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مرکز آمار تنها مرجع اعالم
تورم و رشد اقتصادی شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأکید رئیس
جمهور بر مرجعیت مرکز آمار در زمینه اعالم
تورم و رشد اقتصادی خبر داد .این در حالی
است که از آذر سال گذشته در عمل اعالم نرخ
تورم و رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی
متوقف شده بود.محمد باقر نوبخت در جلسه
شورای عالی آمار ،اظهار کرد :مرکز آمار ایران
هر ماه به صورت منظم شاخص قیمتها را به
صورترسمیاعالممیکندودرجلساتهیئت
دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به این
جمعبندیرسیدهایمکهمرجعرسمیواعالم
تورم و رشد اقتصادی ،مرکز آمار ایران است.
رئیس شورایعالی آمــار تصریح کرد که اگر
چه براساس قانون ،مرکز آمار ایران تنها مرجع
رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است،
این موضوع نافی توانمندیها و ظرفیتهای
بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید
آمارهایمختلففعالیتهایارزشمندیانجام
میدهد ،اما ضــرورت دارد که تمام آمارهای
رسمیازسویمرکزآمارمنتشرشود.

شافعی 90:درصدبرخی
همایشهایاقتصادیمشابه
 20سالپیشاست
حسین بردبار  -رئیس اتاق بازرگانی یکی
از دردهای اقتصاد کشورمان را بی قاعدگی
و در نظر نداشتن شرایط خاص کنونی کشور
دانست و گفت :دربــاره موضوعات مختلف
اقتصادی گاهی همایش هایی برگزار می
شود که اگر حرف های 20سال پیش را با حاال
مقایسه کنید ،بیش از  90درصــد آن مشابه
است.بهگزارشخراسان،غالمحسینشافعی
در نشستی با خبرنگاران با بیان ناکارآمدی
تصمیمات عــادی بــرای مواجهه بــا شرایط
غیرعادیدرجنگاقتصادیتاکیدکرد:شاید
الزم باشد برخی از قوانین و مقررات اقتصادی
رابراییکیادوسالمتوقفوراهکارتازهایرا
برایغلبهبراینشرایطایجادکنیم.
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جزئیات جدید درباره طرح مسکن «تام فاز»
پرداخت یک جای هزینه ساخت و بازپرداخت 10ساله هزینه زمین

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت
راه و شهرسازی جزئیات اجــرای طــرح «تأمین
مسکن به روش فروش اقساطی زمین» (تام فاز) را
تشریح کرد.عباس فرهادیه در گفت وگو با مهر،
دربــاره جزئیات طــرح تــام فــاز (تأمین مسکن به
روش فروش اقساطی زمین) با اشاره به این که در
هزینه تمام شده ساخت ۶۰ ،درصد هزینه زمین
و  ۴۰درصــد هزینه ساخت و ساز اســت ،افــزود:
بسیاری از متقاضیان خرید مسکن ،هزینه تمام
شــده ساخت یک واحــد  ۷۵متری را که حدود
 ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون تومان می شود  ،دارند اما
نمی توانند خانه دار شوند چون قیمت زمین چند
برابرقیمتساختاینواحداستوخانوارهاهزینه
خرید مسکن را ندارند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد:
از همین رو پیشنهاد شده در طرح تام فاز ،ساز و
کاری طراحی شود تا کسانی که قدرت پرداخت
پول ساخت (اعیانی) را دارند اما از پرداخت هزینه

هشدارمهاجرت
ماینرهاازایران
اعتراض ماینرها به
آییننامه دولت درباره نرخ
برق استخراج رمز ارزها به
دیوان عدالت اداری رفت

