ورزش��ي

پویانمایی رسانهای جدی برای تبلیغ دین است

فرو مايگي اين است که شکر نعمت به جاي نياوري .امام حسن مجتبي
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صفحه6

رئيسکارگروه اقدام مالي ،عضو اتاق جنگ واشنگتن عليه جمهوري اسالمياست

نظارت دولت
بر بازار ضعیف است

نماین��ده م��ردم پلدختر در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :نظارت دولت بر بازار ضعیف
است و قیمتها ثبات ندارد که به...
همین صفحه

نيروهاي مسلح را براي

مقابله با انواع تهديدات

آماده کردهايم

اطالعات مالي ايران در « »FATFبه
وزارت خزانهداري آمريکا ميرود

صفحه2

معاون سابق وزارت خزانه داري آمريکا:

ماموريت « »FATFتنگ کردن حلقه
فشار عليه ايران است

صفحه2

ميرلوحي :چارهاي جز افزايش
بهاي خدمات نداشتيم!

پیشنهادافزايش ۲۰درصدي
خدمات شهري در سال آینده

مع��اون س��ابق مدي��ر ام��ور مبارزه
ب��ا تروريس��م و جراي��م مال��ي در
وزارت خزان��هداري آمري��كا در
کت��اب نب��رد خزانه نوش��ت :انزواي
اي��ران از نظ��ام مال��ي نيازمن��د
مداخل��ه « »FATFب��راي تأيي��د
قضاوتهايي پيرامون نظام مالي ضد
پولش��ويي و مبارزه با تروريس��م اس��ت« .چريکهاي کت و ش��لواري»
( )Guerrillas in gray suitsاصطالح��ي اس��ت که خوان زاراته
معاون مدير امور مبارزه با تروريسم و جرايم مالي در وزارت...

گروه اجتماع��ي :عضو کميس��يون برنامه و
بودجه شوراي شهر تهران در ارتباط با تصميم
شوراي شهر تهران درباره افزايش  ۲۰درصدي
خدمات شهري در سال  ۹۸گفت...
صفحه5

کشتی پهلوانی ایران

صفحه3

وارد بازیهای المپیک

کاهش قیمت کاغذ در بازار آزاد

اروپایی  ۲۰۱۹شد

صفحه6
صفحه7

سایه روشن ادغام بانکها
در شرایط خاکستری
صفحه3

نوبخت بر خالف مصوبه مجلس اعالم کرد :افزایش حقوق ۴۰۰هزارتومان بهعالوه نهایتا  ۵درصد!

تذکر نمایندگان مجلس به رئیسجمهور و وزرا

نظارت دولت بر بازار ضعیف است

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی گفت:
نظ��ارت دولت بر بازار ضعیف اس��ت و قیمتها ثبات
ن��دارد که به رئیسجمهور و وزرا تذکر دادهایم .س��ید
حمیدرضا کاظمی در گفتوگو با تس��نیم با اش��اره به
گرانیهای بازار شب عید اظهار داشت :از دولت انتظار
داری��م در این ایام بهگون��های برنامهریزی کند که به
مردم فشار نیاید و قیمتها ثابت باشد.وی افزود :باید

تالش ش��ود کاالهای اساسی از جمله گوشت ،مرغ و
میوه ش��ب عید مردم تأمین ش��ود؛ همچنین باید در
این ایام قیمت کاالها کنترل ش��ود تا به مردم فش��ار
نیای��د و ای��ن انتظار را از دولت داری��م که قیمتها را
کنت��رل کند و نیاز مردم را به دستش��ان برس��اند تا با
مشکل مواجه نشوند.نماینده مردم پلدختر و معموالن
در مجلس ش��ورای اس�لامی عنوان کرد :نظارت بر

بازار ضعیف اس��ت و دولت آنطور که بایدوشاید بازار
را کنترل و تنظیم نمیکند و همین امر س��بب ش��ده
قیمتها نوسان داشته باشد.وی تصریح کرد :به خاطر
وضعیت بازار و نبود ثبات قیمت به مردم خیلی فش��ار
میآید که ب��ه رئیسجمهور و وزرا را تذکر دادیم تا با
توجه به فرارسیدن ایام نوروز ،کنترل بیشتری بر بازار
داشته باشند.

