اخبار

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها:

آمادهایم از ماه آینده یارانه نقدی به متقاضیان جدید بدهیم

کمبود برق جدی است

سخنگوی صنعت برق گفت :هماهنگیهای
الزم ب��رای تامین برق ش��عب اخذ رای بعمل
آمده است و مش��کلی در این زمینه نداریم.به
گزارش وزارت نیرو ،مصطفی رجبی مشهدی
با اعالم آمادگی همه اکیبهای عملیاتی این
صنع��ت برای تأمین برق در سراس��ر کش��ور
گفت :این هفته به دلیل قرار گرفتن در شرایط
تنش دمایی ،ش��اهد افزایش ش��دید مصرف
برق هس��تیم که حتی احتمال شکسته شدن
دوب��اره پیک را هم به هم��راه دارد.وی افزود:
پیش بینیهای الزم برای تداوم پایداری برق
به وی��ژه در هنگام برگزاری س��ومین مناظره
انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است و
در این خصوص پرسنل عملیاتی صنعت برق
در آمادگی کامل به س��ر میبرند تا در صورت
ب��روز هرگون��ه مش��کلی در کوتاهترین زمان
ممکن به رفع آن اقدام کنند.این مقام مسئول
از مشترکان خواست تا ضمن کاهش مصرف
به ویژه در ساعات اوج مصرف در صورت بروز
اختالل در شبکه ،موارد را از طریق تلفن ۱۲۱
در سراسر کشور به شرکتهای برق برای رفع
نواقص احتمالی اطالع دهند.رجبی مش��هدی
همچنین در خص��وص آخرین وضعیت تولید
و مص��رف برق در هفته ج��اری ،توضیح داد:
براس��اس پیش بینیها از امروز تا پایان هفته
به طور میانگین ش��اهد افزایش  ۱.۴درجهای
دمای هوا در سراس��ر کش��ور هستیم که این
میزان در برخی از استانها حتی به  ۵درجه نیز
میرسد که همین موضوع باعث قرار گرفتن
در ش��رایط دمای��ی حداکثر و افزایش ش��دید
مصرف برق میشود.وی همچنین با تاکید بر
اینکه تمهیدات الزم برای تأمین پایداری شبکه
برق در روز رأی گیری نیز اندیشیده شده است،
اظهار داشت :همه تالش و تمرکز صنعت برق
تأمین برق عموم هموطنان سراس��ر کشور در
تمام روزهاست و اختصاص به یک روز خاص
ن��دارد ،ولی در عین حال هماهنگیهای الزم
برای تأمین برق ش��عب اخ��ذ رأی بعمل آمده
است و مشکلی نخواهیم داشت.
شرایط برخورداری از مالیات مقطوع
اعالم شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کش��ور ،با اشاره به دس��تورالعمل تبصره ماده
( )۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم ،شرایط ارایه
اظهارنامه مالیاتی ،برخورداری از مالیات مقطوع
و تقس��یط پرداخت برای برخ��ی از صاحبان
مش��اغل در خردادماه را اعالم کرد .به گزارش
ایسنا ،محمد مسیحی با بیان این مطلب گفت:
با توجه به دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰
مورخ  ۱۷/۳/۱۴۰۰و همچنین دس��تورالعمل
ش��ماره /۱۵۱۶۱/۲۰۰/د مورخ ،۱۸/۳/۱۴۰۰
این س��ازمان برای برخی صاحبان مش��اغل،
تسهیالت برخورداری از مالیات مقطوع را در نظر
گرفته که صرفا شامل گروه دوم و سوم مشاغل
موضوع م��اده ( )۲اصالحی آیین نامه اجرایی
موضوع ماده ( )۹۵قانون مالیات های مستقیم
که مجموع فروش کاال و ارائه خدمات آنها در
سال  ، ۱۳۹۹حداکثر چهل و پنج برابر معافیت
موضوع ماده ( )۸۴قانون مالیاتهای مستقیم و
به میزان  ۱۶۲۰میلیون تومان است.وی گفت:
این گروه از صاحبان مشاغل ،در صورت تکمیل
و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا
پایان خرداد ماه سال  ( ۱۴۰۰از طریق سامانه
سازمان امور مالیاتی کشور) از نگهداری اسناد
و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مس��تقیم
اصالحیه مصوب  ۳۱/۴/۱۳۹۴و ارائه اظهارنامه
مالیاتی معاف میشوند.

