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نیرو
رکورد مصرف برق شکست

خاموشیها صبر مشترکان
را لبریز کرد

ب��ا ثبت مصرف لحظ��های  ۵۷ه��زار و ۹۷
مگاوات ،رکورد تازهای در مصرف برق ایران ثبت
شد .تا پیش از این هیچگاه مصرف برق کشور به
 ۵۷هزار مگاوات نرسیده بود .به گزارش شرکت
مدیریت شبکه برق ایران ،چهارشنبه گذشته در
ساعت  16و  38دقیقه با ثبت مصرف لحظهای
 57هزار و  97مگاوات ،رکورد تازهای در مصرف
ب��رق ایران ثبت ش��د .تا پی��ش از این هیچگاه
مصرف برق کشور به  57هزار مگاوات نرسیده
ب��ود .با وجود تأکی��د چند ده باره مس��ؤوالن،
خب��ری از صرفهجوی��ی  10درص��دی مصرف
برق برای گذر از روزهای گرم تابس��تان نیست.
در همینب��اره ب��ه دنبال گرمتر ش��دن هوا در
کشور و پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر
افزایش و تداوم هوای گرم در هفته جاری ،روابط
عموم��ی توانیر اطالعیهای را صادر کرد .در این
اطالعیه آمده است :کاهش بارندگیها در سال
آبی منتهی به تابستان امسال منجر به کمآبی
و در نتیجه عدم ام��کان تولید در نیروگاههای
آبی شده و شبکه برق کشور با محدودیتهایی
در تامین برق روبهرو ش��ده اس��ت .از این رو از
مردم در بخشهای مختل��ف خانگی ،تجاری،
مجتمعه��ای تولیدی و صنعتی و کش��اورزان
تقاضا دارد با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت
مصرف برق بویژه در ساعتهای اوج بار ( ۱۲الی
 ۱۶و  ۲۰الی  ،)۲۳کارکنان صنعت برق را تنها
با  ۱۰درصد صرفهجویی ،در ارائه هرچه بیشتر
خدمات و تأمین برق پایدار یاری کنند .از سوی
دیگ��ر ،افزایش درجه حرارت و خاموش��یهای
متعدد صبر مش��ترکان را لبریز کرده و این در
شرایطی است که بسیاری از شهروندان معتقدند
اطالعرسانی وزارت نیرو درباره زمان خاموشیها
نیز دقیق نیست و این موضوع مشکالت زیادی
را ب��رای آنان به وجود آورده اس��ت .تماسهای
تلفنی مش��ترکان حاکی از آن اس��ت نقش��ه
ارائه ش��ده خاموش��یهای احتمالی از س��وی
شرکتهای توزیع برق با آنچه که در عمل اتفاق
میافتد مغایرت دارد .مش��کل خاموش��یهای
اخیر فقط مختص تهرانیها نیس��ت .تعدادی
از ش��هروندان البرزی نیز در تماسهایی اعالم
کردهاند خاموشیها در کرج روزی  4تا  5ساعت
در  2نوبت شبانهروز رخ میدهد که در بسیاری
موارد س��بب آسیب دیدن دستگاههای برقی و
الکترونیکی آنان شده است.
■■مصرف برق  ۶۰۰۰مگاوات باالتر از تولید

در روزه��ای اخی��ر و با افزای��ش دمای هوا
مصرف برق در کشور به  ۵۸هزار مگاوات رسیده
است .رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در اینباره اظهار
داش��ت :امسال یکی از خش��کترین سالهای
نیم قرن اخی��ر را تجربه میکنیم به طوری که
در بیشتر کشورها بحران آب اتفاقات عجیبی را
رقم زده و در کانادا در روزهای گذش��ته بیش از
 ۵۴نفر بر اثر گرمازدگی جان خود را از دس��ت
دادند .وی خاطرنش��ان کرد :ب��رای غلبه بر این
ش��رایط باید اصالح الگوی مصرف انجام شده و
زمینهای فراهم آید تا همه به مصرف کم نهتنها
در تابس��تان ،بلکه در دیگر فصول عادت کنیم.
وی یادآور ش��د :ش��یوه مصرف ما در بخش آب
باید در کشور اصالح شود ،ما نهتنها در مصرف
آب ،بلکه در بخش انرژی نیز با نارس��اییهایی
روبهرو هستیم به طوری که مصرف انرژی نیز در
کشورمان در بهترین حالت باید به کمتر از ۵۲
هزار مگاوات برسد .اردکانیان ظرفیت تولید برق
را در کش��ور  ۵۲هزار مگاوات اعالم کرد و افزود:
ما  4تا  ۶هزار مگاوت بیشتر از تولیدمان مصرف
برق داریم و این امر سبب شده تا خاموشیهایی
در کشور اعمال شود که ضرورت دارد همه مردم
بویژه در بخشهای خانگی و تجاری مصرف خود
را تا  ۱۰درصد کاهش دهند تا تابس��تان گرم را
سپری کنیم .وزیر نیرو تصریح کرد :ما چارهای
جز صرفهجویی در مصرف آب و برق و همچنین
توجه به توسعه پایدار در این زمینه نداریم.
خودرو