پور ابراهیمی:

ساختار بودجه  ۹۸همان ساختار بودجه سالها و دهه های گذشته است

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بی��ان اینکه
حداکثر تفاوت بودجه  ۹۸با سالهای گذشته پنج درصد
اس��ت ،گفت :س��اختار بودجه  ۹۸همان ساختار بودجه
سال ها و دهه های گذشته را دارد .به گزارش فارس،
محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی عص��ر امروز در نشس��ت
هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه  ۳۱شهرستان
کمتر توس��عه یافته کشور که به میزبانی وزارت کشور
و با حضور استانداران و فرمانداران مربوطه برگزار شد،
خاطرنشان کرد :اقداماتی که امروز به دالیل مختلف در
حوزه های فعالیت اجرایی از منظر نگاه اقتصادی انجام

خوشبيني دولت به اروپا در عرصه سياست خارجه

يکبامو2هوايدولتدربهبودمعیشتکارمندان
صفحه3

می شود ،پاس��خگوی نیازهای جامعه نبوده است.وی
ادامه داد :رهبر انقالب قبل از ارسال بودجه به مجلس
شورای اس�لامی در آذر ماه یک یادداشت نوشتند که
بحث آن این بود که هیچ انطباقی بین بودجه با شرایط
اقتصادی کش��ور نیس��ت ،اگر از بنده هم که به عنوان
یک خدمتگ��زار در مجلس که س��الها با بحث بودجه
درگیر بودم سوال شود میگویم حداکثر تفاوت بودجه
 ۹۸با س��الهای گذشته پنج درصد است .ساختار بودجه
 ۹۸همان س��اختار بودجه سال ها و دهه های گذشته
را دارد.رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اسالمی تاکید کرد :یادداشت رهبر انقالب حاکی از این

بود که باید جنس تصمیمات در حوزه مسائل اقتصادی
که بخش مهم آن بودجه اس��ت متفاوت ش��ود و این
تفاوت ملزم به تغییرات اساس��ی اس��ت.پور ابراهیمی
تصری��ح کرد :واژه تحول تحول س��ازی در اقتصاد در
گفتمانی است که رهبری اعالم کردند و در بیانیه گام
دوم نیز به آن اش��اره شد .این تحوالت فقط در بخش
بودجه نخواهد ب��ود یک بخش حوزه اقتصادی بودجه
اس��ت بخش های دیگر آن مسائل دیگری می شود.
وی خاطر نش��ان کرد :رئیس جمهور در اولین جلس��ه
بعد از این یادداشت رهبری در جلسه شورای عالی این
موضوع را مطرح کردند.

بازار مسکن برای توسعه نیازمند
سرمایه گذاری بخش خصوصی است

روزنامهصبحايران

تذکر نمایندگان مجلس
به رئیسجمهور و وزرا؛

یادداشت

نميتوان همزمان دشمني
کرد و حسن نيت داشت
صفحه2

بازار مس��کن در یک سال اخیر دچار
تالطم و مش��کالت بس��یاری شده و
بر اساس آمارها قیمت مسکن حدود
 90درصد افزایش یافته است.به نظر
من بخ��ش اعظمی از افزایش قیمت
و تالط��م بازار مس��کن به علت نبود
نظارت بر این بازار است .در یک سال
اخیر قیمت مصالح ساختمانی افزایش
چش��مگیری داش��ته و این مسئله در
افزایش قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار
بوده است.این سوال بارها مطرح شده
که چرا قیمت محصوالتی مانند فوالد
و آهن در یک سال اخیر  3برابر شده
اس��ت به طوری که قیم��ت آهن از
 2700به  5500تومان رس��یده ،زیرا
این محصوالت در داخل تولید ش��ده
و ارزبری ندارد ،اما برخی فعاالن این
ح��وزه اعالم کرده ان��د که تجهیزات
ساختمانی کامال تحت تأثیر افزایش
قیمت ارز بوده است.در شرایط کنونی
مافیای پیچیده در بازار فوالد مس��تقر
هستند و آن ها قیمت این تجهیزات
را به میزان دلخواه باال می برند و هیچ
کسی نس��بت به این مسئله واکنشی
نش��ان نمی دهد.از ط��رف دیگر باید
شرایطی ایجاد ش��ود تا سرمایه ها و
سپرده های هزاران میلیاردی مردم به
س��مت بازار مسکن هدایت شود ،زیرا
این بازار برای توسعه نیازمند سرمایه
گذاری بخش خصوصی است.درباره
ضرورت برخورد با سایت های قیمت
گذاری امالک ،به نظر من برخورد با
این سایت ها ضروری ندارد ،زیرا این
س��ایت ها تنها در کالنشهری مانند
ته��ران اثرگذار ب��وده و توان افزایش
قیمت مسکن را ندارند.اولویت کنونی
مس��ئوالن حوزه مس��کن باید پایین
آوردن قیم��ت مصال��ح س��اختمانی
باش��د تا از این طری��ق عمال قیمت
مس��کن نیز تعدیل شود .بازار مسکن
نس��بت به بازار های دیگ��ر در حوزه
اقتصاد مقاومت تر اس��ت ،این مسئله
به معنای آن اس��ت ک��ه از تالطمات
اقتصادی بسیار دیرتر تأثیر می پذیرد.
باید در شرایط کنونی میان متقاضیان
مسکن و امالکی که قبال تولید شده،
اما فاقد س��کنه هستند ،ارتباط برقرار
ش��ود و در این عرص��ه نقش بخش
خصوصی بسیار پررنگ است.