زمین (عرصه) ناتوانند ،پول اعیان را یک جا در
ابتدایپروژهساخت،بهیکحسابمسدوددربانک
عامل واریز کنند .سهم زمین هم که سهم دولت
است،درفروشاقساطی ۱۰سالهازسویخریدار
بازپرداختمیشود.ویدرپاسخبهاینپرسشکه
آیا دریافت یک جای پول ساخت از خریدار ،باعث
نمی شود به مشتری فشار وارد شود؟ گفت :فردی
که می خواهد در دو سال  ۲۵۰میلیون تومان
بدهد ،قطعا از قبل این پول را داشته است؛ چون
بسیاری از افرادی که می خواهند از طریق تام فاز
خانه دار شوند ،نمی توانند این پول را دو ساله کنار
بگذارند ،این مبلغ اندوخته  ۱۰ساله یک خانوار
معمولیاست.
فرهادیهتأکیدکرد:بهپولیکهمتقاضیدرحساب
مسدودی قرار می دهد ،سود سپرده بانکی تعلق
می گیرد .ضمن این که اجرای پروژه هم به دلیل
تأخیرتأدیهآوردهازسویمتقاضیان،دچارمشکل
نمیشود.

دولــت حــدود  10روز قبل سرانجام
اســتــخــراج کنندگان رمــزارزهــا را به
رسمیت شناخت و آیین نامه ای را در
این زمینه ابالغ کرد .با این حال ،فعاالن
ایــن صنعت به ایــن آیین نامه معترض
شدند و در پی اعتراض به دیوان عدالت
اداری هستند.به گزارش ایسنا ،رئیس
هیئتمدیرهانجمنبالکچینایراندر
نشستیخبریبااشارهبهدرنظرگرفتن
تعرفه بــرق صــادراتــی از ســوی دولــت

شاخص

با ابالغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت گرفت

حمایتقضاییاز«سوتزنی»

درحالیکهحمایتقانونیازگزارشگرانفسادو
تشویقآنها،یکیازمهمترینروشهایمقابله
و حتی پیشگیری از فساد است و این ساز و کار
مهم در متن نهایی الیحه دولت درباره شفافیت
بسیارضعیفوشایدبهعبارتیبتوانگفتحذف
شدهاست،قوهقضاییهضمنابالغدستورالعمل
تشکیلمجتمعتخصصیویژهرسیدگیبهجرایم
اقتصادی ،با اشاره به ایجاد تمهیدات الزم در
این مجتمع برای دریافت گزارش های مردمی،
حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آن ها،
بر تدوین دستورالعمل مربوط به این موضوع
طی سه ماه آینده تاکید کرد.در سراسر جهان
به افرادی که اقدام به افشای مفاسد اقتصادی
می کنند«،سوت زن» گفته می شــود.دیــروز و
همزمان با انتشار متن دستورالعمل مربوط به
ایجاد این مجتمع ،سخنگوی دستگاه قضایی
گفت:مجتمعویژهرسیدگیبهجرایماقتصادی
در دادگستری تهران راه انــدازی شد و هفته
گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه
رسید و برای اجرا به دادگستری تهران ابالغ
شد .به گزارش میزان ،اسماعیلی گفت :در این
مجتمعتمهیداتالزمبرایدریافتگزارشهای
مردمی،سازمانهایمردمنهادوتشویقکسانی
کهاطالعاتمفاسداقتصادیرااعالممیکنند،
فراهم شده اســت.در مــاده  19دستورالعمل

بــرای ماینینگ ها گفت :درخواست
ما این است که تعرفه برق رقابتی شود
و اگــر ماینینگ به عنوان یک صنعت
شناخته شده ،تعرفه صنعتی برای آن
در نظر گرفته شود .وی تاکید کرد :ما
بنا نداریم رفتار غیرقانونی انجام دهیم.
نه میخواهیم فرار مالیاتی کنیم و نه به
دنبال برق مجانی هستیم .اگر تعرفه
رقابتی باشد ،خریدار و فروشنده در
بورسانرژیقیمتراتعیینمیکنند.

