اخبار
دالر ،سکه را هم گران کرد

در پــی گرانی دالر در بــازار آزاد ،نرخ
فروش سکه تمام بهار آزادی بار دیگر
رکورد یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
را زد .به گزارش تســنیم ،گرانی قیمت
دالر در بازار ارز وارد فاز جدیدی شــده
 ,موجب افزایش قیمــت در بازار طال
و سکه هم شــد ،تا جایی که بار دیگر
ســکه تمام بهار آزادی در بازار ســبزه
میدان رکورد یک میلیون و  500هزار
تومان را زد.در حال حاضر نرخ فروش
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در
بازار ســبزه میدان یک میلیون و 503
هزار تومان ،سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیم یــک میلیون و  460هزار تومان،
نیم سکه بهار آزادی  727هزار تومان،
ربع سکه بهار آزادی  417هزار تومان و
سکه یک گرمی  282هزار تومان اعالم
شده است.همچنین هر گرم طالی 18
عیــار نیز در بــازار از  141هزار تومان
عبور کرد؛ ضمــن آنکه هر اونس طال
در بازارهــای جهانی با قیمت 1337.6
دالر قیمت گذاری شده و مورد معامله
قرار می گیرد.
ترخیص  ۴۷۰۰دستگاه خودرو
بدون ضابطه از گمرک

مجلس مجوز سرک کشیدن به حساب مردم را صادر کرد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
گفت :دولت موظف اســت ســال 97
دهکهــای پردرآمــد را بر اســاس
حســابهای بانکی شناســایی و آنها
را حذف کند.به گــزارش فارس ،جبار
کوچکینــژاد با اشــاره بــه مصوبات

کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد :بر
اســاس مصوبه مجلس دولت موظف
است در ســال  97دهکهای پردرآمد
را شناسایی و بر اســاس دسترسی به
حسابهای بانکی حذف کند ،آنهایی که
یارانهشان حذف شده میتوانند به وزارت

بی توجهی وزارت صنعت
به نابودی صنعت پوشاک

اتحادیــه های صنایع پوشــاک ایران
اعالم کرد :عدم اقدام فوری وتوجه به
هشــدارهای تولیدکنندگان این صنعت
تبعــات خوبی بــه دنبال نداشــته و با
تهدید واحدهای تولید پوشاک به جهت
هجمــه واردات بی رویــه و قاچاق به
تعطیلی اجباری واحدهای تولید منجر
خواهد شد .به گزارش تسنیم ،پنجمین
جلســه دبیرخانه مشترک تشکل های
صنعتی و صنفی پوشاک ایران با حضور
نمایندگان انجمن هــا و اتحادیه های
مرتبــط با صنعت پوشــاک و مدیرکل
محترم صنایع نساجی ،پوشاک و چرم
وزارت صمت برگزار شد و فعاالن حوزه
پوشــاک در بیانیه ای از بی توجهی به
نابودی صنعت پوشک انتقاد کردند.
قیمت مواد غذایی به باالترین رقم
طی چهار سال اخیر رسید

