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رئیسمجلسشورایاسالمیگفت:قراراستمرکزپژوهشهارویموضوعاختصاص ۱۴میلیارددالرارزبرایتأمینکاالهایاساسیبحثوبررسیکندوپس
ازآنپیشنهادهایخودراارائهدهد.بهگزارش مهر،علیالریجانیدرپاسخبهتذکرحسینعلیحاجیدلیگانیتصریحکرد:اینموضوعتاحدودیپیچیدهاست
وبایدرویآنبحثوبررسیشودوهمچنینقراراستدربارهموضوعمسکنهمپیشنهادهای مدونیارائهشود.

پیشنهادهای مدونی برای تعیین تکلیف
 ۱۴میلیارد دالر ارز تهیه می شود

...
اخبار

روزنامههمشهری 2هزارتومانشد
بحران کاغذ مطبوعات پس از کاهش تیراژ
و کاهش صفحات بسیاری از روزنــامــه ها به
افزایش قیمت هم منتهی شد ،به گونه ای که
روزگذشتهقیمتروزنامههمشهریدرسراسر
کشور دو برابر شد و از هزار به دو هزار تومان
رسید .روزنامه همشهری در خبری که منتشر
کــرده به صــورت کلی مشکالت اقتصادی را
عاملگرانشدنروزنامهاشاعالمکردهاست.
هرچندبهصورتمشخصگرانیوکمبودکاغذ
فشارسنگینیرابرمطبوعاتواردکردهاست.
در همین حال آمارها نشان می دهد که در
ن امسال میزان واردات کاغذ روزنامه تا
فروردی 
 ۸۰درصد نسبت به همین ماه در سال گذشته
کاهش داشته اســت .در فروردین امسال از
مجموع کاغذهای وارداتی ،حدود  ۵۵۰هزار
کیلوگرم کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق
وارد شده که نشان از کاهش  ۷۹درصدی از
حیثمنابعارزیو ۸۰درصدیمیزانواردات
در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال
قبلدارد.

ادعاهایجدیددرباره
کارتخوانهایدفترزنگنه
باگذشتبیشازدوماهازطرحموضوعیتحت
عنوان "ماجرای کارت خوان دفتر وزیر نفت"
دیــروز یکی دیگر از نمایندگان مجلس این
موضوع را مجدد مطرح کرد و ارقامی را نیز
درخصوص گردش مالی این کارت خوان ها
رسانه ای کرد که بازتاب گسترده ای در فضای
مجازی و رسانه ای داشت .گفتنی است این
موضوع اولین بار اسفند گذشته مطرح شد و
وزارت نفت تاکنون حداقل دو بار به صورت
رسمیموضوعراتکذیبکردهاست.
طبق ادعــای خادمی نماینده مــردم ایــذه و
باغملک ،مــاجــرا از این قــرار است که برخی
اعضای دفتر زنگنه از مراجعهکنندگان دفتر،
افراد دارای قرارداد با وزارت نفت ،مؤسسان
شرکتهای نفتی و گازی و موارد این چنینی
درخواست واریــز مبلغی به حساب نیروهای
خدماتی برای انجام کارشان را داشتند و در
ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به
حسابشان را تحویل مسئوالن دفتر آقای
زنگنه میدادند و حتی آن جا بــرای این کار
دستگاه کارت خوان گذاشته بودند .خادمی
ایــن اظــهــارات را  8اردیبهشت امــســال در
گفت وگو با فــارس مطرح کــرد .در این باره،
دیــروز ،ابوترابی ،نماینده مردم نجفآباد در
مجلس در گفت وگو با فــارس ،ضمن انتقاد
از مواضع و عملکرد زنگنه ،به ویــژه دربــاره
تعلل در فروش نفت و دورزدن تحریم گفت:
به تازگی سه کارتخوان فروش در دفتر وی
کشف شــده که  10میلیارد تومان گردش
مالی این کارتخوانها بوده است؛ یکی از این
کارتخوانهابهنامیکیازآبدارچیهایدفتر
آقای زنگنه است .ابوترابی خاطرنشان کرد:
مأموران امنیتی عالوه بر کشف کارتخوان
در دفتر وزیر نفت ،مقادیری طال و دالر را نیز در
دفتر آقای وزیر کشف کردهاند که این مسئله
موجباختالفاتوبحثهاییبینزنگنهووزیر
اطالعات در هیئت دولت شده است .گفتنی
است روابــط عمومی وزارت نفت تاکنون دو
بار ( 28اسفند  97و  8اردیبهشت  )98این
موضوع را تکذیب کرده و ضمن انتقاد شدید
از خادمی ،این موضوع را "یک داستانسرایی
برخاسته از اوهــام به قصد تشویش اذهــان
عمومی” دانسته بود.خادمی پیشتر  در باره
واگ ــذاری خانه سازمانی محل سکونتش با
وزارتنفتوارددرگیریلفظی شدهبود.

