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رویترز خبر داد؛
توقف دو کشتی باری ایرانی در 
برزیل به دلیل تحریم های آمریکا

دو کشتی ایرانی به دلیل تحریم های آمریکا 
در برزیل متوقف شدند و قادر به سوخت گیری 

نیستند.
بــه گــزارش ایلنــا بــه نقــل از رویترز، 
»پتروبراس«، شــرکت نفتی برزیلی، به دلیل 
تحریم هــای آمریکا از سوخت رســانی به دو 
کشــتی باری ایرانی خودداری کرده اســت. 
بنابراین این دو کشتی قادر به سوخت گیری و 

بازگشت به ایران نیستند.
شــرکت نفت پتروبراس در این باره گفته 
است: نام این دو کشــتی در فهرست تحریمی 
آمریکا قــرار دارد و فروش ســوخت به این دو 
کشــتی می تواند عواقبی برای این شــرکت 

برزیلی داشته باشد.
در صورتی که این دو کشــتی باری نتوانند 
ســوخت مورد نیاز خود را در برزیل و منطقه 
تامیــن کنند، آخریــن راه برای آنها ارســال 

سوخت از ایران است.
    

بلومبرگ گزارش داد:
 ترامپ در زمین گیر کردن 

اقتصاد ایران ناکام مانده است
مواضع مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر 

فلج کردن اقتصاد ایران راه به جایی نبرده است.
به گزارش ایلنا به نقــل از بلومبرگ، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا به رغم وعده های 
مکرر برای زمین گیر کردن اقتصاد ایران تاکنون 

نتوانسته است به هدف خود دست یابد.
بنا به تحقیقات میدانی بلومبرگ از بازار ایران، 
ارزش ریال در هفته گذشته به میزان هشت درصد 

افزایش داشته است.
»استیو اچ هنک« استاد اقتصاد دانشگاه جان 
هاپکینز در این باره به بلومبرگ گفت: »بازگشت 
ریال به ثبات نسبی نشان داده است که اقدام ها 

آمریکا بی تاثیر بوده است.«
افزایش ارزش ریال در حالی اتفاق می افتد که 
دونالد ترامپ بارها اعالم کرده اســت که اقتصاد 
ایران را نابود خواهد کرد و صادرات نفت این کشور 

را به صفر خواهد رساند.
    

ترخیص ۶۶۵۳ خودرو وارداتی 
بر اساس مصوبه دولت

معاون امور گمرکی گمرک از ترخیص ۶۶۵۳ 
خودرو وارداتی بر اســاس مصوبه هیات وزیران 
خبر داد و گفت: تاکنون برای ۳۴۰ دســتگاه از 
خودروهای اظهار شده صدور پروانه انجام نشده 
است. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال ارونقی با 
اشــاره به آخرین آمار ترخیص خودرو از گمرک 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبنی بر 
ورود خودروی خارجی از تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ 
تا تاریخ ۱۶ تیر مــاه ۱۳۹۸ در این مدت ۶۶۵۳ 
دســتگاه خودروی وارداتی از گمرک ترخیص 

شده است.
معاون امور گمرکی گمرک افزود: تاکنون ۳۴۰ 
دستگاه از خودروهای اظهار شده منجر به صدور 
پروانه نشده و به دالیلی نتوانسته اند مجوزهای 

الزم را برای ترخیص اخذ کنند.
 ۱۰۴۸ خودرو در گمرک ماند

بنا بر اعالم گمرک وی به یکی از دالیل عدم 
ترخیص خودروها اشاره کرد و گفت: عالوه بر 
آمار فوق بالغ بر ۱۰۴۸ دســتگاه خودرو نیز با 
وجود آنکه اظهارشده و پروانه گمرکی دریافت 
کرده اند امکان خروج آنها فراهم نیســت؛ به 
دلیل آنکه در مهلت یاد شــده نتوانســتند از 

گمرک خارج شوند.
ارونقی ادامه داد: برای این خودروها قرار شد 
پیش نویسی از سوی دستگاه های مربوطه مبنی بر 
تمدید مهلت زمانی تهیه و به تصویب هیات وزیران 

برسد تا این مانع برطرف شود.