بیژن عبدی در گفتوگو با «عصر ایرانیان» :تصمیمات مجلس دهم بیشتر سیاسی است و آثاری از اقتصاد ندارد
گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان :نمایندگان مجلس
پسازآنکــه دولت الیحه بودجــه  97را تصویب کرد
انتقادات فراوانی به بندهای مختلف آن داشــتند؛اما با
وجود این انتقادات در اقدامی تامل برانگیز بســیاری از
بخش های پیشنهادی دولت را در الیحه بودجه سال
آینده تصویب کردند تا زمینه ساز بروز مشکالت فراوانی
برای مردم در ســال آینده باشــند .به گزارش «عصر
ایرانیان» ،الیحه بودجه  97این روزها مراحل بررسی
در کمیسیون تلفیق را سپری می کند و هر روز خبرهای
زیادی از اعالام نظر نمایندگان خانه ملت درباره بخش
های مختلف این الیحه مخابره می شود.در این میان
نمایندگان مجلس که چند هفته پیش خود منتقد بودجه
 97بوده اند حال بیشــتر بندهای آن را تصویب کرده
و به صحن علنی فرســتاده اند .هرچند مصوبه های
کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی تلقی نمی شود
و هر موضوع باید در صحن علنی رای آورده و سپس
توسط شورای نگهبان نیز تایید شود اما اینکه نمایندگان
منتقد الیحه ناگهان طرفدار بندهای مختلف آن شده و
آن را با رای مثبت خود همراه کرده اند سوالی است که
بسیاری از عوام و خواص ان را مطرح می کنند.
نگاهی به موضع گیری های نمایندگان مجلس درباره
الیحه بودجه  97نشان می دهد که در بسیاری از موارد
نمایندگان با بندهای الیحه بودجه سال آینده کل کشور
مخالفند امــا در عمل خروجی کار ،موافقت مجلس با
برنامه های بودجه ای دولت در سال  97است .به عنوان
مثال حمیدرضا حاجی بابایی چندی پیش درباره الیحه
بودجه  97گفته بود که این الیحه ســنخیتی با برنامه
ششم ندارد .این نماینده مجلس درباره حذف یارانه ها
موضــع گیری کرد و افزود :برای حذف یارانه  44هزار
تومانی که در حال حاضر به اندازه  8هزار تومان ارزش
دارد ،الیحــه ارائه میدهند تا از مجلس چک ســفید
امضا بگیرند امــا ارادهای برای حذف یا حتی کاهش
حقوقهای نجومی وجود ندارد و برای حفظ و افزایش
آن هزار اســتدالل میآورند .حاجــی بابایی گفت :در
بودجه سال گذشته هم تصویب شد که یارانه ثروتمندان
حذف شود متاسفانه اقدامی نشد و اکنون در الیحه سال
 97این موضوع در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی
میخواهد انجام شود .وی با بیان اینکه تمام مشکالت
ما از عدم اجرای قانون نشأت میگیرد ،گفت :در ماده
 39برنامه ششــم توســعه به صورت شفاف و روشن
وضعیت درآمدها مشخص شده است .این که باید این
درآمدها در کدام حســاب واریز شود و اینکه دولت با
یک شــرایطی اجازه دارد قیمت حاملهای انرژی را
افزایــش دهد و این طور نیســت که در صورت گران
شدن بنزین مشخص نباشــد که کجا خرج میشود.
حاجی بابایی تصریح کرد :براساس برنامه ششم توسعه،
دولت در الیحه بودجه سنواتی هر میزان که میخواهد
میتواند در صورت تصویب مجلس حاملهای انرژی
را گران کنند اما پول آن را بر اساس تصویب مجلس
باید در بخشهای بهره وری صادرات غیر نفتی عدالت
اجتماعی ،خانوادههای نیازمند و عدالت اجتماعی هزینه
کند .نماینده مردم همدان در مجلس گفت:دولت باید
تمام هزینهها و خرج را در بودجه براساس برنامه ششم
مشــخص کند اما دولت گرانیها را به عهده مجلس
گذاشته اســت .حاجی بابایی با طرح این پرسش که،
در کجای الیحه دولت کمک و مســاعدت وجود دارد
 ،افــزود ،در این الیحه در خصــوص حذف یارانهها و

نماینده مجلس:

