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دبی��ر کل انجمن خرما از بی مش��تری  بودن 
خرمای تولیدی پارسال خبر داد و گفت: برخی 
تولیدکنندگان برای تس��ویه  کردن حساب ش��ان 
با انبارها و س��ردخانه ها مجبور به تحویل کامل 
محصول به انب��ارداران و پرداخ��ت هزینه های 
اضافی دیگر نیز ش��ده اند. علی اصغر موس��وی 
درباره قرارداد منعقد ش��ده ای��ران وترکیه برای 
انج��ام تج��ارت ترجیحی که کاه��ش تعرفه ان 
ش��امل صادرات خرما هم می ش��ود، اظهار کرد: 
تجارت ترجیح��ی با هر کش��وری مانند ترکیه 
تنها به نفع تاج��ران و واردات انواع محصوالت 
و کااله��ای غیرنفتی اس��ت و هی��چ کمکی به 
ص��ادرات محص��والت کش��اورزی ب��ه وی��ژه 
خرم��ا نمی کند. چ��را که نخل��داران نمی توانند 
محصول شان را نصف قیمت تمام شده  بفروشند. 
وی افزود: در حال حاضر قیمت تمام ش��ده هر 
کیلوگرم خرما 3000 تومان اس��ت در حالی که 
تولید کنندگان حتی نمی توانند نصف قیمت تمام 
شده، محصول شان را بفروشند. دبیر کل انجمن 
خرما با بی��ان این که خرم��ا و تولید کنندگان آن 
در تجارت ترجیحی به ترکیه س��ودی نمی برند، 
گفت: خرمای تولید ش��ده در سال گذشته روی 

دس��ت تولید کنندگان باقی مانده اس��ت و برخی 
ب��رای تس��ویه  کردن حساب ش��ان ب��ا انبارها و 
س��ردخانه ها مجبور به تحویل کامل محصول به 
انبارداران و پرداخت هزینه های اضافی دیگر نیز 
ش��ده اند. موس��وی تصریح کرد: صادرات انواع 
محص��والت و کاالهای غیرنفت��ی همواره بدون 
هرگون��ه مالیات و تعرفه انجام ش��ده اس��ت و 
اگر تعرفه ای در تجارت ترجیحی مدنظر باش��د 
تعرفه های وارداتی به کشور های دو طرف است. 
دبیر کل انجمن خرما اظهار کرد: اگر تعرفه های 
تج��ارت ترجیح��ی در ح��وزه واردات به صفر 
برس��د، تاجران از این به بع��د به جای این که از 
دوبی محصوالت مدنظر خود را به کش��ور وارد 
کنن��د این کار را از طری��ق ترکیه انجام می دهد. 
وی تاکید کرد: باید در سیاست گذاری تعرفه های 
ترجیح��ی ب��ه گون��ه ای برنامه ری��زی کنیم که 
کاالهای تولید این کشور تنها مشمول تعرفه های 
ترجیحی ش��وند؛ نه هر کاال و محصوالتی که از 
مرز این کش��ور ها وارد می شود چرا که اگر این 
کار را انجام ندهیم تاجران همه واردات خود را 
از طریق ترکیه انجام می دهند و تولید در کشور 

آسیب می بیند. 

خرما بدون مشتری ماند

رییس س��ابق ش��ورای رقابت با اش��اره به 
اینکه ب��ه صرف ح��رف زدن در اقتص��اد کاری 
انج��ام نمی ش��ود، گفت: سیاس��ت هایی که برای 
کم کردن اتکا به درآمدهای نفتی اجرا می ش��ود 
مربوط به س��الیان گذش��ته بوده و الزمه موفقیت 

آن بازنگری در نظام مالیاتی کشور است. جمشید 
پژویان افزود:  وضعیت ایران از درآمدهای مالیاتی 
نسبت به کشورهای دنیا به جز برخی کشورهای 
شیخ نش��ین حوزه خلیج فارس که به درآمدهای 
نفتی متکی هس��تند نامطلوب اس��ت بنابراین در 

حال حاضر نیازمند یک بازنگری صحیح توس��ط 
متخصصان اقتصادی هس��تیم. وی گفت: به دلیل 
ضعف نظام مالیات به ویژه نبود مالیات بر مجموع 

