اخبار
تعدادی هواپیمای جدید
وارد کشور میشود

وزير راه و شهرسازي گفت :در حال خريد
تعدادي هواپيما هستيم که هواپيماهاي
خوبي هســتند و وارد آســمان کشور
ميشوند.محمد اسالميدر گفت وگو با
مهر در مورد راه حل رفع مشــکالت و
برخي رانتهايي که در توزيع قير ايجاد
شــده ،اظهار داشت :ما بايد اجازه دهيم
توزيع قير بــه حالت عادي برگردد؛ اين
همه مصالح ســاختماني داريم قير هم
يکــي از آنها؛ همانگونه که بقيه مصالح
تأمين ميشود ،قير را هم تأمين کنند.وي
در پاســخ به اين پرسش که آيا با خارج
شدن قير از بورس کاال موافق هستيد؟
گفت :من وارد اين موضوع نميشــوم.
بحث من اين اســت کــه اجازه بدهيم
توزيع قير عادي شود .به اين صورت که
مستقيما از پااليشگاه خريداري کرده و
به مصرف برســانند .ما وضع موجود را
نميپسنديم.وزير راه و شهرسازي درباره
موضوع افتتاح کانــال مالي ويژه حمل
و نقــل هوايي براي خريــد هواپيما که
چندي پيش از ســوي مديرعامل ايران
اير اعالم شد ،تصريح کرد :در حال خريد
و ابتياع تعدادي هواپيما هستيم.وي در
پاسخ به پرسشي که آيا هواپيماهاي در
حال ورود به کشور ،دست دوم هستند؟
گفت :نو و دست دوم ندارد؛ هواپيماهاي
خيلي خوبي هستند.
پای میعانات گازی
به بورس انرژی باز شد

رينگ بينالملل بــازار فيزيکي بورس
انــرژي ،ديــروز ميزبــان عرضه يک
ميليون بشــکه ميعانات گازي است.به
گــزارش مهر به نقــل از وزارت نفت،
چهارشــنبه ۲۴ ،بهمنمــاه ،کاالهاي
حالل  ۴۰۲پااليــش نفت بندرعباس،
حالل  ،۴۰۴بلندينگ نفتا حالل ،۴۱۰
نفتاي سنگين تصفيهنشده پااليش نفت
شــيراز ،پنتان پالس پتروشيميپارس،
ميعانــات گازي پااليــش گاز ايالم،
هيدروکربن پااليش نفت کرمانشــاه و
نفتاي ســبک پااليش نفت تهران ،در
رينگ داخلي و حــال  ۵۰۳پااليش
نفت کرمانشاه و ميعانات گازي مجتمع
گاز پارسجنوبي نيز ،در رينگ بينالملل
بازار فيزيکي عرضه ميشوند.سهشنبه،
 ۲۳بهمنماه کاالهاي برش ســنگين،
بوتان ،پروپــان ،هگــزان و گاز مايع
صنعتي پتروشيميبندر امام خميني(ره)،
حالل  ،۴۰۰حالل  ،۴۰۲حالل ،۴۰۶
حالل  ،۵۰۲حــال  ،۵۰۳حالل ۴۱۰
و آيزوريسايکل پااليش نفت اصفهان،
متانول پتروشيميشــيراز و زاگرس و
برش سنگين پتروشيميجم و اميرکبير
در رينگ داخلــي بازار فيزيکي عرضه
شدند.در اين روز بيش از  ۵۱۱ ،۱۲تن
فرآورده هيدروکربوري به ارزش بيش
از  ۳۸۷ميليــارد و  ۱۰۹ميليــون ريال
در بازار فيزيکي بــورس انرژي ايران
معامله شد.
سایت ثبت سفارش برای ترخیص
خودروهای در گمرکمانده باز شد

مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،از
باز شــدن سايت ثبتســفارش واردات
خودرو ،براي ترخيــص خودروهاي در
گمرک مانده خبــر داد.به گزارش مهر
بــه نقل از گمرک ايران ،ســيد مهدي
نيازي اظهار داشت :سايت ثبت سفارش
واردات خودرو ،بر اساس مصوبه هيات
وزيران براي ترخيــص خودروهاي در
گمرک مانده ،باز شــده است .مديرکل
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت
صنعت افزود :سايت ثبت سفارش براي
واردات خودروهاي جديد ،همچنان بسته
است.
نرخ بليت هواپيما
در نوروز  ۹۸تغيير نميکند