کاهش  ۲۶درصدی فروش پژو
در خاورمیانه

شرکت پژو -سیتروئن اعالم کرد تحت تاثیر
تحریمه��ای جدید آمریکا علی��ه ایران فروش
محصوالت این شرکت فرانسوی در خاورمیانه
در نیمه نخس��ت  2018می�لادی  ۲۶درصد
کاهش داشته است .به گزارش تسنیم ،میزان
فروش محصوالت این ش��رکت فرانس��وی در
خاورمیانه تحت تاثیر تحریمهای جدید آمریکا
علیه ایران  26درصد کاهش نش��ان میدهد.
ایران در س��ال گذش��ته میالدی بی��ش از 12
درصد از کل فروشهای شرکت پژو -سیتروئن
را به خود اختصاص داده بود.

وطن امروز

کارشناسان حوزه مسکن در گفتوگو با «وطن امروز» طرح  9مادهای وزارت راه و شهرسازی را بررسی کردند

شبی ه یادداشتهای آقای وزیر!

محمد نجارصادقی :بر اس��اس گزارش رسمی بانک
مرکزی ،حجم معامالت مس��کن در خرداد ماه سال
جاری نس��بت به مدت زمان مش��ابه سال گذشته
 3/1درصد کاهش داش��ته ام��ا در همین بازه زمانی
قیمت مسکن با جهش قیمتی  45/8درصدی روبهرو
بوده است؛ این نش��ان از آن دارد که قیمت مسکن
مبتالبه س��وداگری عمیقی شده که با وجود کاهش
تقاضا هنوز قیمت مس��کن در حال افزایش اس��ت.
به گ��زارش «وطن ام��روز» ،وزارت راهوشهرس��ازی
برای س��امان دادن رشد هیجانی و بیسابقه قیمت
مسکن ،موضوع افزایش تس��هیالت را اجرا کرد که
پ��س از مدتی با افزایش حجم نقدینگی همین کار
باعث افزایش بیش��تر قیمت خانه ش��د؛ حاال وزارت
راهوشهرسازی به فکر طرح جدیدی است که نسخه
اولیه آن در  9ماده مطرح ش��ده اس��ت و به احتمال
زیاد در جلسات هیات دولت مطرح و در کوتاهمدت
تبدیل به الیحه میشود .در ادامه نظر کارشناسان و
صاحبنظران حوزه مسکن را درباره طرح 9مادهای
وزارت راهوشهرسازی میخوانیم.
■■طرح آخوندی غیرعلمی است