خبر اقتصادی
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 رئیس دفتر  رئیس جمهور دیروز از 
نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق تولید و بیست و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید 
کــرد و از نزدیک با تولیــد کنندگان و 
فعاالن کســب و کارهای نوپا به گفت و 

گو پرداخت.
به گزارش ایلنا، محمــود واعظی با 
حضور در نخستین نمایشگاه فرصت های 
ساخت داخل و رونق تولید ضمن گفت 
و گوی حضوری با تولیــد کنندگان و 
مســوولین غرفه تولیــدات ایرانی در 
بخش هــای مختلــف از جمله صنایع 
خودرو و قطعات، صنایع معدنی)فلزی و 
غیر فلزی(، لوازم خانگی، صنایع دریایی، 
مخابرات و نفت، گاز و پتروشــیمی در 
جریان مســائل و دغدغه های آنان قرار 
گرفت. تولیدکنندگان کشورمان نیز در 
جریان این بازدید مهم ترین دغدغه ها، 
درخواست ها و پیشــنهادهای خود را 
درباره  چالش ها و راهکارهای ســاخت 
داخل در بخش صنعت،نقش کارگزاران 
تبادل فنــاوری در رونــق تولید، نقش 
صندوق های حمایتی و روشهای نوین 
تامین مالی برای ساخت داخل و تشریح 
ظرفیت های داخلی و حداکثر استفاده از 

توان ساخت داخل را مطرح کردند.
همچنین واعظی در بازدید از بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 
با توضیحات وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و با حضور در غرفه های مختلف 
شــرکت های، الکترونیــک، تجارت 
الکترونیک، کامپیوتر )ســخت افزار و 
نرم افزار(، خدمات اینترنتی و استارت 
آپ ها در عرصه تولید و عرضه محصوالت 
و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر  
در جریان جدید دستاوردها و تولیدات 
و خدمات الکترونیــک و اینترنتی و فن 

آوری اطالعات کشور قرار گرفت.

 رئیــس دفتر  رئیس جمهــور نیز با 
تقدیر و اعالم حمایت قاطــع دولت از 
تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدماتی 
ایرانی، لزوم تالش برای ارتقای هر چه 
بیشتر کیفیت محصوالت داخلی برای 
جذب پایدار بازار در فضای رقابتی را مورد 
تاکید قرار داد. واعظی در حاشیه بازدید 
از این نمایشگاه ها در نشست تخصصی 
رویکردهای نوین در شکل دهی اقتصاد 
هوشمند، با بیان اینکه تحوالت دیجیتال 
و الکترونیک یکی از نیازهای اساســی 
کشور اســت، تصریح کرد: تحوالت در 
فضای مجــازی و هوشمندســازی در 
بخش های تصمیم گیری، برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در کشور مغفول مانده 
است و باید برای اقتصاد کشور با چنین 
نگاهی برنامه ریزی کرد تا شاهد تحوالت 

اساسی و جهش باشیم.
 رئیس دفتر  رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه باید کشــاورزی ســنتی را به 
مدرن تغییر دهیم، ادامــه داد: در این 
صورت با کمک ابزار دیجیتال و ماهواره 
ای برداشت های کشــاورزان چند برابر 
خواهد شد. واعظی بر تدوین سند تحول 
با کمک تحوالت جدیــد دنیا از جمله 
اقتصاد دیجیتال و هوشمند تاکید کرد 
و گفت: بســیاری از کشورهای دنیا این 
تحوالت فکری را از ســال های گذشته 
شــروع کردند و بایــد از تجربیات آنان 
در این زمینه اســتفاده کرد و با توجه به 
نیازمندی های داخلی یک سند تحول 

بومی و ملی داشته باشیم.
 رئیس دفتر  رئیس جمهور بهره گیری 
از پیشنهادها، ایده ها و توانمندی های 
مردم را یکی از ویژگی های مهم بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 
برشمرد و گفت: تجربه دولت این بود که 
در هر جایی مردم را مشارکت دهیم و به 

آنان اعتماد کنیم، موفق خواهیم بود.
واعظی در جمع خبرنــگاران نیز 

با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشــگاه 
فرصت های ســاخت داخــل و رونق 
تولید، کاری بسیار بزرگ است، گفت: 
مقام معظم رهبری همواره بر تکیه به 
توان داخلی کشــور تاکید دارند و در 
این نمایشــگاه نیز کلیه کارخانجات، 
محصوالت و تولیداتی را ارائه کرده اند 
که پیشتر از خارج وارد می شد و دولت 
آمادگی دارد با تولیدکنندگان داخلی 