مدير روابط عموميسازمان هواپيمايي
کشــوري وعده داد ،نرخ بليت هواپيما
در ايــام نوروز تغييــر نخواهد کرد .به
گزارش تسنیم ،رضا جعفرزاده با اعالم
اينکه نرخ بليت هواپيما در ايام نوروز
تغييري نخواهد کرد ،گفت :محاسبات
شرکتهاي هواپيمايي براي ارائه بليت
هواپيما همان محاســبات قبلي است و
محاسبات مذکور تغيير نکرده است .بر
اساس توافق شــرکتهاي هواپيمايي
نرخ بليــت هواپيما بر اســاس هزينه
تمام شــده يک ســاعت صندلي پرواز
محاسبه ميشود و فهرست مسيرهاي
مختلف و محاسبات انجام شده بر روي
سايت انجمن شــرکتهاي هواپيمايي
قابل دسترس اســت.وي در بخشي از
ســخنانش با بيان اينکه قيمتگذاري
دســتوري در دســتور کار ســازمان
هواپيمايي کشــوري قرار ندارد ،افزود:
مبناي قيمت بليت هواپيما نرخي است
که شرکتهاي هواپيمايي روي پرتال
خود اعــام ميکنند و هرگونه فروش
بليــت هواپيما خارج از اين چارچوب از
نظر سازمان هواپيمايي کشوري تخلف
محسوب ميشود و مکانيزمهاي مقابله
با اين تخلف نيز ديده شده است.

ورود کميسيون اصل  90به وضعيت نگران کننده شرکت؛

حال «آلومينيوم المهدي» پس از واگذاري بد است
ِ

گروه اقتصادی :سخنگوي کميسيون
اصــل  ۹۰مجلس با اشــاره به بازديد
ميداني اعضــاي اين کميســيون از
شــرکت آلومينيــوم المهــدي گفت:
تخلفاتي در پرونده شــرکت آلومينيوم
المهدي مشهود بوده و وضعيت شرکت
آلومينيوم المهدي بسيار نگران کننده
است .به گزارش «عصرايرانيان» پس
از واگذاري پر حرف و حديث ســهام
شــرکت آلومينيوم المهــدي و طرح
هرمزال و دفاع جانانه پوي حســيني،
رئيس ســازمان خصوصيســازي از
خريدار اول ،چندي پيش اين سازمان با
صدور اطالعيهاي اعالم کرد :به دليل
عــدم ايفاي برخي تعهدات از ســوي
خريدار قبلي ســهام شرکت آلومينيوم
المهــدي و طــرح هرمزال(شــرکت
فروآليــاژ گنــو) و حال شــدن دين
مشــاراليه ،ســازمان خصوصيسازي
اقدام به انتشــار فراخوان در خصوص
جايگزينــي خريــدار قبلــي نموده و
پس از بررسي پيشــنهادهاي رسيده،
قرارداد جايگزين با «شرکت مديريت
پروژههــاي نيروگاهي(مپنــا)» منعقد
شد.
به گزارش تســنیم ،اين ســازمان در
حالــي در پايان اطالعيــه خود اظهار
اميــدواري کــرد کــه بــا همدلي و
همراهــي کليه مســئولين و مقامات
کشــوري و محلي ،شاهد رونق کامل
دو مجموعه موثر اقتصادي باشيم که
به تازگي ســخنگوي کميسيون اصل
 90مجلس با اشــاره به فسخ قرارداد
واگذاري شــرکت آلومينيوم المهدي
پس از بازديد اعضاي اين کميســيون
و مشاهده تخلفات ديگر در اين بازديد
ميداني گفتــه کميســيون اصل 90
تصميم گرفته از واحدهاي واگذار شده
بازديد ميداني داشــته باشد و در اين
باره گزارشي را به مجلس ارائه کند.به