مدیرعام��ل س��ازمان هدفمندس��ازی
یارانهه��ا گف��ت :ثبت ن��ام از متقاضیان
جدید تکلیف قانون مجلس اس��ت و در
ص��ورت انجام فرایند ثب��ت نام و آزمون
وس��ع ،آمادگی داریم از ماه آینده یارانه

بدهیم .به گزارش ف��ارس ،امید حاجتی
مدیرعام��ل س��ازمان هدفمندس��ازی
یارانهها به تش��ریح برنامهها و عملکرد
این س��ازمان و پرداخت و اظهار داشت:
س��ال  99بال��غ ب��ر  30درص��د مناب��ع
معادل  70هزار میلیارد تومان س��ازمان
هدفمندی کسری منابع داشتیم .طبیعت ًا
مصارف شامل هزینههای اجتنابناپذیر
است که کار را برای مدیریت آن سخت

مطالبه فعاالن اقتصادی از نامزدهای انتخابات

تورم و نقدینگی چگونه مهار خواهد شد؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :تاکنون مناظرهها
ب��ه گونهای پیش رفت��ه که هیچ ی��ک از نامزدها ،برنامه
مش��خص خود در حوزه ه��ای مهم اقتص��ادی را اعالم
نکردهاند.محمد الهوتی در گفت و گو با مهر با بیان اینکه
در شرایط کنونی ،مهمترین موضوع در کشور اقتصاد بوده
که راهکارهای مرتبط با مدیریت آن ،میتواند در حوزه رفع
مشکالت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد ،اظهار داشت :بر این
اساس ،اولویت درجه یک کشور موضوع اقتصاد است؛ لذا
پرداختن به برنامههای اقتصادی نامزدها به مراتب مهمتر از
سایر برنامهها است؛ اگرچه برخی دیگر از مسائل فرهنگی
و اجتماعی نیز در جای خود اهمیت دارند؛ ولی با توجه به
شرایط خاص کشور اولویت اول باید موضوعات اقتصادی
باش��د.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :تاکنون
مناظرهها به گونهای پی��ش رفته که هیچیک از نامزدها،
برنامه مشخص خود در حوزههای مهمی همچون بازار ارز،
تنظیم ب��ازار ،FATF ،برجام ،تجارت خارجی ،صادرات و
واردات که مهمترین مسائل اقتصادی مبتالبه کشور هستند
را اعالم نکرده و به طور مشخص در حوزه صادرات که این
روزها ،بار اصلی ارزآوری برای کشور را به دوش میکشد و
با نقش آفرینی در بازار ارز ،میتواند بر روی تورم هم اثرگذار
باشد ،هنوز یک برنامه اجرایی و عملیاتی از سوی هیچیک
از نامزدها مطرح نشده است.
نامزدها نظر خود را در مورد محدوده نرخ ارز اعالم کنند
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ستادهای نامزدها ،این
نکات را به گوش آنها رسانده و زمینه را برای پاسخگویی
به این مس��ائل مه��م فراهم کنند ،گفت :مهم اس��ت که
ام��روز کاندیداهای ریاس��ت جمهوری اع�لام کنند که با
توجه به ش��ناختی که از اقتصاد ایران دارن��د ،باید نرخ ارز

به بهانه تنظیم ب��ازار مطرح کرده و با جزئیات ،روشهای
اجرایی مدنظر خود را توضیح بدهند تا بدنه فعاالن اقتصادی
اطمینان یابند مجدد کش��ور از این محلها دچار خسارت
نخواهد شد.الهوتی ابراز امیدواری کرد تا در مناظره امروز،
ش��نبه ،نامزدها به این مسائل پاس��خ دهند تا بدنه فعاالن
اقتصادی و مردم بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