حذف یارانه ،انحراف از قانون و ظلم به خلق اهلل است

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شــورای اسالمی گفت که فشارهای اقتصادی بر مردم به
دلیل ضعف مدیریتی است و نه کمبودهای مالی و اعتباری .به گزارش ایسنا ،فرهاد فالحتی در نطق
میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس اظهار کرد :نظام پولی و مالی کشور بر پایه پتانسیلهای
فراوان بومی می تواند اقتصادی رفاه محور را ایجاد کند و مردم در پناه نظام از زندگی برخوردار شوند
مشروط به آنکه مدیران ارشد و میانی خلق اشرافی نگیرند و باور جهادی داشته باشند و همراه مردم در
مسیر انقالب باشند .فالحتی خاطر نشان کرد :رها شدن ساخت مسکن ،بی توجهی به امر صادر ات،
فراموش کردن گردشگری کشور ،سیاست بازی های تند برخی وزارتخانهها ،بی تدبیری در رتق و
فتق موسسات مالی ،فراموشی شبکههای ملی ارتباطی و فضای مجازی همه اموری مدیریتی هستند
که در صورت توجه دولت می توانند مدارج رشد را طی کنند .وی تصریح کرد :اقتصاد ما به نحوی
نیست که انرژی را گران کنیم و قیمتها را کنترل شده داشته باشیم .پس افزایش قیمت حاملهای
انرژی یعنی فشار بر گرده ملت امری پسندیده نیست .حذف یارانه  ۳۴میلیون یارانه بگیر هم انحراف
از قانون و هم ظلم به خلق اهلل است.
افزایش قیمتها گفته شده است .وی گفت:باید رعایت
حال مردم را کرد ،و اقشار کم در آمد را تقویت کرد .با
این وضعیت اگر بودجه را مصوب کنیم برای مردم قابل
تحمل و کشش نخواهد بود و اقشار پایین جامعه نمی
توانند این وضعیت را تحمل کنند .این نماینده مجلس
با اشاره به اینکه باید در جامعه توازن ایجاد کرده ادامه
داد :دولت باید همه درآمدهای خود را در الیحه بیاورند،
نباید چیزی را مصوب کنیم که خالف برنامه ششــم
توسعه باشد ،ای کاش در رابطه با حقوقهای نجومی
در این الیحه بحث میشود .حاجی بابایی با اشاره به
گزارش رئیس جمهور در مــورد الیحه بودجه  ٩٧در
صحن مجلس خاطر نشان کرد :رئیس جمهور بحث
از شفافیت در بودجه ٩٧می کند اما صحبت هایش در
این مورد شفاف نبود مثال نگفتند نسبت بودجه دولت با
برنامه ششم چیست ؟ این مخالفت ها و انتقادها فقط به
نماینده مردم همدان مربوط نبود و بسیاری از نمایندگان
مجلس خود را منتقد دولت در تنظیم الیحه بودجه 97
می دانستند.
توصیه های دولتی

از آن سو دولتی ها ســعی داشته و دارند اوضاع را به
نفع خود تغییر دهند به گونه ای که حسینعلی امیری،
معــاون پارلمانی رئیس جمهــوری درباره تصویب
کامل الیحه بودجه ســال آینده ابراز امیدواری کرده
و ابوذر ندیمی ،مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه
هم گفته اســت :توقع مــی رود نمایندگان مجلس،
همانند ادوار گذشــته الیحه پیشنهادی بودجه  ۹۷را

با حداقل تغییرات و با حفــظ روح کلی حاکم بر آن
به تصویب برســانند .در میان این برخوردها و اظهار
نظرها ،مجلسیها دیروز در کنار ده ها پیشنهاد دولت
که در الیحه بودجه  97گنجانده شــده و عینا توسط
نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تصویب شده
موضوع حذف یارانه  33میلیون ایرانی را نیز بدون آنکه
به شیوه های عملیاتی دولت بپردازند تصویب کردند.
مهرداد الهوتی  ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال
 ۹۷مجلس شورای اســامی در این زمینه گفت :بر
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سال آینده ۴۲میلیون
نفر یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.
بودجه در بن بست