گفته بهرام پارسايي تخلفاتي در پرونده
شرکت آلومينيوم المهدي مشهود بوده
و وضعيت شــرکت آلومينيوم المهدي
بســيار نگران کننده است .همچنين
آنچه باعث نگراني اســت اينست که
سازمان خصوصيســازي از واگذاري
شــرکت آلومينيوم المهدي به عنوان
يک نمونه موفق ياد کرده اســت .اين
جاي ســوال دارد که ساير واگذاريها
چگونه صورت گرفته است.
بــر همين اســاس کميســيون اصل
 90مصمــم اســت که بررســيهاي
ميداني بيشــتري در مورد واگذاريها
انجــام دهــد و پــس از بازديــد از
واحدهاي واگذار شــده گــزارش آن
را بــه صحن مجلس ارائــه کند تا در
مورد واگذاريها تصميمگيري شــود.
سخنگوي کميسيون اصل  90مجلس
تاکيد کرد :با توجه به اينکه بزرگترين

رانت و فســاد در خصوصي سازيها
وجود دارد و کســي نظارت دقيقي بر
آن ندارد ،جــا دارد که مجلس در اين
بــاره تحقيق و تفحص صورت دهد و
راهکاري ارائه کند که سرمايهگذاران
واقعــي دچار تنش و نگراني نشــوند.
گرچــه مــوارد زيــادي از تحقيق و
تفحــص در مجلــس وجود داشــته
که به نتيجه نرســيده امــا اميدواريم
تحقيــق و تفحص در اين مورد بتواند
ضمن بازگرداندن مبالغ کســر شده از
بيتالمال ،جلوي فسادهاي بعدي در
واگذاريهــا را بگيرد.با توجه به اظهار
نظر سخنگوي کميســيون اصل 90
مجلــس در خصوص واگذاريها ،بايد
منتظــر ماند و ديد نتيجه گزارشــات
ميدانــي از واگذاريهــاي ســازمان
خصوصيسازي در زمان رياست پوري
حسيني به کجا خواهد انجاميد!پيشتر

واکنش شرکت پشتیبانی اموردام به توقف فروش آنالین گوشت

معاون وزیر کار:

مشکلحلشد!

مديرعامل شــرکت پشــتيباني اموردام تهران
بابيان اينکه يکي از وبسايتهاي فروش آنالين
گوشــت به دليل عدم ارائــه تضمين،موفق به
دريافت سهميه نشده بود،گفت:اين وبسايت از
امروزفروش آنالين را آغاز ميکند.رضا سالميدر
گفتگــو با مهر در واکنش بــه خبر ديروز مهر
مبني بر توقف شــدن فروش اينترنتي گوشت
تنظيم بازاري گفت :وبسايتهاي مربوطه بايد
تضاميني را به شــرکت پشتيباني امور دام ارائه
کنند تا بتوانند ســهميه گوشت تنظيم بازاري
را جهت توزيع دريافت کنند .چراکه گوشــت
تنظيــم بازاري که به اين وبوبســايتها تحويل
داده ميشــود با ارز دولتي وارد کشــور شده و
اين وبوبسايتها جهت دريافت آن بايد تضامين
الزم را ارائه کنند.وي افزود :در اين صورت اگر
گوشــت و کاالي مورد نظر به دست مصرف
کننده نهايي نرســيد ما ميتوانيم خسارت خود
را از آنهــا دريافت کنيم.مديرعامل شــرکت
امور دام اســتان تهران اضافه کرد :وبســايت
مســتر قصاب به دليل اينکه تضامين الزم را
به ما ارائه نکرده بود ،موفق به دريافت سهميه
گوشت خود نشــده بود که ديروز اين تضامين
را ارائه کرد و ما نيز اعالم کرديم که ســهميه
اش را بدهند.ســالميبا بيان اينکه سهميه اين
وبســايت از امروز چهارشنبه در اختيارش قرار
ميگيرد ،افزود:بنابراينوبسايت مستر قصاب از
امروز چهارشــنبه  ٢٤بهمن ماه توزيع اينترنتي
گوشــت را آغاز ميکند.وي در بخش ديگري
از سخنان خود با بيان اينکه وبسايتهاي فروش
آنالين گوشت،امکانات محدودي براي رساندن
گوشــت به دســت مصرف کننــدگان دارند،
گفت:ما براســاس ظرفيت حمــل و نقل اين