مذکور،چنینآمدهاست":رئیسمجتمعموظف
است تمهیدات الزم برای دریافت گزارشهای
مردمی و سازمانهای مردمنهاد و تشویق و
حمایتازگزارشگرانفسادرادرخصوصجرایم
مذکوردرایندستورالعملفراهمکند.
تبصره -ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران
مردمیفسادحداکثرظرفسهماهازتاریخابالغ
این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و
اختیارات قوه قضاییه توسط شورا تهیه شده و به
تصویبرئیسقوهقضاییهخواهدرسید".
گفتنی است پیشتر و در متن پیش نویس الیحه
جامعشفافیتبهموضوعحمایتازگزارشگران
فسادپرداختهشدهبودوحتیدرآنمیزانپاداش
گزارشگراننیزتعیینشدهبودامادرمتننهایی
اینالیحهکهاردیبهشتامسالدردولتتصویب
واولتیرماهبرایتصویبنهاییبهمجلسارسال
شد ،موضوع حمایت از گزارشگران فساد به
کلی حذف شد!این در حالی است که تقویت
ساز و کار گزارشگری مردمی یکی از مهم ترین و
موثرترینراهکارهایمبارزهبافساددردنیاست
و در بسیاری از کشورهای دنیا ،قوانین مفصل
و متنوعی بــرای حمایت از افشاگران تدوین
شده اســت .روزنامه خراسان در گــزارش ها،
گفت وگوها و یادداشت های بسیاری به تبیین
جزئیاتاینقوانینونتایجآنپرداختهاست.

بــه گـــزارش مــهــر ،وی از زمــزمــه های
مهاجرتماینرهاازایرانخبردادوگفت:
ماینرهابعدازاینمصوبهکولههایخود
را بستهاند و آمــاده سفر به کشورهای
همجوار مانند قزاقستان ،گرجستان
و  ...شــدهانــد .ایــن در حالی اســت که
کشورهایاطرافماهزینهبرقرا2سنت
محاسبه می کنند.در این میان ،درباره
به صرفه بودن استخراج رمز ارز با نرخ
های اعالمی برق از سوی دولت نظرات

متفاوتی وجــود دارد .مرکز پژوهش
های مجلس نیز چند روز پیش گزارشی
دربارهرمزارزهامنتشرکردکهدرآنآمده
بود :سامان دهی استخراج رمزارز می
تواند عالوه بر ایجاد یک منبع درآمدی
غیرقابلتحریم،درآمدشبکهبرقکشور
رادرایامکممصرفکه 20هزارمگاوات
ازظرفیتتولیدبرقبدوناستفادهاست،
افزایشدهدوحتیدرآمدمالیاتیبرای
دولتبههمراهداشتهباشد.

تولید ماشین آالت
کشاورزی رونق گرفت
برخالفوسایلنقلیهمانندسواری،وانت،
اتوبوس و کامیون ،تولید ماشین آالت
کشاورزینظیرکمباینوتراکتوردردوماه
امسال نسبت به دو ماه مشابه  97با رشد
مثبت و قابل توجه 85و 26درصدی روبه
روبودهاست( .آماراز وزارت صمت)

بازار خبر

امکان تحویل خارج از نوبت
خودرو ،برای پایتخت نشینان!
تابناک  -یکی از مخاطبان تابناک ،مدارکی
ارســــال کـــرده اس ــت کــه نــشــان م ـیدهــد،
شرکت سایپا سازوکار و فرایندی به نام "فرم
درخواست" را به وجود آورده که فقط در امور
مشتریانسایپا(تهران–جادهمخصوصکرج)
امکان تهیه و پر کردن آن وجود دارد و سایر
هموطنانکهصدهاکیلومتردورترازپایتخت
هستند،امکاندسترسیبهاینفرمراندارند.

وعدهارزانشدنربگوجهفرنگی
ایسنا  -معاون سازمان حمایت با تکذیب خبر
افزایش ۴۰درصدیقیمتربگوجهفرنگی،
اظهارکرد:بهدلیلکاهشقیمتگوجهفرنگی
و سهم باالی آن در قیمت رب ،هماهنگی الزم
با واحدهای تولیدی و انجمن مربوط به منظور
تعدیل قیمت از طریق این سازمان انجام شده
است.