مناظرهها فض�ای تصمیم گیری را ب�رای مردم فراهم

نکرده است

در چ��ه محدودهای قرار گیرد که هم تولید حمایت ش��ود،
هم صادرات رونق گرفته و اش��تغالزایی به بهترین شکل
انجام شود.الهوتی ادامه داد :نامزدها باید در مورد واردات،
برنامههای خود را اعالم کرده و به طور مشخص بگویند که
به چه نحوی میخواهند غول سرکش قاچاق را که مخل
تولید است را مهار کنند یا نقش آن را در اقتصاد به حداقل
برس��انند .اینها موضوعات کلی است که باید به آن توجه
داشت.الهوتی گفت :نامزدها باید به صراحت اعالم کنند
که به چه روش��ی میخواهند از واحدهای زیان ده حمایت
کنند تا هم به سوددهی برسند و هم اشتغال را حفظ کنند.

برنامه نامزدها برای مهار تورم و نقدینگی چیست؟


وی ب��ا تاکید بر اینکه نامزدهای انتخابات الزم اس��ت که
دقیق بگویند در مورد تورم و مهار نقدینگی چه برنامههایی
طراح��ی کردهان��د ،افزود :این موضوع��ات در هیچیک از
نظرات و پیش��نهادات نامزدها مطرح نشده است؛ در حالی
که جامعه اقتصادی کشور انتظار دارند پاسخ این سواالت را
بشنوند و براساس آن ،در مورد نامزدها تصمیم بگیرند.رئیس
کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :نامزدها باید با شفافیت
نظرات خود را در مورد سیاستهای ارزی و تجارت خارجی
اع��م از صادرات و واردات و مش��کالت در حوزه صادرات

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری
ش��رایط افرادی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری
مطرح هستند ،با دورههای قبل متفاوت است ،گفت :در این
دوره ،موتور انتخابات اندکی دیر روشن شد و هنوز شرایطی
که در جامعه انگیزه و ش��ور را در بح��ث انتخاباتی ایجاد
میکند فراهم نشده است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
افزود :اگرچه هر یک از نامزدها به صورت انفرادی مطالبی
را در سایر برنامهها همچون رادیو و نشریات مطرح میکنند،
امام مسلم است که مخاطب برنامه مناظره بیشتر بوده و این
برنامه بیش��ترین تأثیر را در رأی مردم خواهد گذاشت ،چه
بسا که در س��الهای گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم.
وی تصریح کرد :طی دو جلسه اخیری که مناظرهها برگزار
شده ،نامزدها نه در چارچوب سواالت پاسخی دادهاند و نه
در چارچوب برنامههای خود زمان پاسخگویی را مدیریت
میکنند؛ در مناظرههای این دوره بیشتر حاشیه تأثیر گذار
بوده اس��ت و مناظرهها نتوانسته خروجی مدنظر را داشته
باشد .در حالی که مناظرهها باید کمک کند تا مردم بتوانند
فرد اصلح را انتخاب کنند که تا به امروز ،این اتفاق رخ نداده
است و مطالب ارائه شده نتوانسته به تصمیم گیری مردم
کمکی کند.

قراردادهای موقت بزرگترین آسیب را به جامعه کار و تولید میزند

خزانه دار مجمع نمایندگان اس��تان تهران درباره وعده
ه��ای انتخاباتی کاندیداها اظهار کرد :رونق اش��تغال و
تولی��د و حمای��ت از جامعه کار و تولی��د دغدغه جامعه
کارگ��ری اس��ت .رض��ا توس��لی ,عضو هی��ات مجمع
نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با تسنیم،
درباره انتظارات جامعه کارگری از برنامه های کاندیدها
اظه��ار کرد:مطالب��ات جامعه کارگری می بایس��ت در
راس برنامه ه��ای اعالمی کاندیدها باش��د و آنها می
بایس��ت برنامه های خودشان را در خصوص مهمترین
مطالب��ات از قبی��ل امنیت شغلی،معیش��ت و مس��کن
اعالم نمایند.ای��ن فعال کارگری ادامه داد :قراردادهای
موقت بزرگترین آس��یب را به جامع��ه کار و تولید می
زند و انتظار داریم که در دولت آینده به این مس��اله به