زهره عالي پــور در گفتگــو با راديو
گفتگو گفتــه بود :وقتي شــرکتي از
طريق سازمان خصوصيسازي واگذار
يا از سرمايهگذاري به سرمايهگذارديگر
واگذار بشــود ،ممکن است به داليل
مختلف دچار مشکل شــود ،بنابراين
اعتصابات کارگري و اعتراضات در اين
زمينه را نبايد مشکالت امنيتي قلمداد
کنيم.معــاون واگذاري و امور ســهام
ســازمان خصوصيســازي افزود :در
زمينه خصوصيسازي مشکالت ناشي
از واگــذاري که منجر بــه اعتصاباتي
کارگري شده بســيار ناچيز است ،چرا
که هم رقم واگذاريها کم شده و هم
اين که نظــارت زيادي بر واگذاريها
است که اتفاقاتي اين چنيني رخ ندهد.
وي اذعان داشت :البته بر اين اساس
مشوقهايي نيز براي خريداران تعيين
کردهايم که ايــن موضوعات موجب

ميشــود تا انگيزه خريــداران بابت
انجام تعهداتشــان بيشتر شود.عالي
پــور افزود :در ســال  87قانون اصل
 44ابالغ شــده کــه در اين مدت 10
ساله ،طبيعي است که بنا بر دستوري
که قانونگذار اعالم کرده ،در سالهاي
ابتدايي ابالغ اين قانون شــرکتهاي
بورسي واگذار شــوند .به همين دليل
با کاهش تعداد شرکتهاي دولتي که
در بورس بودهاند ،اين روزها شــاهد
کاهش ســرعت خصوصيســازي در
کشــور هســتيم.وي گفت :در برخي
مــوارد هم طي ســالهاي گذشــته
ســهام شــرکتهاي دولتي در قالب
ردديون واگذار شده است که به دليل
تکليفي بود که قانونگــذار بر عهده
ســازمان خصوصيسازي گذاشته بود.
عالي پور با اشــاره به اين که رديون
بابت بدهي که دولت داشــته است و
به موجب بودجه سنواتي اتفاق افتاده
افزود .خوشــبختانه با روي کار آمدن
دولــت يازدهم اين نــوع واگذاريها
متوقف شــد .ضمن اين که اگر قانون
اجازه دهد اين دســته از شرکتها نيز
از ظرفيت الزم براي عرضه دوباره در
آينده برخوردار هستند .وي با بيان اين
که بازواگذاري موضوع جديدي نيست،
گفت :دولت اگر نتواند مطالبات خود را
از خريداران سهام دولتي دريافت کند
ميتواند از روشهاي مختلف از جمله
فروش سهام در وثيقه خود ،آن شرکت
را دوباره واگــذار کند .به عنوان مثال
خريدار شــرکت آلومينيــوم المهدي
به دليل مشــکالتي از جمله تحريم،
کمبود منابع داخلي و  ...نتوانست باقي
اقساط خود را به ســازمان خصوصي
ســازي پرداخت کند .بر اين اســاس
اين سازمان با هماهنگي خريدار قبلي،
سهام اين شرکت را دوباره عرضه کرد
و فروخت.

پولپاشی،اشتغالایجادنمیکند

شرکتها به آنها کاالها ميدهيم چراکه گوشت
و مرغ کاالهايي فساد پذير است .مثال وبسايت
بروزرسان روزانه دو تن ظرفيت توزيع دارد .ما
نيز روزانه دو تن به اين وبسايت کاال ميدهيم
و آنها به همين اندازه ميتوانند سفارش بگيرند.
اين مقام مسئول ادامه داد :به دنبال اين هستيم
که وبســايتهاي مذکــور بتوانند ظرفيت حمل
و نقل شــان را افزايش دهند .ما نيز بتوانيم با
اضافه کردن وبسايتهاي جديد و افراد جديدتر
طرح را توسعه دهيم.ســالميدرباره اينکه چرا
هنگام ثبت ســفارش در وبسايت بروزرسان با
پيام عدم تامين کاال مواجه ميشــويم ،افزود:
اين وبســايت اقالم خود را تا تاريخ ۰۲/۱۲/۹۷
به فروش رسانده اســت.وي اضافه کرد :چون
تفاوت قيمتي زياد اســت ،بــا هجوم خريد در
وبســايت مواجه ميشــويم و چــون ظرفيت
محدود است زود تمام ميشود .ما به آنها اعالم
کرديم براي ســه روز سفارش بگيرند بعد سه
روز دوباره سفارش جديد بگيرند .بنابراين تا سه
روز ديگر دوباره ثبت سفارشها فعال ميشود.
سالميبا بيان اينکه وبسايت يخچال تضامين
الزم را فعــا به ما ارائه نداده اســت،ادامه داد:
منتظريم اين وبسايت تضامين را ارائه کند تا به
آن سهميه تخصيص دهيم.

