
با توافق انجام شده بین سازمان برنامه و بودجه، صندوق 
توسعه ملی و جهاد کشاورزی حدود ۱۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد 
تومان منابع برای ایجاد تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی 

تامین شد.
میزبان  بودجه  و  برنامه  سازمان  شنبه  امروز  ایسنا،  گزارش  به 
مراسمی به منظور امضا و مبادله تفاهم نامه برنامه های تولید و اشتغال 
در حوزه جهاد کشاورزی بود و بر این اساس نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، شهیدزاد ه رئیس صندوق توسعه ملی و همچنین 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه برخی مدیران و معاونان دیگر 

حضور داشتند.
بر اساس توافق انجام شده قرار است با تامین مالی ۱۸ هزار و 
۱۴۰ میلیارد تومانی در حوزه کشاورزی حدود ۸۲ هزار فرصت شغلی 
ایجاد شود. این منابع در دو بخش اصلی سرمایه گذاری خواهد شد 
که برنامه آن برای ۱۰ رسته کشاورزی و همچنین ثبت اشتغال و 

بازسازی و نوسازی واحدها و تامین سرمایه در گردش است.
بر اساس آنچه که پورمحمدی - معاون بودجه سازمان برنامه و 
بودجه - اعالم کرد: منابع ۱۸ هزار میلیاردی از چند بخش تامین 
می شود. حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۷۵۰۰ 
از ظرفیت قانون  بانک ها، ۴۰۰۰ میلیارد تومان  از  میلیارد تومان 
اعطای تسهیالت به مناطق عشایری و روستایی، ۱۷۰۰ میلیارد 
تومان آورده متقاضیان و ۸۷۰ میلیارد تومان نیز یارانه ای است که 

سازمان برنامه و بودجه آن را تامین خواهد کرد.
آمریکا جهانی را معطل تحریم ایران کرد

در این مراسم نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
اینکه نباید تمام مسائل را به اینکه تحت تاثیر تحریم قرار داریم ربط 
داده و آن را انجام ندهیم، گفت: اگر این گونه باشد، کوتاهی کرده ایم 
در حالی که ما کشور بزرگ و ثروتمندی هستیم که می توانیم به 

مسیر خود حتی در شرایط تحریم ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه آمریکا جهانی را معطل تحریم های ایران کرده بود، 
گفت: با اینکه شاید مزاحمت هایی برای ما ایجاد کند، ولی به معنی 
توقف ایران نیست. آمریکایی ها خودشان اذعان دارند که ایران کشور 
ثروتمند و با اقتصادی بزرگ است. بنابراین آنها نمی توانند حرکت 

ایران را متوقف کنند.
وی ادامه داد: آمریکا نمی تواند ایران را با تحریم های خود به زانو 

درآورده و پشت میز مذاکره بنشاند. باید به آنها گفت: نتیجه مذاکرات 
قبلی شما چه بود؟ و از تعهدات خود سر باز زدید. این در حالی است 
که ایران به دلیل فرهنگ بزرگ ایرانی و اسالمی به تعهدات و پیمان 

خود پایبند بوده است.
نوبخت در ادامه با اشاره به توافق بین سازمان برنامه و بودجه و 
جهاد کشاورزی برای ایجاد تولید و اشتغال در حوزه کشاورزی گفت 
که بر اساس این توافق حدود ۸۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد و 

حفظ خواهد شد.
وی ادامه داد: ما در حوزه کشاورزی توانستیم به خودکفایی گندم 
برسیم، این در حالی است که زمانی حدود ۱۰ میلیون تن گندم 

وارد می کردیم. در عین حال که توانسته ایم به گونه ای عمل کنیم 
که طلب گندم کاران را به موقع پرداخت کرده و با آنها تسویه کنیم؛ 
این در شرایطی است که برای امسال حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان بابت خرید تضمینی پرداخت کرده ایم که البته از نظر زمانی 

نسبت به سال گذشته زودتر انجام شده است.
انقالب در آب و خاک کشاورزی

در ادامه حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز با مروری بر شرایط 
موجود به تغییر و تحوالت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: به 
عنوان نمونه ما در ابتدای دولت یازدهم حدود ۷۰ هزار هکتار زمین 
کشاورزی در ایالم داشتیم که اکنون به بیش از ۲۰۰ هزار هکتار 

رسیده است که خود انقالبی در آب و خاک کشاورزی محسوب 
می شود.