هیچنانواییآردکامالً آزادنمیگیرد
تسنیم-معاونوزیرجهادومدیرعاملشرکت
بازرگانی دولتی ایران دربــاره دالیل افزایش
قیمتناندربرخیازواحدهایخبازیگفت:
قیمت گندم عرضه شده بــرای نانواییها به
صورت پریارانه و کم یارانه اختصاص مییابد و
امروز برخالف گذشته دیگر نانوایی نداریم که
آرد خود را به صورت یارانهای دریافت نکند.
سیفگفت:تمامنانواییهایکشورآردوگندم
یارانهایرادریافتمیکنندوهیچتغییرقیمتی
در حوزه آرد آن ها صورت نگرفته است .یزدان
سیف با بیان این که در خصوص تامین شکر
مساجدوهیئتهایمذهبیهیچمحدودیتی
وجود ندارد گفت :آن ها میتوانند با مراجعه به
شرکتبازرگانیدولتیایرانشکرموردنیازرا
بانرخمصوبدریافتکنند.
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شاخص

معاون اول رئیس جمهور پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال  98را ابالغ کرد

ابالغ پروژههای تکراری ،اینبار با برچسب !1398
مــعــاون اول رئــیــس جمهور کــه رئــیــس ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست ،مطابق
روال هــر ســال ،فهرستی تحت عــنــوان پــروژه
های اولویت دار اقتصاد مقاومتی منتشر و به
دستگاه ها ابالغ کرده است که نگاهی به آن و
مقایسه با فهرست سال های قبل نشان می دهد
بسیاری از موارد تکراری است و بدون ارائه هیچ
گونه گزارشی از عملکرد سال های قبل این
گونه ابالغیه ها ،مجدد ابالغ شده است! مثال
هیچ گزارش رسمی درباره طرح قدیمی نظام
جامع مالیاتی ،یا اصالح نظام بانکی یا پروژه
پاالیشگاهی سیراف که سال ها مطرح بوده است
و جزو طرح های اولویت دار هم ابالغ می شود،
وجود ندارد.
به گزارش خراسان ،این در حالی است که در
یک نظام صحیح سیاست گذاری ،بازخواست و
پیگیری طرح های پیشین بر بازابالغ طرح های
جدید یا تکرار همان ها اولویت دارد .نکته مهم
دیگر این است که هم اکنون مدت هاست خبری

از تشکیل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی منتشر نشده است و معلوم نیست با
ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،جایگاه
این نهاد کجاست؟

گفتنی است از سال  1396در اواخر اردیبهشت
یا اوایل خرداد فهرستی تحت عنوان پروژه های
اولویت دار ابالغ می شود که در متن آن بر لزوم
ارائــه گــزارش پیشرفت پــروژه به دبیرخانه این