مدیر گروه سیاس��تگذاری مسکن دانشگاه علم
و صنعت در گفتوگو ب��ا «وطنامروز» ،درباره طرح
جدید وزارت راهوشهرس��ازی ،اظهار داشت :طرح 9
مادهای که وزارت راهوشهرسازی منتشر کرده بیشتر
ش��بیه یادداشتهای آقای وزیر است و باز هم در آن
ش��عارهایی داده شده است که هیچگاه به آنها عمل
نمیش��ود .فرهاد بیضایی ادامه داد :دولت پس از 5
س��ال میخواهد کاری در حوزه مسکن کرده باشد
به همین دلیل وزیر محترم یادداشتی نوشته است؛
جالب اینجاست که کارشناس��ان در دوره آخوندی
مجبور هس��تند درباره یادداشتهای او نظر بدهند،
در حالی که کارش��ناس باید درباره عملکرد یا اقدام
مش��هود یک مجموعه اجرایی نظر بدهد اما اساس��ا
کاری صورت نگرفته اس��ت ک��ه بخواهیم درباره آن
نظر بدهیم .وی با غیرعلمی خواندن طرح  9مادهای
وزارت راهوشهرس��ازی ،اب��راز داش��ت :در این طرح
آمده اس��ت موضوع شناس��ایی خانهه��ای خالی بر
عهده شهرداریهاس��ت و منابع آن هم به شهرداری
واریز شود تا در پروژه مسکن اجتماعی هزینه شود؛
باید به آقای وزیر گف��ت :مالیات بر خانههای خالی
مالیاتی تنظیمی است و نه درآمدی ،این یعنی این
گروه اقتص�ادی :با وج��ود اینکه
نفت
آمریکا بش��دت به دنبال به صفر
رساندن صادرات نفت ایران است ،یک شبکه خبری
شرق آس��یا گزارش کرد «خریداران نفت ایران به
دلیل نیاز مبرمی که به انرژی و نفت این کشور دارند
تسلیم تحریمهای آمریکا نخواهند شد» .به گزارش
«وطنامروز» ،قرار است از  135روز دیگر تحریمهای
نفتی آمریکا علیه ایران آغاز شود و یانکیها همچنان
ب��ا رایزنیه��ای ف��راوان به دنبال منص��رف کردن
مشتریهای نفت ایران هستند .برنامه آمریکاییها
این است که سایر کش��ورها تولید نفت را افزایش
دهند تا جایگزین نفت ایران شود .هشدارهای کاردار
س��فارت ایران در هند در روز چهارشنبه نیز در پی
همی��ن تحرکات انجام ش��ده ،چراکه هندیها که
دومین خریدار بزرگ نفت ایران هستند برنامهریزی
برای کاه��ش خرید نفت ایران را آغ��از کردهاند .با
این حال ،با توجه به ش��رایط جغرافیایی و نزدیکی
مس��افت ایران با خریداران بزرگ نفت خود یعنی
چین و هند ،اگر جایگزینهایی برای نفت ایران نیز
یافت شود هزینه خرید نفت بسیار بیشتر از میزان
فعلی خواهد بود .به همین علت است که رسانههای
آسیایی هشدار دادهاند نیاز شدید به نفت ایران مانع
اجرای دقیق برنامههای تحریمی آمریکا خواهد شد.
آس��یاتایمز گزارش کرد :شرکتها و پاالیشگاههای
نفت��ی در کرهجنوبی ،ژاپن ،چی��ن و هند به نفت
ای��ران نیاز دارن��د و در برخی از پاالیش��گاهها این
نیاز بس��یار باالس��ت .این گزارش میافزاید :برای
نمونه شرکت نفتی «ساینوپک» چین برای تامین

ردیف

پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای خروج مسکن از رکود

1

عرضه بسته تشویقی مالیاتی بهمنظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی

2

راهاندازی بازارگاه الکترونیکی ،بهمنظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضهکنندگان و متقاضیان مسکن

3

انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانههای خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداریها ،تخصیص این مالیاتها به
شهرداریها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی

تسریع در تصویب الیحه قانونی پیشفروش ساختمان بهمنظور تعادلبخشی بازار مسکن؛ یکی از راهکارهای تقویت همزمان

4

طرف عرضه و تقاضا ،توسعه و ساماندهی بازار پیشفروش مسکن است.

5

کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین

6

ک متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاستهای
حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچ 
تسهیالتیومعافیتهایمالیاتی

تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده با استفاده از زمینهای دولتی و اهرمی کردن

7

منابع محدود بودجهای

8

تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعهای ــ تخصصی

9

تسریع در عرضه زمینهای وابسته به دولت بهمنظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف

مالیات برای تنظیم بازار ی��ا به تعبیری بازدارندگی
اس��ت ،این مالیات باید در حدی باال باش��د که هیچ
شخصی سراغ مشمول شدن آن نرود .بیضایی ادامه
داد :به زبان ساده این مالیات برای نپرداختن است و
ن��ه برای پرداختن ،بعد آخوندی به آن نگاه درآمدی
دارد و حتی محل منابع پروژه بزرگی مانند مس��کن
اجتماعی را به اینجا هدایت میکند .این کارشناس
حوزه مس��کن تصریح کرد :موضوع بعدی مالیات بر
عایدی سرمایه زمین است؛ این موضوع اساسا بنیان
علمی ندارد و در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است
و صرفا توسط آخوندی مطرح شده تا موضوع مالیات
بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن فراموش شود .این
استاد دانشگاه ادامه داد :آخوندی میخواهد با طرح
این موضوعات افکار عمومی را گمراه کند و موضوع
اصلی که مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن
اس��ت را انجام ندهد .بیضایی در پایان اظهار داشت:
بانکه��ا بزرگترین متض��رران از موضوع مالیات بر
عایدی سرمایه هستند و مشخص است تمام فعالیت
خود را میکنند تا این موضوع پیگیری نشود.

■■آخوندی به طرح خود هم عمل نمیکند

همچنی��ن وحی��د عزی��زی ،پژوهش��گر ب��ازار
مس��کن درباره طرح پیش��نهادی  9مادهای وزارت
راهوشهرسازی به «وطنامروز» گفت :وزارت راه پس
از س��الها به فکر اقدامی در حوزه سیاس��تگذاری

مس��کن افتاده که به نظر میرس��د اعتقادی هم به
اجرای آن ندارد و فق��ط موضوعاتی را مطرح کرده
اس��ت .وی ادامه داد :طرح دولت  3ماده اصلی دارد؛
اول -مشوق مالیاتی برای اجارهبهاهایی که بیش از
چند سال نوشته شوند ،در صورتی که عمال چنین
مالیاتی پیش از این پرداخت نمیش��د که بخواهد
برای آن مش��وق تخصیص داده شود .دوم -مالیات
بر عایدی اس��ت که در حوزه زمین اجرا میشود که
ب��ا این موضوع (زمینهای خال��ی) به طور کلی در
ش��هرهای بزرگ و پرجمعیت که محل سوداگری
اس��ت وجود ندارد که بخواه��د دولت از آن مالیاتی
اخذ کند .سوم -موضوع بازارهای الکترونیکی است
که خریدار را به فروش��نده متص��ل میکند و مانع
واسطهگری میشود که موضوع قابل تقدیری است
اما آن هم در شرایط فعلی وجود داشت و احتیاجی
به یک بازار الکترونیکی جدید نیست .این پژوهشگر
حوزه مس��کن در پایان اظهار داش��ت :برای کنترل
قیمت مسکن چند موضوع باید پیگیری شود؛ اول-
بحث مالیات بر خانههای خالی که قانون آن نوشته
شده و منتظر اقدام وزارت راهوشهرسازی برای ایجاد
سامانه است .دوم -موضوع مالیات بر عایدی سرمایه
که حتی اگر قابلیت اجرایی ندارد حداقل موضوع آن
مطرح شود تا پالسهای روانی به بازار بدهد .سوم -به
دلیل وضعیت بحرانی که ب��ازار اجارهبها دارد دولت

خریداران نفت ایران زیر بار تحریمهای آمریکا نمیروند

نفت پاالیش��گاههای خود در
استانهای مختلف بشدت به
نفت ایران نیاز دارد .آسیاتایمز
مینویس��د :هن��د و چین به
عن��وان مصرفکنن��ده بزرگ
نفت نمیتوانند و نمیخواهند
واردات نف��ت از ایران را متوقف کنند .این ش��بکه
میافزاید :کش��ورهای ژاپ��ن و کرهجنوبی هم که
از سوی آمریکا تحت فش��ار قرار گرفتهاند در حال
رایزنی با واش��نگتن برای گرفتن معافیت هستند
زیرا بازار آنها آس��یبپذیری باالی��ی دارد و کاهش
واردات نف��ت از ای��ران و باال رفتن به��ای نفت در
بازار بینالمللی به آنها خسارت زیادی میزند .این
ش��بکه تصریح میکند که فشار آمریکا بر کشورها
زیاد اس��ت اما نیاز مبرم آنها ب��ه نفت خامی که از
ایران وارد میشود ،اجازه توقف خرید به آنها نخواهد
داد .در کش��ورهای دیگر نظیر ترکیه هم مشکالت
در صورت توقف خرید زیاد خواهد ش��د زیرا برای
مثال این کش��ور نزدیک به  50درصد از نفت مورد
نیازش را از ایران تامین میکند .بنا به این گزارش،
عراق هم حاضر به توق��ف همکاریهایش با ایران
نیس��ت .این کش��ور اکنون نفت خود را از کرکوک
به پاالیشگاهی در کرمانشاه میفرستد و پس از آن
نفت پاالیشش��ده را برای مناطق جنوبی عراق از
ایران تحویل میگیرد .آسیاتایمز خاطرنشان میکند
که چین اگرچه با عربستان در حوزه انرژی همکاری