اقــدام نمایندگان مجلس در همراهــی با دولت برای
تصویب الیحــه بودجه  97و حذف یارانه  33میلیون
ایرانی موضوعی اســت که واکنش بسیاری از فعاالن
اقتصادی و کارشناســان را به دنیال داشته و بودجه را
در بن بســت توصیف کرده است .حیدر مستخدمین
حسینی ،اقتصاددان و کارشناس مدیریت و کارشناس
بازار در این زمینه به خبرنگار«عصر ایرانیان» گفت:تا
زمانی که بودجه نویسی کشــور از شیوه سنتی خارج
نشــده و بحث درآمد و هزینه باشد اوضاع بر همین
منوال اســت .وی با اشاره به ضرورت توجه به بودجه
نویسی عملیاتی تصریح کرد:دولت و مجلس از بودجه
ریزی عملیاتی خوششان نمی آید چرا که به موضوع
کنترل،نظارت ،بررسی کارایی،عملکرد در اقتصاد می
پردازد.هرچند در هر دوره حرف هایی مطرح می شود

اما در عمل اتفاقی نمی افتد.به همین خاطر بسیاری از
شــیوه های بودجه ریزی و محل هزینه کرد از جمله
درآمدحاصل از هدفمندی یارانه ها هنوز هم مشخص
نیست .این استاد دانشگاه تاکید کرد :ساختار بودجه ما به
گونه ای است که هزینه و درآمدهایش مشخص است
به همین خاطر نماینده ها به خاطر حوزه های انتخابی
شان به هزینه ها و درآمدها زیاد دست نمی برند بنابراین
این شیوه سبب شده بودجه به یک بن بست رسیده که
نمی توانند زیاد آن را تغییر دهند .مستخدمین حسینی با
بیان اینکه رئیس جمهور ناکنون دو بار به مجلس پیام
داده که بودجــه را تصویب کنند اذعان کرد:اینکه در
صحن مجلس چه اتفاقاتی می افتد و تغییر ردیف ها و
بودجه ها اتفاق بیفتد و محل مصرف حذف یارانه مردم
کجاست باید صبر کرد تا بودجه در صحن علنی بشود.
به گفته وی بودجه نویســی سنتی امکان کارشناسی
نداشته و شــاید اجازه  10درصد تغییرات را بدهد که
این  10درصد هم نمی تواند منشــا تحولی در بودجه
باشد این کارشناس اقتصادی بار دیگر یادآور شد.:آنچه
نماینــدگان در بودجه  97تصویب کرده هیچ تحولی
ایجاد نمی کند و همان فشار را به مردم آورده و درآمد
آنها را کاهش می دهد.همچنین نشانه ای از تولید و
سرمایه گذاری جدید در بودجه سال آینده وجود ندارد
و نمایندگان با آگاهی از این موضوع بندهای الیحه را
عینا مطابق آنچه دولت خواسته تصویب کرده اند .وی
تاکیــد کرد:کلی گویی های زیادی در زمینه هزینه ها
و درآمدهای دولت در بودجه  97دیده می شــود که از
طرف دولت شفاف نشده و پس از تصویب حذف یارانه
 34میلیون نفر از مردم این کلی گویی ها و ابهامات بر
طرف نشده است.
تصمیمات سیاسی بهجای اقتصادی!