ستاد و رئیس آن تاکید می شــود ،اما تاکنون
هیچ گزارش عمومی درباره پیشرفت این پروژه
ها منتشر نشده است .تکرار برخی پروژه ها در
سال های متوالی نشان می دهد که کارایی این
ابالغیه های ستاد فرماندهی ،بــدون نظارت
و بازخواست و همچنین ارائه عمومی گزارش
عملکردها ،بسیار کم است .مثال مشخص نیست
وضعیت تکلیف وزارت راه برای ساخت و تحویل
 150هزار مسکن مهر یا توسعه فاز  11پارس
فقرزدایی
جنوبی توسط وزارت نفت یا طرح ملی
ِ
ســازمــان برنامه در ســال 97چــه شــده است؟
نکته موردانتقاد دیگر این است که در سال 96
پروژه های ابالغی دارای اعداد و ارقامی صریح
درباره عملکرد بود اما طی امسال به ذکر عناوین
اکتفا شده است .مثال در سال  96وزارت جهاد
کشاورزی مکلف به توسعه سامانههای نوین
آبیاری در 250هزار هکتار بود اما این وزارتخانه
صرفا مکلف به مواردی چون توسعه سامانه های
نوین آبیاری یا توسعه گیاهان دارویی شده است!

گزارش اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

بهبود 3درصدی شاخص کسب و کار در زمستان97
نتایج پایش ملی کسبوکار در فصل زمستان  97نشان میدهد در
این فصل شاخصهای فضای کسبوکار در حدود  3.39درصد
نسبت به فصل پاییز بهتر شده است .به این ترتیب پس از سه فصل
پیاپی ،روند نزولی محیط کسب و کار ،شاخص مذکور در زمستان
بهبود یافت.
به گزارش مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران ،نتایج حاصل
از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در فصل زمستان سال گذشته،
نشان می دهد که رقم شاخص ملی به ( 6.27نمره بدترین ارزیابی
 10است) رسیده است که نسبت به ارزیابی این شاخص در فصل
قبل از آن (پاییز  1397با میانگین  )6.49از بهبود  3.39درصدی
حکایت دارد.
طبق این گزارش ،فعاالن اقتصادی سه مولفه غیرقابل پیشبینی
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت ،بیثباتی سیاستها،
قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری

تأمینمالیازبانکهارانامناسبترینمؤلفههایمحیطکسبوکار
کشور نسبت به دیگر مؤلفهها ارزیابی کردهاند .پیش از این و در
چهار دوره نخست اجرای این طرح ،دشواری تأمین مالی از بانکها
بهعنوان نامساعدترین مؤلفه کسبوکار ارزیابی شده بود اما در
شش دوره پاییز  1396تا زمستان  ،1397غیرقابل پیشبینی
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت ،نامساعدترین مؤلفه
کسبوکار ارزیابی شده است.
از سوی دیگر ،بر اســاس ارزیابی فعاالن اقتصادی ،سه مؤلفه
«محدودیت دسترسی به آب»« ،محدودیت دسترسی به حاملهای
انرژی اعم از برق ،گاز ،گازوییل و »...و «محدودیتهای دسترسی
به شبکه تلفن همراه و اینترنت» مناسبترین مؤلفههای محیط
کسبوکار کشور نسبت به دیگر مؤلفهها بوده است.
ایــن گــزارش حاکی از ایــن اســت که از بین استان هــای کشور،
استانهای سیستان و بلوچستان ،البرز و کردستان دارای بدترین