ترکها متقاضی انرژی ارزان ایران برای تولید مشترک هستند
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه ترکها متقاضی انرژی ارزان ایران
برای تولید مشترک هستند ،گفت :در صورتیکه بتوانیم با وزارت نیرو به
جمع بندی برسیم ،این شهرک مشترک راهاندازی خواهد شد .به گزارش
تس��نیم ،محس��ن صالحی نیا امروز در نشس��تی خبری با بیان اینکه به
هیچ کس در ش��هرکهای صنعتی زمین واگذار نمیکنیم ،اظهارداشت:
ما حق بهرهبرداری به متقاضیان فعالیت در ش��هرکهای صنعتی واگذار
میکنیم به نح��وی که ما به هیچ عنوان زمینی واگ��ذار نخواهیم کرد.
وی با اش��اره به اینکه زمانی زمین متعلق به یک فرد میشود که در آن
سرمایه گذاری کرده و واحد تولیدی خود را به بهره برداری رسانده باشد،
افزود :ما بنا نداریم زمین به کسی واگذار کنیم.معاونت وزیر صنعت اضافه
کرد :بر اس��اس برآوردهای ص��ورت گرفته ،حدود  43هزار واحد صنعتی
در ش��هرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیدهاند که نزدیک به
 10هزار واحد آن ،معادل  23درصد واحدها با رکود مواجه هس��تند؛ این
درحالی اس��ت که  13هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی  50درصد
وجود داش��ته و پیشرفت فیزیکی حدود  13هزار واحد دیگر نیز ،بین 50
تا  60درصد اس��ت.صالحی نیا با بی��ان اینکه  30تا  50درصد واحدهای
مستقر در ش��هرکهای صنعتی در حال بهره برداری است ،گفت :در این
میان 30 ،تا  35درصد واحدها پیشرفت فیزیکی  50تا  70درصدی دارند و
پیشرفت بقیه واحدها نیز باالی  70درصد است.معاون وزیر صنعت معدن
و تج��ارت با اعالم اینکه باید تعریف دقیقی از رکود و واحدهای صنعتی
راکد در ش��هرکهای صنعتی ارائه داد ،اظهارداش��ت :باید در نظر گرفت
ک��ه آن دس��ته از واحدهایی که دارای فعالیت تولی��دی در زمان مراجعه
آمارگیران شرکت شهرکهای صنعتی نیستند ،در دسته صنایع راکد قرار
میگیرند ک��ه البته با انجام فعل و انفعاالت��ی از جمله تأمین نقدینگی،

استفاده از فناوری و نوآوری در ماشین آالت و تجهیزات ،میتوانند فعال
شوند .اما همه مشکل این واحدها به تأمین نقدینگی ختم نمیشود.وی
در خصوص ساز و کار مالی اروپا نیز گفت :اگر این کانال مالی راه اندازی
ش��ود ش��اید بتواند در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی نیز مؤثر واقع شود ،اما این تمام داستان نیست ،چراکه در مرحله
کنونی فع ً
ال کاالهای نهایی مدنظر است ولی در صورت دوام این کانال
مالی ،میتواند در زنجیره تأمین مالی حوزه دانش فنی و مواد اولیه صنایع
نق��ش مؤثرتر ایفا کند.معاون وزیر صنع��ت معدن و تجارت در ادامه این
نشس��ت خبری در خصوص تمایل ترکها برای ایجاد شهرک صنعتی
مش��ترک با سرمایه گذاران ایرانی ،تصریح کرد :ترکها متقاضی انرژی
ارزان ایران برای تولید مشترک هستند که در صورتیکه بتوانیم با وزارت
نیرو به جمع بندی برسیم ،این شهرک مشترک راه اندازی خواهد شد.وی
با بیان اینکه مذاکراتی در این راس��تا با اتاق بازرگانی استانبول و وزارت
صنعت ترکیه صورت گرفته و چندین نقطه برای احداث شهرک صنعتی
مش��ترک به آنها پیشنهاد شده است ،افزود :به وزارت صنعت این کشور
در دو فاز دو برنامه پیشنهاد دادهایم که بر اساس آن دو برنامه در شهرک
صنعتی واقع در اس��تان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی مطرح شده
است .اما با توجه به تغییراتی که در ترکیه صورت گرفته منتظر اعالم نظر
نهایی از سوی دولت این کشور هستیم.وی ادامه داد :همچنین  15نقطه
را با محوریت مرکز در اس��تانهای مجاور به ترکیه معرفی کردهایم که
مطالعات آن نیز انجام شده و اتاق بازرگانی استانبول به دنبال آن است که
بتواند از انرژی ارزان ایران برای تولید استفاده نماید .همچنین مذاکراتی
با وزارت نیرو صورت گرفته تا بتوان در مورد تعرفه انرژی برای س��رمایه
گذاری ترکها در ایران به جمع بندی برسیم.

((آگهي))
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