گفت:  در حوزه کشاورزی  منابع  تامین  اهمیت  به  اشار  با  وی 
متاسفانه سهم کشاورزی از منابع مالی نسبت به سهمی که در اقتصاد 

دارد، پایین تر است و باید بیش از این مورد حمایت قرار گیرد.
کشور  اشتغال  درصد   ۱۸ حدود  کشاورزی  حجتی،  گفته  به 
را البته منهای صنایع تبدیلی غذایی بر عهده دارد اما شهیدزاده، 
رئیس صندوق توسعه ملی نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد 
که صندوق بتواند به عنوان یک موسسه ملی در طرح های توسعه ای 

کشور همراهی کند.

اقتصادی 5

 دو معاون جدید بانک مرکزی منصوب شدند

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه ای معاونان 
اداری- مالی و نیز حقوقی و امور مجلس این نهاد را منصوب کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، بر اساس این احکام، »امیرحسین 
طیبی فرد« عهده دار معاونت »حقوقی و امور مجلس« و »ابوالفضل نجارزاده« 

معاونت اداری و مالی بانک مرکزی شده اند.
طیبی فرد پیش از این مدیرکل حقوقی بانک مرکزی بود؛ وی تحصیل کرده 

حقوق در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.
این  از  و پیش  اقتصاد در مقطع دکتری است  آموخته  نیز دانش  نجارزاده 
مسئولیت های مختلفی را در بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی تجربه 

کرده است.
از زمان حضور همتی در بانک مرکزی )مرداد امسال( تاکنون معاونان ارزی و 

نظارت و دبیر کل این بانک تغییر کرده اند.
در این مدت همچنین مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری و 
نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در معاونت نظارتی 
بانک مرکزی و نیز مدیران اداره نظارت ارز و مدیر اداره بین الملل با حکم همتی 

منصوب شده اند.

وعده همتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و 
سخت شدن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم وعده داد 
که بانک مرکزی نهایت تالش و همکاری خود را در این زمینه به کار خواهد 

بست.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام 
نوشت: »صادرات، پیش نیاز رشد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشور و 
گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است. طبیعی است به خاطر 
تحریم های ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکالت 
و پیچیدگی هایی داشته باشد. بانک مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و 

مقررات همراهی الزم را در این زمینه خواهد داشت.
تعهد برای آوردن ارز به چرخه اقتصاد می تواند در قالب ترکیبی از روش های 
مختلف عرضه ارز به سامانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اسکناس به صرافی ها 
یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران باشد. بدیهی است راهکاری غیر 
از آن چه اشاره شد، عمال نوعی خروج سرمایه از کشور تلقی می شود که در تقابل 

با اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
در مشورت با فعاالن بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه های 
مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از 
صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ٤٧ میلیارد دالر برآورد 
نیز همچون گذشته  از صادرکنندگان  انتظار  می شود، سرعت خواهد گرفت. 
همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید  به خاطر داشت که عملکرد همه ما 
و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته 

خواهد شد.«
به گزارش ایسنا، اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده به احتمال زیاد مربوط 
به تغییرات جدید قانون پیمان سپاری ارزی است که طبق گفته رییس کمیسیون 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار شده صادرات  زیر یک میلیون دالر معاف از 
تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دالر شامل معافیت ۵۰ درصدی 
شود که برای هزینه های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات 
در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دالر 
شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات باالی ۱۰ میلیون دالر همچنان به 

روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه:

شکایت از نصب نشدن نرخ کاالهای آی.تی به شماره 
41015 اعالم شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بازرسان این اتحادیه 
از فردا )یکشنبه( به صورت نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند 
یافت، گفت: مردم می توانند در صورت عدم درج قیمت بر روی کاالهای 

آی.تی، شکایت های خود را به شماره ۴۱۰۱5 اعالم کنند.
به گزارش ایرنا، با استناد به ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی وماده ۱۵ قانون نظام 
صنفی، اطالع رسانی قیمت در واحد صنفی و از طریق نصب برچسب در محل 