کارشناسان بر این عقیده اند که برخی نمایندگان مجلس
باید پاسخگوی عملکرد خود درباره اینکه چرا در ابتدا
مخالف و ســپس موافق الیحه حذف یارانه بوده اند
باشند .بیژن عبدی ،کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه
درباره این نگاه به خبرنگار «عصر ایرانیان» اظهار کرد:
باید از نمایندگان پرســید که آیا این بودجه منطبق با
برنامه توسعه ششم است یا خیر .چگونه در ابتدا اعالم
کردید که نیست و سپس آن را تصویب کردید؟ وی با
تاکید بر اینکه مردم باید عملکرد نمایندگان خود را رصد
کنند گفت :نمایندگان مجلس از همان ابتدا که انتخاب
شــدند با دولت در برنامه هایــش همراهی کردند .در
حالی که پیش از این مخالفت می کردند و بهجای اینکه
ایرادهای ساختاری بودجه را بررسی کنند بیشتر بندهای
الیحه را تصویب کردند .به گفته این اســتاد دانشگاه
تصمیمات مجلس شورای اسالمی بیشتر سیاسی است
و آثاری از اقتصاد ندارد چراکه همانگونه که در الیحه
بودجه پیشنهادی دولت محل هزینه درآمدهای ناشی
از حذف یارانه ها مشخص نیست در مصوبه کمیسیون
تلفیق نیز این موضوع مبهم است .به گزارش «عصر
ایرانیان»  ،پسازآنکه برخی مجلســیها هم بهجای
دغدغه مردم خود را در مســیر دولت قراردادند و البته
بی برنامگی دولت در هزینه کرد درآمدهای هدفمندی
یارانه ها را نادیده گرفتند – هرچند که همراهی دولت
و مجلس در مباحث کلی نظام امری مهم و ضروری
اســت –حال مردم دلخوش صحن علنی و شورای
نگهبان هستند تا مقابل برخی زیادهخواهیهای دولت
را بگیرد و از بروز مشکالت شدید اقتصادی برای مردم
در سال آینده پیشگیری کند.

احمد توکلی :دولت حتی حاضر نیست با مردم درباره مشکالتشان حرف بزند

رئیس اســبق مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی گفت:اینکه برخی مدعی
شــدند این اعتراضات را جنــاح مقابل راه
انداخته است ،ظلم به اعتراض بحق مردمی
اســت .ضمن اینکه هیچ دلیل روشــن و
قانعکنندهای نیز برای این ادعا نداشتند .البته
طبیعی است که منتقدان سیاسی دولت از
اعتراض مردم استقبال کنند .به گزارش نود
اقتصادی ،احمد توکلی افزود :این اشــتباه
بزرگی است که مســائل ملی را در سطح

روابط جناحی تقلیل دهید .اعتراضات مشهد
برخالف آشوب روزهای بعد ،کامال مردمی
و نتیجه بیاعتنایی دولت به این انتقادات و
اعتراضات بود .اینکه برخی مدعی شدند این
اعتراضات را جناح مقابل راه انداخته است،
ظلم به اعتراض بحق مردمی است .ضمن
اینکه هیچ دلیل روشن و قانعکنندهای نیز
برای این ادعا نداشــتند .البته طبیعی است
که منتقدان سیاسی دولت از اعتراض مردم
استقبال کنند .توکلی با اشاره به اینکه بخشی

از مشکالت گذشته نیز در این دولت تلنبار
شــده و بهمرور برای مردم محسوس شده
اذعان کرد :اینکه حجم مشــکالت از نرخ
تورم و برخی دیگر از شاخصهای اقتصادی
نیز فراتر رفت و به شاخصهای سیاسی و
اجتماعی رسید .شما اثر حقوقهای نجومی
بر عصبانیت مردم را دست کم نگیرید .شما
نمیتوانید بیاعتنایی دولت به مشــکالت
مــردم را بیاثر بدانیــد .دولت حتی حاضر
نیســت با مردم درباره مشکالتشان حرف

کار را به مردم واگذار کنید تا فساد کاهش یابد

عضو هیــأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایــران گفت :بارها
پشت این بلندگو گفتهایم که
دلیل این فســاد ایجاد موانع
و شــفافیت در اقتصاد است،
اگــر کار مــردم را بــه مردم
واگذار کنیــد حتم ًا به صورت
گسترده این فسادها کاهش مییابد .به گزارش
فارس ،سیدمحمدرضا مرتضوی در جلسه هیأت
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود :از دهه 70
گفتند که فساد  123میلیارد تومانی ،اآلن از فساد
 123هزار میلیاردی میگویند ،یعنی فساد 100
برابر شده است ،چه کسی مسئول است و باید به
این مسائل رســیدگی کند؟ وی اظهار کرد :این
فساد سیستماتیک است .کسانی را که بابت این
فسادها میگیرند معلول هستند و هیچکدام علت
نیستند .ما بارها پشــت این بلندگو گفتهایم که
دلیل این فساد ایجاد موانع و شفافیت در اقتصاد