معاون توســعه کارآفريني و اشــتغال وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :تجربه دنيا
نشان داده اين تفکر که سرمايه گذاري ،رشد
اقتصادي و پول پاشــي ايجاد اشتغال ميکند،
اشتباه اســت.به گزارش مهر به نقل از شبکه
چهار ســيما ،عيســي منصوري در خصوص
سياســت گذاريهاي اشــتغال در دهه پنجم
انقالب اسالميدر يک برنامه زنده تلويزيوني
گفت :در حال حاضر وقت آن رســيده که در
حوزه اقتصادي ،بازنگري در رويکردها داشته
باشــيم.وي در خصوص اينکــه دولت با پول
پاشــي ،به ايفاي نقش در اشــتغال پرداخته
اســت ،اظهار داشــت :در اقتصاد ،رويکردي
وجود دارد که امر اشتغال را صرفا حاصل رشد
اقتصادي ميدانند.
منصوري افزود :ما فکر ميکنيم اگر ســرمايه
گذاري اتفاق بيفتد ،رشد اقتصادي رخ ميدهد
و اشــتغال نيز حاصل ميشــود؛ در حالي که
تجربه دنيا نشان داده که چنين چيزي درست
نيست و پول پاشي حاصل اين نگرش است.
معاون توســعه کارآفريني و اشــتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در تاکيد اين مساله
افزود :برخي دولتها از دو ابزار سياستي مجوز
دادن و وام دادن استفاده ميکنند؛ به اين معنا
کــه اگر  ۱۰دولت بعد نيز باز ســر کار حاضر
شود ،مساله اشتغال سيستان و بلوچستان حل
نميشود؛ به اين علت که اوال ما وام ميدهيم
و بخش زيادي از جامعه ســاکن سيســتان و
بلوچستان واميبا اين ســبک نظام بانکي را
قبول ندارند و استفاده نميکنند .ثانيا اولويت ما
در وام دادن به کسي است که کارخانه صنعتي
تاسيس کند؛ ولي در سيستان و بلوچستان در

حال حاضر مزيت بخــش خصوصي ،صنعت
کارخانهاي نيســت.وي يادآور شــد :در هيچ
کدام از برنامههاي پنج ســاله گذشــته ،براي
ايجاد اشتغال ،خو ِد امر اشتغال به معناي ايجاد
شغل موضوع بحث نبوده است.
وي در ادامه افزود :بــراي اينکه برنامهاي در
جهت توسعه اشتغال داشته باشيم ،بايد به بهبود
محيط کســب و کار و ثبات سياسي-قانوني،
تغيير قوانيــن و تغيير فنــاوري و تکنولوژي
و تغييــر آموزشــها در مدارس و دانشــگاهها
متناسب با تغييرات جهاني داشته باشيم ،مثال
نظام آموزشــي ما در چه در مدارس و چه در
دانشگاهها ،مبتني بر آموزشهاي تئوريک و نه
مهارتهاي عملي است و وقتي فرد از دانشگاه
فارغ التحصيل ميشود تخصص و توان الزم
براي انجام کار ندارند.منصوري با بيان اينکه
مــا نيازمند روش تفکــر و يادگيري خالقيت
هستيم ،گفت :مشــاغل بسياري از دور خارج
خواهند شد و ما نه تنها در ايران؛ بلکه در دنيا
نميدانيم دقيقا چه مشاغلي رشد خواهند کرد؛
پس هنر ما اين اســت که افراد از ابتدا ،خالق
رشــد کنند و بتوانند تجزيه و تحليل درست
داشته باشند؛ قوانين و مقررات متناسب با اين
مورد را وضع کنيم.