طور ج��دی ورود و موضوع قرارداده��ای موقت کار را
اصالح نمایند.خزانه دار مجمع نمایندگان استان تهران
در ادام��ه اجرای صحیح قانون کار در راس��تای تأمین
معیش��ت را از دیگر مطالبات کارگران از دولت برشمرد
و اظهار کرد :متاس��فانه طی این س��الها اجرای صحیح
ماده 41قانون کار را از سوی دولت ها شاهد نبودیم .ما
معتقدیم که قانون در خصوص تعیین دستمزدمش��کل
ن��دارد بلکه دول��ت ها از اجرای آن تمکی��ن نکرده اند
و اگ��ر به ماده 41طی این س��الها به درس��تی اجرا می
شد کارگران مشکل معیشتی نداشتند.وی درباره وعده
های انتخاباتی کاندیداها اظه��ار کرد :کاندیدا به جای
ش��عار و فریبکاری و بهبود در فضای مجازی و اعالم
افزایش مبلغ یارانه ،باید از برنامه هابرای رونق اشتغال

و تولید و حمایت از جامعه کار و تولید س��خن بگویند.
توس��لی ادامه داد :در چند سال گذشته بیشتر شعارهای
سال اقتصادی و بر محور تولید بوده است؛ مقام معظم
رهبری ضرورت توجه به مباحث رونق تولید و اشتغال
و معیشت کارگران و اقتصاد کشور در چند سال گذشته
باره��ا تذکر دادند لذا رئیس جمه��ور آینده باید طرحی
در حمایت از تولید و اش��تغال جوانان ارائه دهد و توقع
داریم در مناظرات ،بیشتر به مباحث اقتصادی ،تولیدی
و اش��تغال جوان��ان و معیش��ت کارگران ک��ه دغدغه
خانواده ها اس��ت ،بحث شود و رویکردها به این سمت
و سو باشد.توس��لی گفت:در مناظرات پخش شده فقط
یکی از کاندیدها ،حجه االس�لام رئیس��ی از برنامه ها
و دف��اع از مطالبات جامعه کارگری س��خن گفت.عضو

هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران اس��تان تهران،
در پای��ان با بیان اینکه کارگران ت��وان پرداخت هزینه
اجاره و تهیه مسکن را در این شرایط ندارند درخواست
کرد ک��ه کاندیداها می بایس��ت برنام��ه ای برای این
موضوع ارائه دهند.

ساعدی تشریح کرد:

جلوگیری از سوختن گازهای فلر تا چه اندازه مطابق برنامه پیش رفته است؟

خروج کاالهای مترو
که از بنادر شتاب میگیرد

مقام مس��ئول س��ازمان بنادر و دریانوردی از
تس��ریع روند خروج کاالهای متروکه در بنادر
خبر داد و گفت :ماندگاری این نوع کاال بهزیان
شرکتهای خصوصی است .به گزارش تسنیم،
علیرضا محم��دی کرجیران مدی��رکل بنادر
و دریانوردی هرمزگان با اش��اره به فهرس��ت
کاالهای متروکه موجود در بندر شهید رجایی،
اظهار کرد :ماندگاری کاالهای متروکه در بندر
نهتنها بهس��ود شرکت های بخش خصوصی
نیست بلکه بهعلت اشغال فضای عملیاتی بر
درآمد آنها اثر منفی دارد.وی با اشاره به تشکیل
کارگروهی متش��کل از نمایندگان دادس��رای
عمومی و انقالب بندرعباس ،ادارهکل گمرک
ش��هید رجایی ،س��ازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی ،پلیس امنیت اقتصادی و حمایت
همهجانبه دادستان عمومی و انقالب بندرعباس
افزود :تدابیر الزم از س��وی این ادارهکل برای
تسریع در تعیین و تکلیف کاالهای متروکه از
جمله واگذاری زمین به س��ازمان جمعآوری و
فروش ام��وال تملیکی با هدف جبران کمبود
انبارها صورت گرفته اس��ت.وی تصریح کرد:
از س��ازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
میخواهیم نس��بت به تقویت زیرساختها و
منابع انس��انی مورد نیاز و متناس��ب با حجم
عملیات بزرگترین بندر تجاری کشور در راستای
سرعت بخش��یدن به تعیین تکلیف کاالهای
متروکه اقدامات الزم را انجام دهد.