قرارداد  ببندد.  
رئیس دفتــر  رئیس جمهور با بیان 
اینکه دولت تدبیر و امید بر اســتمرار 
برگزاری چنین نمایشگاه های تاکید 
دارد، افزود: دکتــر روحانی و مجموعه 
دولت از اینکه کلیه نیازمندیهای داخلی 
از جمله قطعات، ماشــین آالت و مواد 
اولیه توســط جوانان، دانشگاهیان و 
پارک های علم و فناوری در داخل تولید 
شود، حمایت می کند. واعظی با بیان 
اینکه طی مذاکرات بــا وزارت صنعت 
معدن و تجارت، کارخانجات بزرگ با 
دانشگاهیان، تولیدکنندگان و معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری 
ارتباطات نزدیکتــری برقرار خواهند 
کرد، گفت: باید در ایــن نهضتی که با 
تحریم آمریکا شروع شده است، بتوانیم 
با سرعت بیشتر بخش هایی که از خارج 
واردات دارنــد را خودکفا کنیم.  رئیس 
دفتر  رئیس جمهور به برگزاری بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ 
اشــاره و تصریح کرد: هر سال یک گام 
جدی به پیش هستیم و کار بزرگی در 
نمایشگاه امسال و در نوآوری ها انجام 
شده است و اســتارتاپ های حاضر در 
نمایشگاه امسال در مقایسه با سال های 
قبل به یک برند ملی و منطقه ای تبدیل 
شــده اند. واعظی با بیان اینکه به تمام 
جوانان ایرانی افتخار می کنیم، افزود: در 
بخش آی تی و آی سی تی کارهای بسیار 
بزرگ و فوق العاده در حال انجام است و 

چند جوان که در کنار هم یک اپلیکیشن 
را طراحی کرده انــد، دارای میلیاردها 
تومان سرمایه هستند که این سرمایه 

متعلق به این جوانان و ملت ایران است.
وی با اشاره به نشست دکتر روحانی 
با جوانان فعال در حوزه فناوری اطالعات 
و اســتارت آپ ها و همچنین شنیدن 
مشــکالت و دغدغه آنان، تاکید کرد: 
خوشبختانه ارتباطات خوبی بین این 
جوانان و بخش خصوصی استارت آپ ها 
با وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
وجود دارد که می تواند به حل مشکالت 

آنان کمک نماید.
واعظی با اشاره به اینکه نسل سنتی 
مدیــران و اصناف هنــوز فعالیت های 
استارت آپ ها و کسب و کارهای اینترنتی 
را قبول نکــرده اند، ادامــه داد: وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری و 
بخش های ذیربط آمادگی دارند تا این 
بخش ســنتی را به ابــزار روز دنیا برای 

پیشبرد امور متصل کنند.

اگر صنعت و تولید فعال باشد 
آثارش فراگیر خواهد بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در 
مراســم افتتاحیه نخستین نمایشگاه 
فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 
گفت: این نمایشــگاه آغاز یک حرکت 
بزرگ در عرصه تولید و صنعت کشــور 

است.
رضا رحمانــی افــزود: در گام اول 
همایش دانشــگاه و صنعــت به همت 
وزارت علوم برگزار شد و در گام بعدی و 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
»نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و 
رونق تولید« در دستور کار قرار گرفت که 
امروز شاهد افتتاح آن هستیم. رحمانی 
اضافه کرد: همگان باید باور کنیم که »ما 
می توانیم«، خودباوری آن چیزی است 
که همواره در فرمایشات موکد امام راحل 
و مقام معظم رهبری بوده و هست و ما 

باید در جهت آن حرکت کنیم.
وزیر صمــت تاکید کرد: کشــور ما 
دارای موقعیتی اســتراتژیک بوده و از 
منابع طبیعی و انســانی قابل توجهی 
برخورداریم. رحمانی تصریح کرد: اگر 
صنعت و تولید فعال باشد آثارش فراگیر 
خواهد شد، راهکار اساسی حل مسایل 

کشورمان هم همین است.
وی افزود: نمــود اقتصاد مقاومتی و 
شــرکت های دانش بنیان و حتی بهره 
وری و دستگاه های دیگر در همین تولید 