عرضه، انجام می شود.
در همین پیوند »سید مهدی میرمهدی کمجانی« رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: مردم در صورت شکایت از 
هر واحد صنفی فعال در بخش کاالهای آی.تی می توانند شکایت خود را با شماره 

۴۱۰۱۵ در میان گذاشته و مطمئن باشند در اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی ادامه داد: درج قیمت بر روی کاالها یک الزام قانونی است که صاحبان کسب 
و کارها نمی توانند آن را رعایت نکنند و اگر تخلف کنند قانون با آنها برخورد خواهد 
کرد. میرمهدی کمجانی خاطرنشان ساخت: نوسان های قیمت ارز از ابتدای امسال 
سبب شده بود برخی اعضای صنف در درج قیمت ها به دلیل تغییر روزانه آنها 

سستی کنند که موجب نارضایتی مردم شده بود.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: برهمین اساس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از ابتدای آبان ماه به اتاق اصناف ایران اعالم کرد که همه فعاالن صنفی 
موظفند قیمت کاالها را برروی کاال نصب کنند به گونه ای که در معرض دید 

مشتریان قرار گیرد.
وی ادامه داد: اتاق اصناف نیز به اتحادیه ها در این زمینه هشدارداد و براساس این 
هشدار، اتحادیه به اعضای خود الزام کرد نسبت به درج قیمت ها برروی کاالهای 

آی.تی اقدام کنند.
میرمهدی کمجانی افزود: اطالع رسانی در باره الزام نصب قیمت از سه شنبه 
هفته گذشته انجام شده است و بازرسان این اتحادیه از فردا )یکشنبه( به صورت 

نامحسوس در فروشگاه ها حضور خواهند یافت.
این مقام صنفی یادآورشد: اعضای صنف موظفند قیمت کاالها را بر روی آنها نصب 
کنند و مردم می توانند در صورت نبود قیمت روی کاالها با اتحادیه تماس گرفته 

و طرح شکایت کنند.

یکشنبه / 27 آبان ۱397 / شماره 2۸۱

قیمت جدید شیر خام ۲000 تومان تعیین شد
مدیرعامل اتحادیه دامداران از تصویب قیمت جدید شیر خام به نرخ 2۰۰۰ تومان برای تحویل درب دامداری، خبر داد. علیرضا عزیزاللهی - مدیرعامل اتحادیه دامداران - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود 

مصوب کرد که شیر خام با مشخصات 3.2 درصد چربی درب دامداری کیلویی 2۰۰۰ تومان عرضه شود. وی با بیان این که افزایش قیمت اخیر شیر خام عاملی برای گرانی محصوالت لبنی نخواهد بود، خاطرنشان کرد: پیش از این قیمت لبنیات بیش 
از نرخ جدید شیر خام که اعالم شده، افزایش داشته است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بر مبنای قیمت جدید شیر خام، قیمت محصوالت لبنی را تعیین کند. 

با تامین بیش از ۱۸ هزار میلیارد

۸۲ هزار شغل کشاورزی ایجاد می شود
اخبار

نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

آخرین رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعالم شد

 استفاده ماهانه 7 هزار میلیارد ریال اوراق مسکن تا مهر 97

نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اعالم آخرین رقم هزینه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: قدرت خرید جامعه کارگری از سال 

گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره ارزیابی تشکیل جلسه شورای عالی کار 
و برگزاری کمیته دستمزد در هفته جاری، گفت: علیرغم آن که دستورکار جلسه 
چیز دیگری بود ولی نمایندگان کارگری جلسه را به دست گرفتند و موضوع کاهش 
قدرت خرید و افزایش مزد کارگران را مطرح کردند. خوشبختانه با نظر مثبت آقای 
شریعتمداری،  مذاکره و گفت وگوی خوبی را شاهد بودیم و ایشان با توجه به این که 
اولین جلسه  با حضور نمایندگان دو طرف بود، با جمع بندی دیدگاه های نمایندگان 

کارگری و کارفرمایی به این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: متاسفانه آخرین جلسه کمیته دستمزد مربوط به زمان قبل از 
استیضاح دکتر ربیعی بود و ماه ها با تعویق و تاخیر همراه شد ولی با توجه به ارسال 
دعوتنامه ها، هفته جاری جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد و امیدواریم مباحث 