میکن��د .در ای��ن راس��تا با اس��تفاده از
ظرفیت اس��ناد خزانه بسیاری از تعهدات
را پرداخ��ت کردیم و برخی تخصیصها
لغو ش��د.وی ب��ا بیان اینک��ه  35درصد
مص��ارف در س��ال ج��اری رش��د کرده
اس��ت و از  270هزار میلی��ارد تومان به
 334هزار میلیارد تومان رس��یده است،
عنوان کرد :تحریمها در بحث صادرات
فرآوردهه��ای نفتی و همچنین مصوبات

کرونا روی درآمدهای ما تأثیر میگذارد
و باعث میشود صددرصد منابع محقق
نش��ود .در  6ماهه نخس��ت سال جاری،
منابع هدفمندی ما را به سختی میاندازد
چرا که هزینهها باید تأمین ش��ود که در
راس آنه��ا یارانه سرپرس��تان خانوار در
بخ��ش نق��دی و معیش��تی و همچنین
پرداختی به کمیته امداد و بهزیستی قرار
دارند.مدیرعامل س��ازمان هدفمندسازی

یارانهها تأکید کرد :امس��ال در پرداختی
ب��ه کمیته امداد امام خمینی  338درصد
رش��د داری��م .همچنین ع�لاوه بر این
موضوع ،تخصیص اعتبار به بنیاد شهید،
طرح س�لامت ،خرید تضمین��ی گندم،
خری��د تضمین��ی آب پرداخت میش��ود
مث� ً
لا  22هزار میلیارد تومان برای خرید
تضمینی گندم اختصاص میدهیم که با
امنیت غذایی کشور در ارتباط است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :طبق قانون باید با
هدف ممانعت از هدررفت ثروت ملی تا پایان برنامه ششم
توسعه از س��وختن  ۹۰درص ِد گازهای مشعل جلوگیری
ش��ود اما باوجود پیشرفتهای خوب صورت گرفته هنوز
این هدف محقق نشده است .قاسم ساعدی در گفتوگو

با خانه ملت در رابطه ضرورت س��اماندهی وضعیت گاز
فلر(گازهای هم��راه نفت در میدانه��ای نفتی) ،گفت:
بیش از  20سال است از موضوع ساماندهی و جمعآوری
گازه��ای فلر در وزارت نفت میگ��ذرد ،با توجه به ارزش
باالی اقتصادی گازهای مشعل و منافعی که از جمعآوری
آنها حاصل میشود ،همچنین منافع غیرمستقیم این امر
در کاهش آلودگیهای زیس��ت محیطی ،بنا بود با هدف
ممانعت از هدررفت ثروت ملی تا پایان برنامه ششم توسعه
از سوختن  90درص ِد این گازهای مشعل جلوگیری شود اما
با وجود پیشرفتهای خوب صورت گرفته ،هنوز این هدف
محقق نشده است.نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در
مجلس شورای اس�لامی ادامه داد :در سال  2020ایران
سومین کشور با بیشترین حجم فلرسوزی در جهان بود که