درآمد، سهم درآمدهای مالیاتی کم است.
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عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��امی از دو س��ناریوی مهم مجلس 
ب��رای یارانه های نقدی و تصمی��م نهایی کمیته 
بررسی قیمت و هزینه نفت خبر داد. محمدعلی 
عب��دا... زاده اظهار داش��ت: دو س��ناریوی مهم 
ب��رای پرداخ��ت یارانه های نقدی در س��ال ۹۴ 
از س��وی نمایندگان پیش��نهاد داده شده و مورد 
بررس��ی ق��رار گرفته اس��ت.نماینده مردم طبس 
در مجلس شورای اس��امی ادامه داد: سناریوی 
اول ای��ن اس��ت که حداق��ل ب��ه ۱0 میلیون نفر 
و حداکث��ر ب��ه ۱۵ میلیون نفر از اقش��ار ضعیف 

جامعه یارانه نقدی پرداخت شود و منابع حاصل 
از اج��رای ای��ن قانون به رونق تولید و توس��عه 
خدم��ات بهداش��ت و درمان اختص��اص یابد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: در سناریوی دوم که مخالفانی 
هم دارد پیش��نهاد داده شده است که دولت فقط 
ب��ه ۱0 تا ۱۵ میلیون نف��ر یارانه ۴۵ هزار تومانی 
پرداخ��ت کند و به مابقی اف��راد یارانه ۲0 تا ۲۵ 
هزار تومانی بپردازد.وی گفت: هنوز مجلس در 
مورد این دو س��ناریو تصمیم نهایی اتخاذ نکرده 
اس��ت.عبدا... زاده در مورد بررس��ی قیمت نفت 

در کمیته کمیس��یون برنام��ه و بودجه گفت: در 
س��ناریوی پیشنهادی این کمیته کف درآمد نفتی 
30 ه��زار میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده و 
سقف آن ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
اس��ت.وی گفت: پیشنهاد کمیته این است که هر 
در آمدی که از محل فروش نفت به دس��ت آمد 
به پروژه ه��ای عمرانی اختص��اص یابد. بودجه 
جاری نیز از محل در آمد های مالیاتی و س��ایر 
در آمدهای دولت محقق ش��ود.عضو کمیسیون 
برنام��ه و بودج��ه اظه��ار داش��ت: تقریب��ا همه 

نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافق هستند.

چهارمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس پژوهشکده 
پولی و بانکی ، دبیرکل بانک مرکزی، معاون ارزی 
بانک مرکزی و مدیرکل تولید اسکناس و مسکوک 
بان��ک مرکزی برگزار ش��د.وزیر امور اقتصادی و 

دارایی در این مراسم با اشاره به اتخاذ سیاست های 
صحیح پولی و مالی در سال های اخیر تاکید کرد: 
با برداشتن تحریم ها و استفاده از همه ظرفیت ها و 
هماهنگی میان بخش های مختلف نظام، رسیدن به 
رشد هشت درصدی در اقتصاد غیر قابل دسترس 
نیست. علی طیب نیا گفت: در حال حاضر کشور ما 

شرایط خطیری قرار دارد که در نتیجه ساختارهای 
ناسالمی که از گذشته در کشور ما حاکم بوده و بر 
اثر سیاست های غلط اقتصادی و همچنین تحریم 
ها به وجود آمده اس��ت که می توان این ش��رایط 

رکود تورمی نامید. 
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وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

حذفتحریمهاکلیدمیخورد

سناریوهای مجلس برای نفت و هدفمندی

 قطع یا کاهش یارانه ۷ دهک

پژویان، رییس سابق شورای رقابت :