عضو کميســيون صنايع و معادن مجلس گفت:
اقتصــاد مقاومتي به زبان ســاده مديريت منابع
و مصــارف و همچنيــن هزينه و درآمد اســت،
اقتصاد مقاومتي بر اقتصاد شــفاف تأکيد دارد و
اين مواردنماد عملياتي شــدن اقتصاد مقاومتي
اســت .نادر قاضيپــور در گفتوگــو با فارس،
درباره بيانــات امروز مقام معظــم رهبري پس
از ورود انقالب اســاميبه دهــه پنجم خود و
توصيه به جوانان اين مرز و بوم اظهار داشــت:
مقام معظم رهبري پيش از اين نيز در توصيه به
جوانان کل دنيا ،بــراي آنکه اين جوانان به خود
بيايند ،فرمايشات گهرباري برگرفته از دين مبين
اســام ،مطرح کردند.وي افزود :اين فرمايشات
پيش مقام معظــم رهبري به جوانان
چند ســال ِ
خارج از کشور ،بازتاب گستردهاي در بين جوانان
دنيا و رســانههاي بينالمللي داشت ،بسياري از
جوانان از اين بيانات اســتقبال کردند و بسياري
از رســانهها به تجزيه و تحليل ديدگاههاي مقام
معظم رهبــري در اين حــوزه پرداختند که اين
حجم توجه ،بسيار براي ما مايه مباهات بود.اين
نماينده مردم در مجلس شــوراي اسالميگفت:
بيانــات رهبري در آن زمان بر اين محور بود که
کشورهاي غاصب و آمريکا ،حاکم بر کل جهان
نيستند و در کشورها آزادانديشاني وجود دارند که
به دنبال سخنان حق هستند.
وي به پوشش رســانهاي تجمع اربعين حسيني
امســال از سوي بســياري از رســانههاي دنيا

شفافيت نماد عمل به اقتصاد مقاومتي است

اشاره کرد و گفت :امســال براي اولينبار رسانه
بيبيســي هم اقرار کرد که جمعيت بزرگي در
مراسم اربعين حسيني شــرکت کردهاند و قطعا
همين تجمعهاي بزرگ مســلمانان ،برگرفته از
فرمايشات مقام معظم رهبري است.قاضيپور با
اشاره به بيانات امروز رهبري دربارهورود انقالب
اســاميبه فصل جديدي از حيــات خود ،بيان
کرد :ابتدا بايد تأثيرات جهاني بيانات امروز رهبر
انقــاب را در روزهاي آينده مرور کنيم و ببينيم
اين فرمايشات چه بازتاب جهاني خواهد داشت؛
قطع ًا اين بيانات از ســوي کارشناسان بينالمللي
مــورد تجريه و تحليــل قرار خواهــد گرفتو
بسياري از آزادانديشــان ،بند بند اين تأکيدات را
بررســي ميکنند ،همچنين پيشبيني ميکنيم
تعداد زيادي از نويسندگان خارجي هم آزادانديش
ســخنان رهبــر را تجزيه و تحليــل کنند.عضو
کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :بسياري
از خارجيها بهتــر از ايرانيها وضعيت فعلي ما
را درک ميکنند ،يکــي از جوانان ايراني به من
ميگفت در سفر خارجي خود ،در مواجهه با مردم
آن کشــور اروپايي ،بســياري از مردم به محض
آنکه مطلع ميشــدند ،ما ايراني هستيم با شعف
به ما ميگفتند که« :شما رهبر دورانديشي داريد
که ســايه جنگ را از سر کشور شما دور کرده و
قدرت نظاميتوانايي ايجاد کرده است ،به نحوي
که همه دنيــا در مقابل تــوان نظاميجمهوري
اســاميايران ســر تعظيم فرود ميآورند».وي
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اخبار
واردات الستيک سنگين بدون ارائه
گواهي مبدا توليد آزاد شد