خوبی درباره ترمیم دستمزد و ارتقای قدرت معیشت کارگران داشته باشیم.
نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، متذکر شد: نمایندگان کارگری 
در این جلسه طبق آیین نامه شورای عالی کار نامه ای نوشته و برگزاری جلسه فوق 
العاده با موضوع صرفا دستمزد را با توجه به پایین آمدن قدرت خرید جامعه کارگری 

درخواست کردند.
چمنی درعین حال درباره به روزرسانی ارقام مزد و سبد معیشت کارگران در جلسه 

کمیته دستمزد، گفت: ما اطالعات و ارقام خود را آماده کردیم و در جلسه بعدی 
کمیته دستمزد ارائه می کنیم. سال گذشته و قبل از تصویب دستمزد کارگران،  رقم 
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که بعد از عید 
و با شروع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و تورم بیشتر شد و قدرت 
خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد؛ به نحوی که اکنون این فاصله به رقم یک 
میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به 

بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 این مقام مسئول کارگری با بیان این که قدرت خرید جامعه کارگری از سال 
گذشته تا امروز یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته است، درباره پیش بینی 
ترمیم مزد کارگران تا قبل از ورود به پرونده مزد سال ۹۸ هم گفت: اگر دولتمردان با 
دید باز به این قضیه نگاه کنند این کار باید انجام شود در غیر این صورت در پرونده 
مزد سال آینده به مشکل برمی خوریم و به صالح شرکای اجتماعی هم نیست که این 

روند با دشواری حل و فصل شود.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، به پیشنهاد وزیر 
کار تشکیل کمیته دستمزد مطرح و مقرر شد پس از به روزرسانی آمار و ارقام سبد 
معیشت و دستمزد، جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. نمایندگان کارگری این 
جلسه را امیدوار کننده توصیف کرده و از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران 

خبر دادند.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در هفت ماهه امسال به طور متوسط 
ماهیانه هفت هزار میلیارد ریال تسهیالت اوراق مسکن )تسه( استفاده شد.

»محمدحسن مرادی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: انباشت اوراق استفاده نشده 
تسهیالت مسکن در ماه های گذشته سبب شده است حجم اوراق قابل عرضه در بازار 
بیش از تقاضای مصرفی باشد. وی ادامه داد: به دلیل انباشت اوراق استفاده نشده ماه های 

گذشته، شاهد کاهش قیمت اوراق مسکن تا سقف 6۰ هزار تومان در بازار بودیم.

مرادی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و استقبال متقاضیان ممکن است قیمت 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن در بازار بین ۲ هزار تا ۳ هزار تومان در نوسان باشد.
 افزایش 32 درصدی حجم اوراق مصرف شده در مهرماه نسبت به پارسال

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در مهرماه امسال حجم اوراق مصرف شده 
بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با مدت مهرماه پارسال حدود ۳۲ درصد 
افزایش نشان می دهد. وی تاکید کرد وضعیت معامالت مسکن سبب شده است تقاضا 

برای استفاده از اوراق تسهیالت مسکن در بازار کمتر شود.
مرادی ادامه داد: هر برگ از این اوراق ۲ سال اعتبار دارد و متقاضیان خرید مسکن می 
توانند با ارائه آن به شعبه های بانک مسکن نسبت به استفاده از تسهیالت این بانک به ازای 
هر برگ معادل ۵۰۰ هزار تومان اقدام کنند. ضمن اینکه فروش اوراق تسهیالت مسکن 

نسبت به پارسال آنچنان تفاوتی نکرده است.
به گزارش ایرنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی چند روز پیش اعالم کرد مهرماه امسال متوسط قیمت خریدوفروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله  شده در تهران ۸6 میلیون و ۳۰۰ هزار 

ریال بود که رشد ۸۳.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به شهریورماه نیز 6.۳ درصد 

رشد کرد. همچنین در مهرماه، منطقه یک شهری تهران با ۱۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال 
بیشترین متوسط قیمت مسکن را داشت و منطقه ۱۸ با ۳6 میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در 

جایگاه آخر قرار گرفت.
بیشترین میزان رشد در این ماه مربوط به منطقه ۵ با ۱۰۴.۸ درصد رشد نسبت به 