سهم  9.3درصدی از کل حجم فلرسوزی گاز جهان را به
خود اختصاص داده است ،البته از سال  2017به بعد حجم
فلرس��وزی ایران با کاهش همراه ش��د و از  17.7میلیارد
مترمکعب در س��ال  2017ب��ه  13.3میلیارد مترمکعب
در سال  2020رس��یده است.ساعدی با اشاره به تکلیف
مجلس به وزارت نفت در جریان بررس��ی بودجه 1400
مبنی بر جلوگیری از هدررفت گاز فلر با احداث طرحهای
جداس��ازی حداق��ل به میزان یک میلی��ون تن ،توضیح
داد :اگرچه وزارت نفت در س��الهای گذشته در راستای
جلوگیری از هدررفت گازهای فلر اقدامات خوبی انجام داده
است اما به دلیل وضعیت نامناسب صادرات نفت و کمبود
بودجه ،این طرحها به کندی پیش میروند البته به دنبال
این مصوبه مجلس ،وزارت نفت میتواند در سال 1400

با منبع مالی مشخص از هدرفت این گازها جلوگیری کند
و در تامین و صادرات گاز قدمهای برجستهای بردارد.وی
اظهار ک��رد :از آنجا که بخش خصوصی آمادگی الزم را
برای س��رمایهگذاری در این زمینه دارد اگر دولت با آنها
همراهی کند و مشوقهایی را برای این شرکتها در نظر
بگیرند به یقین در سال  1400شاهد جلوگیری از هدررفت
گاز فلر با احداث طرحهای جداس��ازی خواهیم بود.عضو
کمیس��یون انرژی مجلس ادامه داد :جمعآوری و تبدیل
گازهای فلر به خوراک ،برق ،س��وخت و ...بهدلیل ایجاد
آلودگی زیست محیطی در مناطق نفت خیز ضروری است
ضم��ن آنکه هدررفت این گازه��ا به معنای از بین رفتن
ثروت کشور است چراکه مهار گازهای فلر ،ارزشافزوده
و اشتغال به دنبال دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس:

عضو هیئت رئیس��ه مجلس با بی��ان اینکه
توجی��ه ناکامی بدون اس��تفاده از ظرفیتهای
داخلی فرافکنی اس��ت گفت :تعطیلی کارگاه
ها و مسکن به عنوان موتور پیشران اقتصاد
کش��ور به جن��گ اقتصادی دش��من ربطی
ن��دارد .به گزارش تس��نیم ،اکن��ون تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است که
مردم بیش از پی��ش با دیدگاه های مختلف
اقتص��ادی در عرصه کالن اجرایی کش��ور
آشنا بشوند و بتوانند از بین آنها دیدگاهی که
احساس می کنند بیشتر می تواند مشکالت
آنه��ا را حل کند انتخاب کنند در این راس��تا
با حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی عضو هیئت
رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی گفت و گو
کردیم.این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی

توجیه ناکامیها با توسل به موضوع تحریم فرافکنی است

با تصریح بر اینکه انتظار از نامزدهای محترم
ریاست جمهوری این است به دو نکته بیشتر
بپردازن��د گفت :ابتدا ضروری اس��ت که به
بررس��ی علل به وجود آمدن وضعیت موجود
با واقعیات دقیق علمی بپردازند تا مش��خص
ش��ود به ص��ورت دقیق چرا اکن��ون در بعد
اقتصادی وضعیت مردم اینگونه اس��ت و چه
عاملی باعث ش��د که روز ب��ه روز به لحاظ
معیش��تی در این  8سال گذشته سفره مردم
کوچ��ک و کوچکت��ر ش��ود و چگونه و علل
خدشه دار شدن سرمایه اجتماعی را در این
چند سال گذش��ته بیان کنند.وی با انتقاد از
نامزدهای ریاس��ت جمهوری ک��ه به تبیین
علمی وضع موجود نمی پردازند گفت :برخی
م��ی خواهند بدون هیچ دلی��ل و منطقی و