دارد و به دنبال خرید  5درصد
س��هام آرامکو به ارزش 100
میلیارد دالر اس��ت اما از سال
 2012میالدی بخش زیادی
از نفت ای��ران را با یوآن ،پول
ملی خود خریداری کرده است
و اگر اروپا قصد پشت کردن به ایران را داشته باشد
آن زمان حجم تجارت انرژی میان چین و ایران به
 40میلیارد دالر در سال خواهد رسید .شبکه خبری
شرق آسیا مینویس��د که اکنون بحث و جنگ بر
سر انرژی است .روسیه و ایران مشترکا روی ذخایر
نفت و گازی به ارزش سرس��امآور  45هزار میلیارد
دالر تکیه زدهاند .این در صورتی است که عربستان
در بهترین حالت فقط برای  20س��ال دیگر قدرت
عرضه این میزان نفت را خواهد داشت و ذخایرش را
از دست میدهد .به گزارش ایرنا ،مقامات آمریکایی
اع�لام کردهاند خریداران نفت خ��ام از ایران باید تا
چهارم نوامبر ( 13آب��ان  )1397واردات نفت خود
از ایران را پایان دهند ،در غیر این صورت مش��مول
تحریم ثانویه آمریکا خواهند شد .تعلیق تحریمهای
نفتی که از زمان خروج آمریکا از برجام و عهدشکنی
رئیسجمهوری این کشور اعالم شد تا  13آبان ادامه
مییابد .تحریمه��ای ثانویه آمریکا علیه طرفهای
خریدار نف��ت خام از ایران که مغایر قوانین تجارت
بینالمللی است ،موجب واکنش منفی کشورهای
مختلف ش��ده به ط��وری که تعدادی از کش��ورها

از مح��ل  25هزار میلیارد تومانی که برای اقس��اط
مس��کنمهر دریافت کرده به مستاجران تسهیالت
ودیعه اجارهبها بدهد .عضو سابق شورای عالی مسکن
و طراح مسکنمهر هم درباره طرح تازه وزارت راه و
شهرسازی ،گفت :اگر دولت قبول دارد سوداگری در
بازار مسکن وجود دارد چرا این موضوع را پیشبینی
و برای آن کاری انجام نداده است .افشین پروینپور با
بیان اینکه وزیر محترم بستهای پیشنهاد داده که به
گفته مشاورانش در آن اولویتها تغییر کرده است،
گفت :بازیگران در بازار مانند بانکها و موسسات مالی
هر کاری دلش��ان بخواهد انج��ام میدهند ،الگوی
رفتاری بازار را تغییر میدهند و کسی هم جلودارشان
نیس��ت .وی یادآور ش��د :تا صحبت از حضور دولت
میش��ود دوستان میگویند کار غلطی است .دولت
قصدی برای ورود ندارد و این تصدیگری اس��ت و
این کار را انجام نمیدهیم .اما واقعیت آن اس��ت که
دولت در اقتصاد در  3س��طح حاکمیتی ،مالکیتی
و مدیریتی میتواند دخالت داش��ته باشد .در بحث
حاکمیتی دولت باید با ابزارهای قانونی خود جهت
اصالح اقتصاد اقداماتی را انجام دهد که دولت آمریکا
ب��ه عنوان اقتصاد باز ای��ن کار را انجام میدهد .وی
ادامه داد :دولتیها درباره مسکنمهر کملطفی نکنند،
این طرح توسط بخش خصوصی ساخته شد ،دولت
در سطح حاکمیتی و مالکیتی دخالت کرد و در بحث
مدیریتی دخالت نکرد .وی همچنین گفت :کارهای
خیلی کوچکی توسط دولت انجام شده که نتیجه آن
را در بازار میبینیم .التهاب و باالترین سطح افزایش
قیمت و سوداگری نتیجه کارهای دولت است .این
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن
هر چه قدر انجام شود اما در مقابل سوداگری کنترل
نشود بازار مسکن ساماندهی نمیشود ،درباره ادعای
وزیر راهوشهرس��ازی مبنی بر اینکه نوس��انات بازار
مس��کن سیاسی اس��ت ،افزود :این یک حرف غلط
اس��ت .اینگونه نیست که نوس��انات قیمت مسکن
سیاسی باشد؛ اینکه گفته میش��ود با خارج شدن
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا از برجام ،بازار مسکن
به هم خ��ورد .قبل از اظه��ارات ترامپ هم افزایش
قیمت مسکن را داشتیم .به گفته پروینپور ،برخالف
بسیاری کش��ورها که با حضور دولت ،بازار مسکن
کنترل شده در کش��ورمان دولت حضور موثری در
این بخش ندارد و وظیفه خود را انجام نداده است.
درصدد مس��تثنا ش��دن خود هس��تند و برخی از
کشورها نیز اعالم کردهاند آن را اجرا نخواهند کرد.
■■ سقوط سنگین قیمت نفت