و صنعت و واحدهای صنعتی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به کارکرد موثر تولید در عملکرد سایر 
دســتگاههای دولتی، گفت: اگر تولید 
رونق بگیرد اشــتغال ایجاد می شود و 
موضوعاتی مانند مالیات و روابط کارگر و 
کارفرما دارای نمود بیشتری خواهد شد. 
رحمانی بیان کرد: مردم باید احساس 
کنند کــه در جبهه جنــگ اقتصادی 
قــرار داریم و در حال مبارزه هســتیم. 
باید از فرصت وجود همیــن جوانان و 
توانمندی های آنها در بخش های مختلف 
صنعتی استفاده کنیم وزیر صمت اظهار 
داشت: خوشبختانه در شرایط موجود 
جوانان متخصص و توانمنــد پای کار 
آمدند و ظرفیت های خوبــی در حال 
فعال شدن اســت، باید از فرصت وجود 
همین جوانان و توانمندی های آنها در 
بخش های مختلف صنعتی اســتفاده 
کنیم . رحمانی اعالم کرد: امســال یک 
روح جدید، انگیزه، شــور و اراده جدی 
و جهــادی در بخش تولیــد و صنعت 
مشاهده می کنیم که باید تقویت شود. 
وی گفت: صنعت برای توسعه واقعی و 
برای پرواز به دو بــال فناوری و صادرات 
نیاز دارد. رحمانی با اشــاره به استقرار 
۶ هزار واحد فنــاور در پارک های علم و 
فناوری کشور، تصریح کرد: این ظرفیت 
بسیار خوبی است که باید از آن بهره الزم 
را ببریم. وی اضافه کرد: خوشــبختانه 
در سه ماهه اول ســال ۱۳۹۸ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی ۱.۴ درصد 
کاهش یافته است. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اظهار داشت: واحدهای بزرگ در 

حوزه های فوالد، خودرو و پتروشیمی اگر 
فعال شوند، قطعا بر واحدهای کوچک و 
پایین دســت نیز تاثیر خواهند داشت. 
وی گفت: ضروری اســت نمایشــگاه 
فرصت های ساخت داخل در واحدهای 
بزرگ تداوم داشته باشد، در واحدهای 
کوچک از طریق تشــکل ها ادامه یابد، 

اطالع رسانی دقیق انجام بشود.
انجمن ها، وب ســایت های معرفی 
فرصت ها و توانمندی هــا و نیازها را راه 
اندازی کنند رحمانــی تصریح کرد: با 
انجمن ها و تشــکل ها شــخصا در این 
خصوص صحبت کردم و کار را نیز شروع 
کرده اند و در همین راستا انجمن ها، وب 
سایتهای معرفی فرصت ها و توانمندی ها 
و نیازها را راه اندازی کنند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تاکید کرد: متناسب با 
هر نمایشگاه تخصصی، پیوست ساخت 
داخل تهیه و تنظیم شود. رحمانی بیان 
کرد: در سیاست های تجاری و وارداتی 
مان این برنامه را داریــم که اگر کاالیی 
به حد کافی ســاخت داخل داشــتیم، 
وارداتش را ممنوع می کنیم. وی اعالم 
کــرد: مجموعه ای را برای شناســایی 
کاالهای دارای امکان ساخت داخل به 
عنوان مرکز ساخت داخل راه انداختیم 

که به این امورات رسیدگی می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ایدرو به رســالت خودش متناســب 
با شــرایط روز برگشته اســت، ایدرو 
در حوزه مرکز ســاخت داخل که راه 
افتاده اســت، پیگیری هــای الزم را 
انجام می دهــد. وی افزود: در صنعت 
فوالد به نســبه خودکفاییم، اما برخی 
حوزه های دیگــر نیازمندی داریم که 
باید حل شــود. در برخی قســمت ها 
مانند برخی قطعات خودرو، ســاخت 
داخــل کامال حیاتی اســت رحمانی 
تصریح کرد: در برخی قسمت ها مانند 
برخی قطعات خودرو، ساخت داخل 
کامال حیاتی اســت و باید به هر نحو 
ممکن مشکل را حل کنیم. شایان ذکر 
اســت که در پایان تفاهم نامه ای میان 
وزارت صمت، وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و 

شکوفایی امضا شد.