صرفا بر اساس یک ادعا به غلط شرایط اخیر
کشور را به جهت جنگ اقتصادی گره بزنند
اما حال سؤال این است که شما برای استفاده
از ظرفیت داخل چ��ه کردید که اکنون همه
مشکالت را نشأت گرفته از جنگ اقتصادی
می دانید مثل کارگ��ری که به بهانه بارانی
بودن هوا س��ر کار نمی رود و این یک نوع
فرافکنی اس��ت زیرا اگر حت��ی  10درصد به
فکر آزاد س��ازی ظرفتیهای کش��ور پرداخته
می ش��د و سپس چنین ادعایی مطرح میشد
ش��اید تا حدودی قابل پذیرش تر بود.حاجی
دلیگانی با انتقاد از بی توجهی به موانع تولید
که اهتمامی ب��رای حل آن وجود ندارد و هر
روز کار برای تولید و تولید کننده سختر می
شود گفت:آیا علت این همه تعطیلی کارخانه

ها و بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد
کش��ور صرفا جنگ اقتصادی آمریکا بود؟ آیا
این همه مسائلی که بر سر تولید کننده داخلی
وجود دارد و وجود بهره های وایرانگر بانکی
برای تولید کننده و ش��رکتهای دانش بنیان
نیز نش��أت گرفته از جنگ اقتصادی اس��ت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
با تصریح بر اینکه بایستی در مدیریت امروز
کش��ور به نیروهای ج��وان و تحصیلکرده
داخلی اعتماد کنیم گفت :امروز شرکتهای
دان��ش بنیان اقدامات چش��مگیری در حوزه
نهضت نرماف��زاری کردهاند و ما اگر بتوانیم
بیشتر به آنها بها بدهیم و همچنین از منابع
و موقعیت استراتژیک کشور به صورت بهینه
استفاده کنیم ،قطع ًا به پیشرفت خواهیم رسید

زیرا ش��اخصها و مؤلفهه��ای جهش تولید
در ایران آماده اس��ت.وی با تصریح بر اینکه
اکنون منشأ بیماری اقتصاد ایران به درستی
تبیین نمی شود و بیشتر حالت دعوای سیاسی
بین جریانها را به خود گرفته است گفت :اگر
نامزدهای ریاست جمهوری به درستی علل
وضع موجود را تبیین کنند س��ایر افراد نمی
توانند صورت مسإله را عوض کرده و آدرس
غلط به ملت ایران بدهند.
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اخبار
تعارض منافع چگونه مسیر رشد ۹۵
درصدی تسهیالت بانکی را هموار کرد؟

نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس از
رش��د  ۹۵درصدی تسهیالت بانکی در سال
گذش��ته بدون ایجاد حتی یک درصد رش��د
اقتص��ادی انتقاد کرد.به گزارش مهر ،س��ید
احس��ان خان��دوزی نایب رئیس کمیس��یون
اقتصادی مجلس با انتشار مطلبی در صفحه
ش��خصی خود در فضای مجازی از رشد ۹۵
درصدی تسهیالت بانکی در سال  ۱۳۹۹که
حتی یک درصد رش��د اقتص��ادی هم در پی
نداش��ت ولی به افزایش قیمته��ا دامن زد،
انتقاد کرد.نماینده م��ردم تهران در مجلس،
علت ع��دم هدایت این حجم از تس��هیالت
بانک��ی ب��ه بخشه��ای مولد اقتص��ادی را
تع��ارض منافع سیاس��تگذار بانکی دانس��ته
اس��ت.متن نوش��تار خاندوزی به این ش��رح
است:رکورد عجیب  ۹۵درصد رشد تسهیالت
بانکی در سال قبل که منجر به حتی  ۱درصد
رشد اقتصادی نشد ،فکر میکنید صرف چه
دس��تاوردی ش��د؟ قیمتهای داغ  ۱۳۹۹یا
س��وداگری یا...بر بانکها نظارت نشد چون
سیاس��تگذار تع��ارض منافع داش��ت و البته
اعتقادی به هدایت اعتبار نداشت.
دستورالعملتأمینمالیبنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰

بان��ک مرکزی « ،دس��تورالعمل تأمین مالی
بنگاهه��ای اقتص��ادی کوچ��ک و متوس��ط
در س��ال  »۱۴۰۰را اب�لاغ ک��رد .به گزارش
تس��نیم ،روابط عمومی بانک مرکزی اعالم
ک��رد :این بانک ضمن قدردانی از اقدامات به
عمل آمده در راستای تامین مالی بنگاههای
اقتص��ادی کوچک و متوس��ط و ب��ا توجه به
نامگذاری امسال به نام «تولید ،پشتیبانیها،
مانعزداییه��ا» از س��وی مق��ام معظ��م
ی و همچنین پیرو ابالغ
رهبری-مدظلهالعال�� 
دستورالعمل تامین مالی بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و اتخاذ
رویکرد مساعدت مقرراتی ،زمینه مناسبتری
ب�� همنظور تأمی��ن مالی واحدهای یاد ش��ده
فراه��م ش��د .براس��اس اطالع��ات دریافتی
از س��امانه ثبتنام واحدهای تولی��دی ،آمار
ل ،1399
عملکرد اجرای این طرح طی س��ا 
حاک��ی از تامین مالی تع��داد  27هزار و 84
بنگاه کوچک و متوس��ط با تخصیص مبلغی
معادل  856هزار و  482میلیارد ریال توس��ط
شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی
موصوف اختصاص داشته اس��ت .از این رو،
عملکرد یاد ش��ده نشان از همراهی و اهتمام
نظ��ام بانکی در اج��رای تاکی��دات معظمله
و سیاس��تهای دولت ب��رای حمایت هرچه
بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
دارد تا ب��ه این ترتیب امکان هدایت بهینه و
صحیح منابع مالی موجود در راس��تای بهبود
وضعیت اشتغال و رش��د اقتصادی در کشور
فراهم شود.
پیگیری مجلس درباره دالیل قطعی
برق ،دولت را وادار به ارائه الیحه
درباره رمز ارزها می کند

وزیر نیرو خبرداد ک��ه الیحه مربوط به این
موضوع در اس��رع وقت به مجلس ارس��ال
خواهد ش��د .رض��ا اردکانیان وزی��ر نیرو در
گفتوگو با خانه ملت در پاس��خ به س��والی
مبن��ی بر اینکه چرا دول��ت الیحه مرتبط با
س��اماندهی رمزارزه��ا را به مجل��س ارائه
نمیدهد؟ ،گفت :وزارت نیرو دس��ت به کار
تدوین این الیحه ش��ده اس��ت و انشاءاهلل
ب��ه زودی الیح��ه مذکور را ب��ه دولت ارائه
میدهی��م و دولت نی��ز در اس��رع وقت به
مجلس تقدیم خواه��د کرد.اردکانیان اظهار
کرد :در اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری اوج
بارهای مصرف را تجربه کردهایم که س��ال
گذشته این شدت گرما در تیرماه تجربه شد،
در عین حال اس��تفاده غیرمجاز از دستگاه
ه��ای تولید رمزارز مزید بر علت کمبود برق
ش��ده بههمین دلیل مس��ئوالن مربوطه در
حال پیگیری و شناسایی افرادی هستند که
در بح��ث تولید غیرمج��از این حوزه فعالیت
دارن��د البته مجازه��ا دس��تگاههای خود را
خاموش کردهاند.اردکانیان تاکید کرد:بحث
رمزارزها باید ساماندهی قانونی شوند و ارائه
الیحه یکی از این مس��یرها ب��رای قانونی
کردن فعالیت در این زمینه اس��ت.وزیر نیرو
اضافه کرد :درواقع ما کمبود انرژیشان را از
شبکه برق سراسری در مواقعی -که امکان
آن وجود دارد -تامین میکنیم و متناس��ب
با آن در س��ایر مواق��ع این انرژی را از آنها
پس میگیریم ،درواقع یک نوع تهاتر انرژی
صورت میگیرد.