چهارشنبه گذش��ته با باالگرفتن تنشهای
تج��اری بین آمری��کا و چین و انتظ��ار افزایش
میزان عرضه پس از انتشار اخباری از بازگشایی
بندرهای نفتی لیبی در آینده ،قیمت بنچمارک
جهانی نف��ت از جمله برنت ،بی��ش از  ۵درصد
س��قوط کرد .به گزارش مهر ،قیمت پیشخرید
هر بش��که نفت برنت ،با س��قوط سنگین 4/10
دالری یا  5/2درصدی به  74/76دالر رس��ید .با
این اوضاع ،برنت بزرگترین سقوط یکروزه خود
را از فوریه  ۲۰۱۶تاکنون ثبت کرد .قیمت نفت
خام آمریکا هم  3/00دالر س��قوط کرد و به هر
بشکه  71/11دالر رسید .آبیشک کومار ،تحلیلگر
ارشد انرژی در اینترفکس انرژی لندن میگوید:
باال گرفتن تنشهای تجاری بین آمریکا و چین،
باعث شده هیچ ریس��کپذیریای در معامالت
وجود نداش��ته باش��د و تاثیر این ام��ر کامال بر
قیمتهای نفت مشهود است .چشمانداز تعرفه
ب��ر  ۲۰۰میلیارد دالر دیگر از واردات چین باعث
شد قیمت کاالها در جهان پایین بیاید و بازارهای
سهام هم افت کنند .دادههای دولتی آمریکا نشان
داد میزان ذخایر نفت تجاری این کش��ور ،بسیار
بیشتر از آنچه انتظار میرفت کاهش یافته و در
هفته گذشته  ۱۳میلیون بشکه کمتر شده است.
این بزرگترین افت ذخایر نفتی آمریکا در  ۲سال
اخیر است.

شماره 3 2484
استیضاح

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

استیضاح وزیر اقتصاد قطعی است

 9ماه قبل وقتی وزیر اقتصاد برنامه خود برای
مدیریت یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور را
در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ،توانس��ت
رای الزم را از مجلس کسب کند اما امروز همان
برنامه کاری به شاخصی برای سنجش عملکرد
وزیر تبدیل شده است .حسین حاجیدلیگانی،
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه در گفتوگو با
تسنیم ،در پاسخ به اینکه آیا دلیل استیضاح وزیر
اقتصاد التهابات اخیر ارزی است ،گفت :التهابات
اخی��ر ارزی ارتباطی با اس��تیضاح وزیر اقتصاد
ن��دارد .وی اف��زود :متاس��فانه در ماههای اخیر
شرایط اقتصادی کشور دچار چالش شده است
و ما یکی از مسببان اصلی وضعیت فعلی را وزیر
اقتصاد میبینیم که مدیریت و توانمندی الزم را
برای تصدی این حوزه نداش��ته است .به گفته
حاجیدلیگانی ،استیضاح وزیر اقتصاد بر مبنای
مباحث کارشناسی است و متاسفانه آنچه ایشان
در برنامه خود در روز رای اعتماد در مجلس بیان
کردهاند ،اجرایی نش��ده و محورهای استیضاح
دقیقا با برنامههایی که خود وزیر اقتصاد اعالم
ک��رده ،مطابق��ت دارد .وی با اش��اره به جدیت
نماین��دگان مجلس در اس��تیضاح وزیر اقتصاد
گفت :امضا به اندازه کافی برای استیضاح وجود
دارد .وی تصریح کرد :ما برای بحرانهای ارزی
و جهش قیمت سکه از  7ماه قبل به مسؤوالن
دولتی هش��دار داده بودیم .حتی بحث تحقیق
و تفح��ص از بانک مرکزی را نیز کلید زدیم اما
متاس��فانه این درخواست تحقیق و تفحص در
کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است.
بسته
نوبخت در نامهای به روحانی پیشنهاد کرد