اســت .عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران همچنین با
اشاره به اینکه مسئوالن دولتی
هرگاه به اتاق میآیند میگویند
ما از شــما حرفهای تکراری
میشنویم گفت :من میخواهم
به مسئوالن دولتی بگویم عمل
شما هم تکراری است ،زیرا ما هرچه میگوییم
این دولت را کوچک کنید و کار را به مردم واگذار
کنید بازهم میآیید و اداره کل تشکیل میدهید.
مرتضــوی اضافه کرد :ما متهم به آن هســتیم
آنچه را که عدهای گوش نمیکنند مرتب تکرار
میکنیم .وی ادامه داد :رئیس یک بانک کوچک
همکاران ما را در تولید و صنعت بیآبرو میکند
و به دنبال این بیآبرویی همکار ما سکته میکند
و فرزندشان خودکشی میکند .مرتضوی گفت:
قبل از بیآبرویی قیام کنید نه به معنای نافرمانی،
بلکه به معنای استفاده درست از بلندگو.

بزند .همین ماجرای مالباختگان را ببینید.
من خودم بین تجمع آنها در خیابان رفتم .با
آنها صحبت کردم .مدام با من تماس داشتند.
به بانک مرکزی فشار آوردم که به آنها وقت
دهید ،به نفع مردم است .نامه نوشتم و بیانیه
منتشر کردم .مردم عصبانی بودند .نماینده
سابق مجلس بیان کرد :مردم از بیاعتنایی
مسئوالن ناراضی بودند و حق هم داشتند.
مردم رفتنــد جلوی ســاختمان مجلس،
ریاستجمهوری و قوه قضائیه و مسئوالن
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عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران :

شــاخص بهای مواد غذایی فائو درسال
 ۲۰۱۷به میانگین  ۱۷۴.۶واحد رسید که
از میانگین چهار سال اخیر باالتر بوده و
نسبت به سال  ۲۰۱۶نیز  ۸.۲درصد رشد
نشــان میدهد.به گزارش مهر شاخص
بهــای مواد غذایی فائو در ماه دســامبر
( ۱۰آذر تــا  ۱۰دی) در پی افت شــدید
قیمــت روغن نباتی و محصوالت لبنی،
 3.3کاهش یافته و به رقم  169.8رسید.
افزایش صــادرات و کاهش تقاضا برای
پودر شیر خشک و شیر کامل و همچنین
پنیر و کــره باعث افــت  ۹.۷درصدی
شاخص بهای لبنیات فائو در ماه دسامبر
شد .اما علیرغم این افت قیمت ،شاخص
فرعی در سال  ۲۰۱۷نسبت به سال قبل
 ۳۱.۵درصد رشد نشان میدهد.
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حقوق دارنــد ،از افزایش  10درصدی
حقوق حــذف میشــوند و پایینتر از
آن از  10تــا  18درصد افزایش حقوق
پیدا خواهند کرد ،این افزایش یا محل
منابع این افزایش از طریق حذف یارانه
پردرآمدها خواهد بود.

«عصر ایرانیان» در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی سیاست یک بام و دو هوای مجلس در بودجه  97را بررسی می کند

نگرانی های ظاهری مجلس!

رییــس انجمن وارد کننــدگان خودرو
از افزایــش  ۳۸.۵درصــدی قیمــت
خودروهــای وارداتی در بــازار خبر داد
و گفت :بیش از شــش هزار دســتگاه
خودرو با رانت ،مجوز خودروســازان یا
مجوزهای خاص به کشــور وارد شده
اســت .به گزارش تسنیم  ،احتشام زاده
افزود :تصمیمات یک شبه موجب شد
که در خودروهــای بنزینی  38.5و در
هیبریــدی  42درصــد افزایش قیمت
ایجاد شود وهمچنین هزار میلیاردتومان
هزینه به مردم وارد شــد.ضمن این که
بازار سیاه ایجادشــد و به طور متوسط
 500میلیون تومان قیمت خودروهای
وارداتی افزایش یافت .او با اشــاره به
رانت ایجاد شــده از بسته شدن سایت
ثبت سفارش گفت :در این مدت 4700
دستگاه خودرو بدون رعایت ضوابط از
گمرک ترخیص شد .