با حرف زدن نمی توان برای اقتصاد کاری کرد  حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای رهبر معظم 
انقاب اس��امی در دیدار آق��ای احمد جبرئیل 
دبی��رکل »جبه��ه مردمی برای آزادی فلس��طین 
)فرمانده��ی کل(«، مس��ئله ی فلس��طین را در 
رأس مس��ائل دنیای اس��ام خواندن��د و تأکید 
کردند: جمهوری اس��امی ایران ت��ا روزی که 
آرم��ان فلس��طین به ثمر برس��د، مصمم خواهد 
ایس��تاد و آن روز را جوانان قطعًا خواهند دید.
حض��رت آیت ا... خامنه ای با تجلیل از خدمات 
و تاش ه��ای آقای احم��د جبرئیل در مس��یر 
تحقق آرمان فلس��طین، گفتند: امروز یقینًا یکی 
از پایه ها و ارکان قضیه ی فلس��طین شما هستید 
و امیدواری��م که با حفظ همین روحیه، مقاومت 
را ت��ا پیروزی نهایی ادامه دهی��د.در این دیدار، 
آق��ای احمد جبرئیل نیز با اظهار خرس��ندی از 
ماق��ات با رهبر معظم انق��اب، گفت: انقاب 
اس��امی، ایران را به یک کشور مؤثر در صحنه 
بین المل��ل تبدیل ک��رد و پیش��رفت های کنونی 
جمهوری اس��امی در س��ایه حکمت و درایت 
جنابعالی است.وی همچنین از مواضع اصولی و 
ثابت جمهوری اسامی در زمینه احقاق حقوق 

ملت فلسطین تشکر کرد.

وزیر کش��ور با اشاره به خاء قانونی وزارت 
کشور در خصوص اجرای انتخابات شورایاری ها 
گفت: در مقررات و قوانین برای وزارت کش��ور 
به عنوان متولی برگزاری انتخابات در کش��ور تنها 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجل��س، خبرگان 
و ش��وراها تعریف شده اس��ت و انتخاباتی به نام 
ش��ورایاری ها نداری��م. عبدالرضا رحمانی فضلی 
تاکید کرد: برگزاری ه��ر نوع انتخابات و به طور 
کلی مراجعه به رای مردم در قالب اصناف یا اقشار 
مختلف، باید در قانون تعریف شده باشد ولی در 
مورد انتخابات ش��ورایاری ها چنین قانونی وجود 
ندارد. وزیر کش��ور در پاس��خ به این سوال که آیا 
اجرای انتخابات ش��ورایاری ها مج��وز قانونی را 
کس��ب کرده است یا خیر؟ گفت: هر کس متولی 
اجرای این انتخابات اس��ت باید در این خصوص 
اظهارنظر کند که آی��ا مجوز قانونی دارند یا خیر، 
اما وزارت کشور مجوزی در این خصوص صادر 
نکرده اس��ت. وزیر کش��ور در خصوص شماره 
گذاری اتوبوس های اس��کانیا نیز با اشاره به سفر 
اخیر خود به اس��تان س��منان گفت: در بازدید از 
کارخانه تولید اسکانیا در استان سمنان دستور داده 
ش��د که اگر این اتوبوس ها استانداردهای الزم از 
س��وی سازمان اس��تاندارد را دارند، شماره گذاری 
ش��وند. در حقیقت اگ��ر این اتوبوس ها توس��ط 
سازمان استاندارد تایید شوند، حتما شماره گذاری 
می ش��وند. وزیر کش��ور در خص��وص مصوبات 
جلسه امروز ش��ورای اجتماعی کشور نیز گفت: 
یکی از دس��تور جلسات امروز بحث جمع آوری 
متهاجرین در ش��هر تهران بود. گزارش همکاری 
دس��تگاه های ذیرب��ط در این جلس��ه قرائت و بر 
همکاری بهزیستی، شهرداری تهران، پلیس و دیگر 
دس��تگاه های ذیربط تاکید ش��د. وی ادامه داد: بر 
اس��اس برآوردهای انجام شده بین ۱0 تا ۱۲ هزار 
معتاد متجاهر در ش��هر تهران وج��ود دارد که در 
ابتدای دول��ت یازدهم تنها ظرفیت ۵00 نفر برای 
جمع آوری متجاهرین وجود داش��ت. پیش بینی 
کرده ایم که با اج��رای این طرح ظرفیت ۱0 هزار 
نف��ری جمع آوری متجاهری��ن را ایجاد کنیم و تا 

پایان س��ال جاری نیز بین ۵ تا 6 هزار نفر در این 
طرح جمع آوری خواهند شد. 