شهریورماه بود و کمترین میزان افزایش مربوط به منطقه ۱۲ با ۴۰.۱ درصد می شد.
شمار معامالت واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مهرماه نسبت به ماه پیش 

۹.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۲.6 درصد کاهش را نشان می دهد.
براساس این گزارش، از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه ۵ با یک هزار و ۳۲۷ 
فقره، سهم ۱6.۳ درصدی در شمار معامالت داشت؛ منطقه ۱۹ با 6۴ فقره و سهم هشت 

دهم درصدی در آخرین رده قرار گرفت.
بانک مرکزی نیز اعالم کرد در مهرماه ۹ هزار و ۴۰۰ واحد آپارتمان مسکونی در شهر 
تهران معامله شد که نسبت به شهریورماه ۹.۵ درصد و نسبت به مهرماه پارسال ۳۲.۳ 
درصد کاهش یافت. بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران را ۸6 میلیون و 
یکصد هزار ریال اعالم کرد که نسبت به شهریورماه امسال و مهرماه پارسال به ترتیب 6.۴ 

درصد و ۸۳.۵ درصد بیشتر بود.

در حالی که مقامات آمریکایی ادعا می کنند که هدف 
تحریم ها، مردم ایران نیستند اما کارشناسان معتقدند 
و  داده  قرار  را هدف  مردم  دقیقا سفره  تحریم ها  که 
هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی قائل نشده 

است.
ادعا کرده اند که  ایسنا، مقامات  آمریکایی مکررا  به گزارش 
ایران مشمول تحریم نیست در حالی که  با  تجارت غذا و دارو 
تحریم های بانکی عمال فرآیند واردات همه کاالها از جمله غذا و 

دارو را تحت تاثیر قرار داده است.
درواقع اگرچه روی کاغذ کلمه غذا و دارو تحریم نشده، اما 
نمی توانند پول خود  این کاالها  در عمل فروشندگان خارجی 

را از واردکنندگان ایرانی دریافت کنند و این مسئله  باعث بروز 
مشکالتی در واردات این محصوالت می شود.

پیش از این مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار 
و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که اتفاقا هدف 
تحریم های آمریکا غذا و دارو است، اظهار کرده بود که  مقامات 
آمریکایی مدام در بوق و کرنا می کنند که غذا و دارو مشمول 
تحریم ها نیست، اما از طرف دیگر از روش هایی استفاده می کنند 
که واردات کاال از جمله محصوالت غذایی و دارویی را برای ایران 

دشوار می کند.
در این رابطه عدنان موسی پور - رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و قطر - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تحریم های آمریکا 

علیه ایران دقیقا سفره مردم را هدف قرار داده است و هیچ تفاوتی 
بین بخش خصوصی و دولتی قائل نشده و بیشترین فشار را هم 
به بخش خصوصی و مواردی که مرتبط با معیشت مردم است، 

وارد می کند.
وی افزود: بنابراین ادعای این که تحریم ها برای مردم نیستند، 
کامال کذب است. در حال حاضر عمده فشارهای اقتصادی ما ناشی 
از تحریم ها و استمرار تحریم ها در سالیان گذشته است؛ بنابراین 
حرف اساسی و خواسته اصلی فعاالن اقتصادی این است که در 
این شرایط، فرصت هایی در داخل ایجاد شود تا بتوان از بحران ها 

عبور کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که 

بخش خصوصی آمادگی برای بهبود شرایط را دارد، اظهار کرد: 
فعاالن بخش خصوصی با هر سختی که وجود دارد، می توانند 
از فرصت ها استفاده کرده و از توانایی خود برای عبور از بحران ها 
استفاده کنند. اما این مهم در صورتی تحقق می یابد که شرایط در 
داخل تسهیل شده و بند از دست و پای فعاالن اقتصادی خصوصی 

باز شود.
موسی پور تصریح کرد: زمانی که بحث صادرات پیش می آید و ما 
به شدت طرفدار افزایش صادرات هستیم، به این خاطر است که 
در پشت صادرات تولید نیز وجود دارد. بنابراین با افزایش صادرات 
چرخه تولید نیز بیشتر به گردش آمده و شرایط اقتصادی را بهبود 

می بخشد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر:

آمریکا دقیقا سفره مردم را نشانه گرفته است