کار مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت باید پردرآمدها
را تعریف و در دستورالعمل اجرایی آن را
تدوین و ابالغ کند ،گفت :مصوبهای در
مورد افزایش حقوق کارکنان دولت نیز
وجود داشت آنهایی که باالی  5میلیون
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را مخاطب قرار دادند؛ اما مسئوالن دولتی
نرفتند سراغشان که مشکل شما چیست؟
ضمن اینکه حرفهایی زدند که تازه نمک
روی زخمشــان بود .مقایسه نرخ تورم این
دولت و دولت گذشــته تصویر درســتی از
اغتشاشــات ارائه نمیدهد و سادهســازی
ماجراســت .االن قدرت دست دولت است.
دولت فعلی ،هم به جهت سیاســتگذاری
مقصر است و هم در بیاعتنایی به خواست
مردم و عصبانیت آنها سهم دارد.

اخبار
کاهش بدهی های دولت
در سال جاری

بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش
های مجلس ،مجمــوع بدهی دولت و
شــرکتهای دولتی تا پایان خــرداد ماه
امســال حدود  ۶۲۵هزار میلیارد تومان
برآورد شــده است .به گزارش تسنیم ،بر
اساس این گزارش بدهی دولت در حالی
که پایان اســفند ســال قبل حدود 339
هــزار میلیارد تومان بوده در پایان خرداد
ماه امســال به  358هزار میلیارد تومان
افزایش یافته اســت .این در حالی است
که بدهی شرکتهای دولتی از  402هزار
میلیارد تومان در اسفند  95به حدود 355
هزار میلیارد تومــان در پایان خرداد 96
کاهش یافته است.مجموع بدهی نیز طی
ســه ماه مورد اشاره از  657هزار میلیارد
به  625هزار میلیارد تومان کاهش یافته
است .بر این اساس  57درصد از این رقم
بدهی دولت و  43درصد بدهی شــرکت
های دولتی می باشد.
اجرای نادرست قانون مالیاتی
در مناطق آزاد

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از اجرای
سلیقه ای قوانین مالیاتی در مناطق آزاد
گفت :اجرای نادرســت قانون مالیاتی در
مناطق آزاد توسط سازمان مالیاتی ناشی
از تفسیر به رای قوانین است .به گزارش
مهر ،جعفر قادری با اشاره به اینکه یکی
از دالیل عــدم موفقیت مناطق آزاد این
اســت که قوانین و مقررات آن ،در عمل
رعایت نمیشود ،اظهار کرد :طبق آمار،
میزان ســرمایهگذاری محقق شــده در
مناطق آزاد۸۰۰ ،میلیون دالر اســت که
نشــان میدهد مناطق آزاد کشــورمان
تنهــا موفق بــه جذب ۶درصــد از کل
ســرمایهگذاری خارجی کشور شدهاند و
این عــدد در مقابل معافیتهای در نظر
گرفته شده برای این مناطق ،عدد بسیار
کوچکی است .این کارشناس اقتصادی
در پایان یادآور شــد :آمار موجود نشان
میدهــد که حدود ۱۰درصد واردات کل
کشور از طریق مناطق آزاد اتفاق میافتد
اما متاســفانه مجموع هفت منطقه آزاد
کشــورمان ،تنها به انــدازه یک درصد
صادرات کل کشور را به خود اختصاص
دادهاند.
وام ازدواج  15میلیون تومانی
تصویب شد

عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه از
اختصــاص اعتبار  ۱۴۰۰میلیــارد تومانی
برای اشتغال مدد جویان کمیته امداد خبر
داد .مهرداد الهوتی عضو کمیسیون تلفیق
الیحه بودجه  97گفت :میزان وام ازدواج در
بودجه سال آینده  15 ،میلیون تومان تعیین
شــد و بانکها مکلف شدند تا اعطای وام
ازدواج را در اولویت اول اعطای تسهیالت
قرار دهند .وی با اشــاره به اینکه اعضای
کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را مکلف
کردند تا دو هــزار میلیارد تومان اعتبار به
منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی در نظر بگیرد ،ادامه داد :در
این میان سهم کمیته امداد  1400میلیارد
تومان و سهم مددجویان سازمان بهزیستی
 600میلیارد تومان است.
سرمایه صندوق سرمایهگذاری
معدنی باید  ۱۵برابر شود

رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت یزد:

بخش خصوصی اکنون برای بقاء میجنگند

رییس خانه صنعت ،معدن
تجــارت یــزد با انتقــاد از
کملطفیهــا بــه بخش
خصوصــی ،اظهــار کرد:
بیانصافی است که فرافکنی
کنند و همــه تقصیرها را
گــردن بخــش خصوصی
بیندازند  .به گزارش ایســنا« ،ســید علی اکبر
کالنتر» در نشست هماندیشی بررسی مسائل و
مشکالت صنایع و معادن غیرفلزی که با حضور
دکتر رحمانــی قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارت برگزار شد ،با اشاره به مشکالت بخش
خصوصی ،گفت :منصفانه نیست در شرایطی که
اتفاقات ویرانگری در محیط کسب و کار افتاده
و رفــع آنها در اختیار و تــوان مدیران بخش
خصوصی نیست ،دولت هم به جای کمک به
تولیدکنندگان به آنها از طریق سازمان مالیاتی و
شرکتهای خدماترسان مثل گاز ،برق و آب،

فشار بیاورد و موجب تعطیلی
روز افزون محل کســب و کار
آنها شود  .رییس انجمن صنایع
لعاب و رنگدانههای سرامیکی
ایران با بیان ایــن که باید به
سمت افزایش اشــتغالزایی
برویم ،افزود :نکته طنز ماجرا
این است که اخیراً کسانی که خود ایجادکننده
مشکالت فضای کسب و کار بودهاند یا نتوانستند
آن را بهبود ببخشــند و رتبه جهانی ایران را از
 120به تک رقمی تبدیل کنند و محیط کسب و
کار ما را با این همه پتانسیل و استعداد خدادادی
مثل ســنگاپور نکردند ،دارنــد از مدیریتهای
بخش خصوصی ایراد میگیرند  .کالنتر در پایان
از کم لطفی هایی که به بخش خصوصی می
شــود انتقاد کرد و اظهار کرد:بخش خصوصی
عامل رکود در کشــور نیست و نباید مورد کم
لطفی قرار بگیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایهگذاری
ی رغم افزایش
فعالیتهای معدنی گفت :عل 
 ۱۰۰میلیارد تومانی سرمایه این صندوق،
باید این رقم به  ۱۵۰۰میلیارد تومان برسد.
به گزارش ایسنا ،فرید دهقان با بیان اینکه
توســعه معادن کوچک و متوسط یکی از
وظایف اصلی صندوق بیمه سرمایه گذاری
فعالیتهایمعدنیاست،اظهارکرد:موضوع
کاهش بروکراسی اداری برای صدور ضمانت
نامه ها به معادن از جمله برنامههایی است که
برای این صندوق در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل تازه منصوب شده صندوق بیمه
سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ادامه داد:
با توجه به ابعاد بخش معدن ،ارقامی که برای
موضوع حمایت از معادن مطرح میشــود،
باید متناسب باشد و حاال باید دید که حتی
با افزایش  ۱۰۰میلیارد تومانی سرمایه این
صندوق آیا میتوان اهداف مشخص شده در
این زمینه را محقق کرد یا خیر؟