وضعیت محیط کسبوکار و استانهای گیالن ،آذربایجان غربی
و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار در زمستان
97بوده اند .با این حال ،اختالف عدد شاخص در بهترین و بدترین
استان حداکثر معادل 0.92واحد است که از نبود تفاوت قابلتوجه
در وضعیت عدد شاخص استانها نسبت به یکدیگر حکایت دارد.
بر اســاس نتایج این پایش وضعیت محیط کسبوکار در بخش
خدمات در مقایسه با بخشهای کشاورزی و صنعت نامناسبتر
ارزیابی شده است .در بین رشته فعالیتهای اقتصادی ،رشته
فعالیتهای- 1 :اداری و خدمات پشتیبانی- 2 ،آ ب رسانی،
مدیریتپسماند،فاضالبوفعالیتهایتصفیهو- 3سالمتانسان
و مددکاری اجتماعی ،به ترتیب دارای بدترین وضعیت و در مقابل
رشته فعالیتهای- 1 :مالی و بیمه- 2 ،ساختمان و  - 3خدمات
مربوط به تأمین جا و غذا ،به ترتیب بهترین وضعیت کسبوکار را
در مقایسه با دیگر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.

رئیس سازمان حمایت درجمع خبرنگاران:

خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات حق پیش فروش ندارند
حسین بــردبــار -رئــیــس ســازمــان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از معرفی
چهار خــودروســاز به تعزیرات به دلیل تخلفات
مربوط به گران فروشی خبرداد و تاکید کرد که
خودروسازانتازمانتحویلتعهداتخودحقپیش
فروش جدید ندارند.به گزارش خراسان،عباس
تابش ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت دیروز
درنشستی خبری در این وزارتخانه با بیان این
که مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ،
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
است ،افزود :قیمت این خودروها با مصوبه ستاد
تنظیم بازار ابالغ میشود که تاکنون این وظیفه
از سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به شورای

رقابت منتقل نشده و ابالغیه ای دراین خصوص
دریافتنکردهاست.ویدرادامهبااشارهبهاینکه
کامل کردن خودروهای ناقص ارجحتر از افزایش
تولید کارخانههاست ،تصریح کــرد :حــدود ۸۰
هزارخودرویناقصدرکارخانههایخودروسازی
وجودداردکهاقداماتیبرایتکمیلآنهادردست
انجاماست.تابشهمچنیندرپاسخبهاینکهبرای
تنبیه گران فروشی در بازار خودرو چه کرده اید ،از
معرفی چهار خودروساز به تعزیرات دراین زمینه
خبر داد و گفت :چهار برند هاوال ،کرمان موتور،
بس ِترو(C3متعلقبهسایپا)رابهدلیلگرانفروشی
بهسازمانتعزیراتحکومتیمعرفیکردهایم.وی
افزود :خودروسازانتعهداتانباشتهازقبلدارند

و نباید پیش فروش جدید بکنند .اگر هرفردی
سندیدربارهتخلفاتگرانفروشیخودروسازان
یا هرمورد مشابه دیگر داشت به سازمان حمایت
اعالم کند.وی با یادآوری این که سازمان حمایت
برای کنترل چهار میلیون واحد صنفی در سراسر
کشورتنهاسههزارنفرنیروداردازمردمورسانهها
خواستتادراینزمینهکمککنند.
رئیس ســازمــان حمایت گفت:گرانی با گران
فروشی تفاوت دارد.اگر در دو رسید فردی بیش
از  17درصد سود درنظر بگیرد ،گران فروشی
است اماگرانیزمانیبهوجودمیآیدکهتوازنبین
عرضه و تقاضا به هم می ریزد و تامین آن کاال دچار
مشکلمیشود.

 5پیشنهاددربارهاجارهمسکنرویمیزوزیرراه

مشوق مالیاتی برای رعایت سقف اجاره بها
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه ،با اشــاره به پنج
راهکارتدوینشدهبرایتنظیمبازار
اجــاره بها ،از ارائــه این راهکارها به
وزیــر خبر داد .به گــزارش فــارس،
عباس فرهادیه ،از ارائــه جزئیات
این بسته خــودداری کرد و در عین
حال ،افزود :یکی از این پیشنهادها
راهانـــدازی سامانه اطالعات بازار
امــــاک و دیــگــری تعیین سقف
اجارهبها با ابزارهای مالیاتی است.
وی همچنین در گفت وگو با مهر ،با
اشارهبهجلساتکمیتهتعیینسقف
اجــاره بها اظهار کرد :ما قرار است
در این کمیته دامنه نرخ انتظاری
را تعیین کنیم .در حالی که اکنون
چنین دامنه مصوبی بــرای اجــاره
بها وجود ندارد و برخی میگویند از
آن جایی که قیمت مسکن دو برابر