رحمانی فضلی با اشاره تغییرات جمع آوری 
متجاهرین نس��بت به گذش��ته گفت: در ش��یوه 
جدی��د بر خاف گذش��ته متجاهرین ش��ش ماه 
نگه��داری می ش��وند و ب��ا همکاری س��ازمان 
بهزیس��تی، ش��هرداری و ... مراحل سم زدایی و 
توانمندی برای این افراد انجام می شود. در شیوه 
قبلی افراد تنها برای س��ه ماه نگهداری می شدند. 
وی تشکیل س��تاد هماهنگی خدمات رسانی در 
حوزه ه��ای اجتماع��ی را یکی دیگر از دس��تور 
جلسات امروز عنوان کرد و گفت: در استان های 
مختلف موضوعات اجتماعی زیادی وجود دارد 
که الزم بود ش��ورای هماهنگی تحت عنوان یک 
ستاد تشکیل ش��ود تا موضوعات اجتماعی را از 
ابعاد مختلف مورد بررس��ی قرار دهد. بر همین 

اساس این ستاد در استانداری ها تشکیل می شود. 
وزیر کش��ور ادام��ه داد: در خص��وص خدمت 
رس��انی به حواش��ی ش��هرها نیز در این جلسه 
گزارش��ی قرائت شد و از کارهای انجام شده در 
این حوزه و پیشنهادات و کارهایی که باید انجام 
شود، گزارش��ی ارائه ش��د. باید در این حوزه با 
همکاری وزارت بهداش��ت حداقل های سامت 
تامین ش��ود و در این میان نیز زندان ها به عنوان 
اولویت اول در نظر گرفته شده اند تا حداقل های 
خدمت رسانی در حوزه سامت در آنها صورت 
بگیرد. وی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به س��تاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و 
حجاب اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشی 
از عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه 
بخش��نامه های اباغی توس��ط س��تاد صیانت از 
حقوق شهروندی و عفاف و حجاب قرائت شد 
که انصافا اقدامات مناس��بی توس��ط دستگاه های 
مختلف ص��ورت گرفته و پیش��نهاداتی نیز ارائه 
ش��د که در آینده در این حوزه اجرایی شود. وی 
تاکی��د کرد: پیمایش��ی از رضایت مندی مردم در 
حوزه های مختلف با موضوع حقوق شهروندی 
در دس��تور کار قرار گرفته ک��ه به زودی مراحل 
پیگی��ری و اجرای آن عملیاتی می ش��ود. وی در 
خصوص اس��تعام وزارت کش��ور برای صدور 
مجوز اح��زاب جدید نیز گفت: هرکس تقاضای 
حزب و یا NGO  می کند این درخواست توسط 
کمیس��یون ماده ۱0 مورد بررسی قرار می گیرد و 
براب��ر قانون در مورد درخواس��ت تصمیم گیری 
می شود. رحمانی فضلی از اباغیه وزارت کشور 
به پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی در خصوص 
اتوبوس هایی که ب��اک اضافی نصب می کنند نیز 
گف��ت: یکی از خطراتی ک��ه در بحث واژگونی 
و حری��ق اتوبوس ها مطرح اس��ت، وصل کردن 
باک اضافی به اتوبوس ها اس��ت که اعام کردیم 
اتوبوس هایی که باک اضافی دارند باید طی یک 
م��اه این باک ه��ا را باز کنند و بع��د از این مدت 
قانون��ی در صورت باز نک��ردن باک ها تردد آنها 

ممنوع می شود.

انتخاباتی به نام شورایاری ها نداریم 

کره جنوبی طلسم ۲۷ ساله را شکست 

 یک پای فینال 
مشخص شد

تیم کره جنوبی توانس��ت بعد از ۲۷ سال 
ب��ه فینال جام ملت های آس��یا راه پیدا کند.تیم 
ملی فوتبال کره جنوبی دیروز دوشنبه با کسب 
پیروزی دو بر صفر مقابل عراق بعد از ۲۷ سال 
توانس��ت به فینال جام ملت های آسیا راه پیدا 
کند.کره ای ها با کس��ب پی��روزی دو بر صفر 
در دی��داری که قضاوت آن ب��ر عهده ریوجی 
هاتو داور ژاپنی بود به برتری رس��یدند و خود 
را در ایستگاه پایانی دیدند. تیم کره که توسط 
اش��تیلیکه هدایت می ش��د در دقایق ۲0 و ۵0 
به حریف آس��یای غربی گل زد و بعد از سال 
۱۹88 که در فینال مغلوب عربس��تان شد خود 
را به عنوان مدعی فتح مسابقات ۲0۱۵ معرفی 

کرد.