ارائه  ۱۲بسته اجرایی
برای مقابله با تحریمها

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به
رئیسجمهور  ۱۲بسته اجرایی را در قالب برنامه
جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریمها ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،محمدباقر
نوبخت در نامهای به روحانی نوشت« :با هدف
اجرایی شدن موضوعات ابالغی جنابعالی در
اجالس مدیران کشور ،نخستین بخش از برنامه
جامع مقابله با تحریم مش��تمل بر  ۱۲بس��ته
اجرایی با عناوین زیر توسط کارشناسان سازمان
برنامه و بودجه کش��ور ،دستگاههای ذیربط و
همچنین جمعی از صاحبنظران دانشگاهی و
اقتصادی تهیه و عنداللزوم برای طرح در شورای
عالی هماهنگی اقتصادی  3قوه تقدیم میشود.
عناوین بستههای اجرایی شامل آثار سناریوهای
مختلف تحریم و تقسیمکار دستگاههای اجرایی
برای مقابله با آن ،محاسبه آثار تحریم بر بودجه
عمومی و س��ناریوهای جبران آن ،راهکارهای
مهار و مدیریت رش��د نقدینگی ،برنامه تأمین
انرژی مطمئن در شرایط تحریم ،برنامه تأمین
کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم ،برنامههای
وی��ژه حملونق��ل دریایی ،ریل��ی و هوایی در
تحریم ،برنامههای صنعت ،معدن و تجارت در
شرایط تحریم ،نحوه واگذاری داراییهای مازاد
دولت به مردم (س��هام و امالک مازاد) ،تسهیل
در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای
طرحهای عمرانی ،برنامه تأمین معیشت فقرا
و کاه��ش فقر مطلق ،برنامههای رونق تولید و
اشتغال گسترده و تدوین راهکارهای ویژه مقابله
ب��ا تحریم در حوزه  ITو  ICTاس��ت» .دیگر
بخشهای برنامه جامع مقابله با تحریم هم قرار
است پس از نهایی شدن تقدیم شود.
بازرگانی

آغاز به کار
ستاد تشدید مبارزه با احتکار

وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت در حکمی
اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را
منصوب و اعالم کرد که این ستاد فعالیت خود
را از ش��نبه  ۲۳تیرماه آغاز خواهد کرد .محمد
ش��ریعتمداری در حکم ابالغی ب��ه معاون امور
اقتصادی و بازرگانی ،رئیس س��ازمان حمایت و
رئیس س��ازمان تعزیرات آورده است به موجب
این حکم شما را به عنوان اعضای ستاد تشدید
مبارزه با احتکار و اختفای همه کاالهای وارداتی
یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی
معین میکنم تا با استفاده از ظرفیتهای سازمان
حمایت و سازمان تعزیرات و همه سازمانهای
دولتی اس��تانی و بهکارگیری توان خارقالعاده
مردم��ی و در رأس آنها انجمنها و اتحادیههای
تولیدکنندگان و بازرگانان ،در اطالعرسانی آنها از
مراکز اختفا و احتکار و همکاری در رسیدگیها
و بازرس��یها و همچنین اس��تفاده از ظرفیت
فوقالعاده فضای مجازی ،در تحقق این هدف بر
اساس برنامه تهیهشده اقدام کنید.