شده،بایداجارهبهاهمدوبرابرشود.
در صورتی که چنین چیزی درست
نیست.ماآمار 20سالاخیررارصد
کردهایم و به این نتیجه رسیدهایم
اینتناظرمیانقیمتمسکنواجاره
بهاوجودنداشتهاست.فرهادیهنرخ
گــذاری دستوری بــازار اجــاره را رد
کردوگفت:کنترلدستوریوتعیین
سقفاجباریبرایاجارهبهابههیچ
عنوان راهکار مناسبی برای سامان
دهیبازاراجارهمسکننیست.
گــزارش خبرگزاری مهر همچنین
حاکیازایناستکهدربستهجدید،
موجرانی که دامنه اجاره بها (تعیین
شدهتوسطکمیتهتعیینسقفاجاره
بها) را رعایت کنند ،از معافیتهای
مالیاتی بر اجــاره برخوردار شدند
و موجرانی که این دامنه قیمتی را
بشکنند ،مشمول مالیات بر اجاره

بها خواهند شد .سقف متراژی این
بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی
نیز  ۱۵۰متر مربع در تــهــران و
 ۲۰۰متر مــربــع در شهرستان
هــاســت؛ ایــن مــتــراژ بــه مجموع
واحــدهــایــی هــم کــه یــک نفر در
مالکیت خود دارد ،تعلق میگیرد

به این معنا که اگر فردی سه واحد
مسکونی  ۷۰متری داشته باشد،
به واحد سوم مالیات تعلق خواهد
گرفت .با این حــال ،همان گونه
که فرهادیه تصریح کــرده ،هنوز
ایــن موضوع جمع بندی نهایی
نشده است.

بره های جدید ،کی به بازار
می رسند؟!

طبق آخــریــن آمــار رسمی از واحــدهــای
پرورشدهندهدامسبککشورکهازسوی
مرکز آمــار منتشر شــده ،در اردیبهشت
امسالحدود 65.5میلیونرایدامسبک
(گوسفندوبز)درکشوروجودداشتهاست؛
رقمی که نسبت به مهر گذشته حدود 26
درصد رشد نشان می دهد .همزمان آمار
بره و بزغاله های زاییده شده هم نشان می
دهد که بیشترین تولد دام سبک در ماه
هایدیوبهمنگذشتهرخدادهاستکهبا
توجهبهدورهپنجتاهشتماههپرواربندی،
درنهایت تاانتهایتابستانراهیکشتارگاه
میشوند.

...

بازار خبر
قیمت گوشت در بازار باال رفت
خــبــرآنــایــن -رئــیــس اتــحــادیــه گوشت
گوسفندی،گفت:باتوجهبهخروجغیرقانونی
دام از مرزهای کشور و کاهش عرضه ،قیمت
گوشتبانوساناتیدربازارروبهروشدهاست.
ملکی از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت در
بازار خبر داد و گفت :هم اکنون هر کیلو شقه
گوسفندیبدوندنبهوبااحتساب ۱۰درصد
سودخردهفروشی،حدود ۱۰۳تا ۱۰۴هزار
تومانبهمصرفکنندهعرضهمیشود.

کولرگازی چقدر گران شد؟
ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی بــا بیان افــزایــش قیمت  ۴۰تــا ۵۰
درصدیکولرگازیدریکسالگذشتهگفت:
تعمیر و بهروزرسانی کولرگازی در شرایط
فعلیجایگزینخریدکاالیجدیدشدهاست.