واعظی در نخستین »نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید« تاکید کرد؛

حمایتدولتازکسبوکارهایاینترنتیواستارتآپها

وزیر صنعت با اشاره به 
کارکرد موثر تولید در 

عملکرد سایر دستگاه های 
دولتی: اگر تولید رونق 

بگیرد اشتغال ایجاد 
می شود و موضوعاتی 

مانند مالیات و روابط کارگر 
و کارفرما دارای نمود 
بیشتری خواهد شد

 رئیس دفتر  رئیس جمهور: 
کار بزرگی در نمایشگاه 

امسال و در نوآوری ها انجام 
شده است و استارتاپ های 
حاضر در نمایشگاه امسال 
در مقایسه با سال های قبل 
به یک برند ملی و منطقه ای 

تبدیل شده اند

گفت وگو

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک بازه زمانی 
خاصی برای اصالحات ســاختاری بودجه تعیین نمی کنیم، 
بلکه می توان این اصالحات ســاختاری بودجه را در سه دوره 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی کنیم که جلوه آن 

باید در بودجه سال ۹۹ دیده شود. 
ســیدتقی کبیری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، 
درباره روند اصالح ساختار بودجه کشور گفت: در فرمایش مقام 
معظم رهبری یک بازه زمانی چهــار ماهه مطرح بود هرچند 
که ما این زمان را از دست داده ایم. برای تحقق اصالح ساختار 
بودجه در چهارماه یک گروه ویژه باید گزارش های کوتاه مدت 

ارائه می داد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مطالعات اولیه 
جهت اصالح ساختار بودجه ریزی کشور انجام شده است، عنوان 

کرد: مطالعات صورت گرفته در این زمینه به اینجا رسیده که 
عزم جدی برای بحث تغییر ساختار بودجه وجود دارد. سازمان 
برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات 
کشور مباحث مفیدی را در این زمینه در جلسه غیرعلنی این 
هفته مجلس مطرح کردند. نماینده اصولگرای مجلس دهم 
با تاکید براینکــه باید اراده ای جدی بــرای اجرای اصالحات 
وجود داشته باشــد، تصریح کرد: در اصالح ساختار به دنبال 
چابک سازی دولت هســتیم و از طرف دیگر دولت لوایحی را 
پیشنهاد می کند که برعکس این امر است. این ها خالف چیزی 

است که در آن اصالحات مطرح می شود.
وی با بیان اینکه امسال وضعیت ویژه ای داریم، گفت: من 
یک بازه زمانی خاصی برای این اصالحات ســاختاری بودجه 
تعیین نمی کنم، بلکه می توانیم این اصالحات ساختاری بودجه 

را در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اجرایی کنیم.
کبیری در پاسخ به این سوال که اگر این اصالحات اجرایی 
شود در قانون بودجه امسال هم تغییراتی حاصل خواهد شد؟، 
گفت: خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه در حوزه قانون الیحه 

بودجه سال ۹۹ می خواهد بخشی را ارجاعی کند.
نماینده مردم خوی ادامه داد:  در برنامه زمانی کوتاه مدت در 
حوزه برنامه و بودجه طبیعی است وقتی قرار باشد در شهریورماه 
مصوب شــود اجرای آن از فردای شــهریورماه اتفاق نخواهد 
افتاد بلکه جلوه آن باید در بودجه ســال ۹۹ دیده شود. یعنی 
این اصالحات ساختاری باید در الیحه بودجه ای که در آذرماه 
مصوب می شود، دیده شود. درنتیجه مصوبه مجلس تا بخواهد 
به اجرا برســد زمان می برد و برنامه ریزی ها برای میان مدت و 

بلندمدت باید انجام شود.

این عضو فراکسیون والیی مجلس خاطرنشان کرد: جزئیات 
اصالح ســاختار بودجه به طور کامل عرضه خواهد شد و االن 
می توان درباره کلیات آن صحبت کرد که در حوزه  ســاختار 
دســتگاه ها هم می تواند نمود یابد. کاهش وابستگی به نفت و 

مدیریت هزینه ها از دیگر محورهای این اصالح ساختار است.
کبیری گفت:  درآمدهای غیرنفتی دولت در حوزه صادرات 
و مالیات و فروش اموال دولتی باید تامین شود، در این اصالح 

ساختار، مدیریت منابع و مصارف صورت می گیرد.

کبیری در گفت وگو با ایلنا: 

در اصالح ساختار بودجه به دنبال چابک سازی دولت هستیم


