ب��ه گزارش فارس
ب��ه نقل از یورونیوز ،اکب��ر البکر ،مدیر عامل
ش��رکت هواپیمایی قطر ایرویز ،اعالم کرد:
این ش��رکت قص��د دارد به دلی��ل زمینگیر
ماندن س��ه فروند هواپیم��ای بوئینگ 737
مکس متعلق به ش��رکت هواپیمایی ایرایتالیا
از ش��رکت بوئینگ آمریکا درخواست غرامت
کند.ش��رکت قطرایرویز یک��ی از بزرگترین
سهامداران شرکت هواپیمایی ایرایتالیا است.
به دلیل دو مورد سقوط هواپیماهای بوئینگ
 737مکس در اکتبر س��ال گذشته و مارس
سال جاری که به کشته شدن  346نفر منجر
ش��د پرواز بوئینگه��ای  737مکس تقریبا
در سراس��ر جهان ممنوع ش��د و شرکتهای
هواپیمایی مجبور ش��دند هواپیماهای خود را
زمینگیر کنند.از طرف دیگر تاکنون سفارش
دهه��ا فرون��د از ای��ن هواپیماها به ش��رکت
بوئینگ نیز لغو شده است.
دریافت مالیات از سکه نوسان نرخ ها
را در پی دارد

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجل��س بر این باور اس��ت که بای��د به آثار
بخشنامه های اقتصادی مانند دریافت مالیات
از سکه در تمامی حوزه های اقتصادی توجه
شود .محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه،
بودج��ه و محاس��بات مجل��س در گفتوگو
با خانه ملت ،با اش��اره به بخش��نامه سازمان
امور مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران
سکه که مش��مول خرید و فروش های سال
گذش��ته نیز می شود ،گفت :در دنیا از دارایی
هایی که ارزش خ��اص دارند تنها مالیات بر
ارزش افزوده دریافت می ش��ود و دیگر تعداد
آن مطرح نیست چرا که باعث افزایش قیمت
می ش��ود .عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و
محاس��بات مجلس ادامه داد :دریافت مالیات
از سکه در س��ال های گذشته نیز مطرح بود
و قرار بود با اصالح بخش��نامه سازمان امور
مالیات از خرید و فروش سکه در طال فروشی
ها و مکان های دیگر مالیات دریافت ش��ود.
نماین��ده مردم تفرش ،آش��تیان و فراهان در
مجلس دهم شورای اس�لامی با بیان اینکه
ش��رایط اقتصادی کش��ور مناس��ب دریافت
مالیات از سکه نیس��ت ،بیان داشت :دریافت
مالیات از س��که با اس��تدالل افزایش درآمد
مطرح است اما باید گفت که با این کار ثبات
در بازار طال ،خرید و فروش سکه و ارز ایجاد
نخواهد داش��ت.وی اظهار داشت :با دریافت
مالیات از س��که ،عدم ثبات در بازار رقم می
خورد و قیمت ها افزایش بیش��تری پیدا می
کند ،با این سیاس��ت ش��اهد رک��ود در خرید
و فروش خواهیم ش��د و احتم��ال اینکه این
سیاست نتیجه عکس بدهد وجود دارد.
فناوریهای مرتبط با کارتهای
سوخت به روز شود

عضو کمیسیون انرژی
مجلس معتقد است به
روز شدن تکنولوژیها
و فناوریهای مرتبط
با کارتهای سوخت
ض��روری اس��ت در
غیر ای��ن صورت دول��ت صرفا از خ��ود رفع
تکلیف کرده و آن چ��ه مدنظر قانونگذار بوده
است محقق نخواهد ش��د .حسن بهرامنیا در
گفتوگو با خانه ملت اصلیترین هدف از احیاء
مجدد کارتهای سوخت را جلوگیری از قاچاق
عنوان کرد و گفت :فرآوردهای نفتی همچون
گازوئی��ل و بنزین ،س��وختهای اصلی مورد
مصرف کش��ور هس��تند اما حداقل روزانه 11
میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود که این میزان
از قاچاق خس��ارت هنگفتی برای کشور به بار
آورده به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم به
احیاء کارت سوخت گرفت ه و هزینه باالی احیاء
مجدد کارت س��وخت را پذیرفتهاند .نماینده
مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه باید نواقص دس��تگاههای کارتخوان و
هوشمن ِد مرتبط با سهمیهبندی سوخت اصالح
ش��وند تا درصد خطا در سوختگیری کاهش
پیدا کرده و نتیجه مدنظر حاصل شود ،افزود:
به روز شدن تکنولوژیها و فناوریهای مرتبط
با کارتهای سوخت ضروری است در غیر این
ص��ورت دولت صرفا از خود رفع تکلیف کرده
و آن چه مدنظر قانونگذار بوده اس��ت محقق
نخواهد شد.