براساس اعالم وزارت صنعت به گمرکات
کشوروارداتالستيکسنگينازکشورهاي
ثالث بدون ارائه گواهي مبدا توليد بالمانع
شــد .به گزارش فارس ،بر اساس اعالم
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،واردات
الستيک سنگين از کشورهاي ثالث بدون
ارائه گواهي مبدأ توليد بالمانع ميباشــد.
بر اساس اين خبر در نامه وزارت صنعت،
معدن و تجارت به مديرکل مرکز واردات
و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک جمهوري
اسالميايران آمده است:واردات الستيک
ســنگين از کشــورهاي ثالث بدون ارائه
گواهي مبدأ توليد بالمانع است.به منظور
حمايت از حقوق مصرفکنندگان و صحت
اصالت و کيفيت الســتيک ،اخذ گواهي
بازرســي در مقصد حمــل و کنترلهاي
استاندارد در گمرکات کشور الزامياست.
پرواز گوسفندهاي روماني به ايران

مدير عامل شرکت پشتيباني امور دام کشور
گفت :اولين محموله دام زنده کشور ساعات
اوليه بامداد ديروزوارد کشور شد .به گزارش
تسنیم ،حميد ورناصري افزود  :در راستاي
واردات دام زنده به کشور در اولين محموله
دو هزار راس دام وارد کشور شد.وي افزود:
اين گوســفندان در کوتاهتريــن زمان در
کشــتارگاهها ذبح و گوشت آنها با قيمت
تنظيم بازار وارد شــبکه توزيع ميشــود.
مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام کشور
با اشاره به واردات هفتهاي پنجاه هزار راس
دام از اين طريق تصريح کرد :اين واردات تا
زمان تامين نياز بازار و تعديل قيمت گوشت
در بازار ادامه مييابد.
خوزستان ميتواند قطب صادرات
محصوالت لبني شود

نماينده مردم اهواز در مجلس گفت :استان
خوزستان ظرفيت مناسبي براي کشاورزي
و دامپروري دارد و ميتواند دســتاوردهاي
بســياري از جمله توليد لبنيات مورد نياز
داخلي و حتي صادرات را نيز براي کشــور
به ارمغان آورد.علی ســاری نماينده مردم
اهواز ،باوي در مجلس شوراي اسالميدر
گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به ظرفيت
استان خوزستان در توليد لبنیات و صادرات
محصوالت ،گفت :استان خوزستان ظرفيت
مناسبي براي کشاورزي و دامپروري دارد و
ميتواند دستاوردهاي بسياري از جمله توليد
لبنيات مورد نياز داخلي و حتي صادرات نيز
براي کشــور به ارمغان آورد.نماينده مردم
اهواز ،باوي در مجلس شــوراي اسالميبا
بيان اينکه مناطق هموار و کوهستاني استان
خوزستان ميتواند در توسعه دامپروري نقش
مهميايفا کند ،افزود :متاسفانه انتقال آب در
حوزههاي باالدســتي مشکالت بسياري
براي کشاورزي و دامپروري در اين مناطق
ايجاد کرده اســت که بايد براي رفع اين
مشکل تدبيري انديشيده شود.وي با بيان
اينکه محصوالت لبني اســتان خوزستان
از استاندار و کيفيت بسيار خوبي برخوردار
است ،اظهار کرد :بارش زياد در سال جاري
تاثيرات مثبتي بر دامپروري دارد و ميتواند
بر ميزان توليد شــير و محصوالت لبني
اثرگذار باشد .با افزايش توليد شير از يک
ســو نياز داخلي تامين ميشود و از سوي
ديگر زمينه صادرات لبنيات به کشورهاي
همسايه فراهم ميشود.
کميسيون اروپا عربستان را
در فهرست کشورهاي داراي ريسک
پولشويي قرار داد

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:

در مــورد تأکيدات مقام معظــم رهبري مبني بر
«طهارت اقتصادي شــرط مشروعيت مسئوالن
جمهوري اسالمياست » و پيگيريهاي مجلس
بــراي فراهمآوري زيرســاختهاي الزم در اين
حوزه ،گفت :مجلس اول بايد خودش را طهارت
کند ،بعــد بقيه را طهارت کند ،بــه عنوان مثال
بايد سفرهاي خارجي کاري نمايندههاي مجلس
کاهش يابد ،نماينــده مردم بايد در اين وضعيت
معيشــت اقتصادي مردم ،بسياري از هزينههاي
اقتصادي بــر دوش بيتالمــال را کاهش دهد،
وقتي کــه من ادعاي مبارزه با اشــرافيگري را
دارم؛ بايد خود در اين حوزه الگو باشم.قاضيپور
با تأکيد بــر اينکه ما بايد طهــارت اقتصادي را
از خود شــروع کنيم ،افــزود :بايد کاري کرد که
هزينههاي جانبي دولت و هزينههاي سرسامآور
براي بيتالمــال کاهش يابد ،بــه عنوان مثال
برگزاري مسابقات ورزشــي تجملي که خارج از
برنامه کميته المپيک اســت ،بايد تعطيل شــود،
جشنهايي که در آن جوايز نجومياهدا ميشود
را بايــد تعطيل کنيم.وي دربــاره تأکيدات مقام
معظم رهبــري در مورد «برنامههــاي عملياتي
اقتصاد مقاومتي» ،اظهار داشت :اقتصاد مقاومتي
به زبان ســاده مديريت منابع و مصارف و هزينه
و درآمد اســت ،ما بايد به اندازه وسع خود خرج
کنيــم و تالش کنيم بيتالمــال هدر نرود.عضو
کميســيون صنايع و معادن مجلــس ادامه داد:
بســياري از پروژههاي ما تا  ۵۰ســال آينده هم
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تمام نميشــود ،اينها رانـــتخواري و ولخرجي
است ،متأســفانه عدهاي از مسئوالن ما فقط به
دنبــال کلنگزني يک پروژه هســتند ،اما محل
تأمين اعتبار پروژه مشــخص نميشود ،در حالي
که اقتصاد مقاومتي بر اقتصاد شفاف تأکيد دارد،
بايد در پروژههاي عمراني طبق اقتصاد مقاومتي
زمانبندي مشــخص اجرا و بهرهوري حداکثري
داشته باشيم.اين نماينده مردم در مجلس شوراي
اســاميضمن انتقــاد از بيتوجهي به هدررفت
بيتالمــال در برخي وزارتخانههــا ،گفت :براي
چه در هر وزارتخانه تشکيالت تشريفاتي زيادي
داشــته باشــيم؟ چرا در بازديد يک وزير از يک
پروژه بايد  ۲۰۰خودرو پشــت سر آقاي وزير راه
بيفتد ،فقط هزينه بنزين اين تعداد ماشين سر به
فلک ميزند که همــه از جيب بيتالمال تأمين
ميشــود ،اقتصادي مقاومتي ميگويــد مانع از
هدررفت چنين ظرفيتهايي شويم.

کميســيون اروپا ديروز با انتشار فهرستي
عربســتان ،ايران و عراق را در فهرســت
کشــورهاي داراي ريسک پولشويي قرار
داد که در صــورت تصويب آن طي يک
ماه در پارلمان اروپا پس از  20روز اجرايي
ميشــود .به گزارش فارس ،کميســيون
اروپا ديروز ،رســما فهرســت جديدي از
 23کشــور ثالث داراي کاستي راهبردي
در چهارچوب ضدپولشويي و تامين مالي
تروريسم اعالم کرد.هدف از اين فهرست
حمايت از سيســتم مالي اتحاديه اروپا از
طريق ممانعت از پولشويي و ريسکهاي
تامين مالي تروريسم عنوان شده است .در
نتيجه اين ليست ،بانکها و ديگر نهادهاي
تحت پوشش قوانين ضدپولشويي اتحاديه
ي فعاليتهاي
اروپا ملزم هستند که بررس 
مالي شامل مشــتريان و موسسات مالي
در اين کشــورهاي با ريســک باال را به
منظور تشخيص بهتر هرگونه جريان مالي
مشکوک ،تقويت کنند.براي هر کشوري،
کميسيون ،ميزان تهديد موجود ،چارچوب
قانوني و کنترلهايي را که براي جلوگيري
از خطرات پولشويي و تامين مالي تروريستي
و اجراي موثر آنها در نظر گرفته شده است،
ارزيابي کرد .کميســيون اروپا همچنين
فعاليت گروه ويژه اقــدام مالي(،)FATF
به عنوان استانداردهاي بينالمللي در اين
زمينه را در نظر گرفته است.

