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سلطاني نژاد با بيان اينکه اطالعات معامالت کااليي همواره در دسترس سياست گذاران
وجود داشته که ميتوانند به اطالع مردم برسانند ،گفت:بايد به گونهاي در کشور
سياست گذاري کرد که فرصتهاي آربيتراژي و احتکار کاال بوجود نيايد.حامد سلطاني نژاد
مدير عامل بورس کاالي ايران در گفت و گو با فارس ،پيرامون دليل عدم افشاي اسامي
سلطاني نژاد:
خريداران و فروشندگان کاال با وجود تاکيد وزير صنعت گفت :بورس کاال بيش از هر نهاد و
مرجعي طرفدار شفافيت و نظارت در بازارهاي متشکل است و در اين راستا همواره اطالعات
اطالعات معامالت
براي نهادهاي تصميم ساز به طور آشکار و عيان در دسترس است.وي با بيان اينکه فلسفه
بورس کاال در اختيار
وجودي بورس کاال همواره بر مبناي تبيين شفافيت و دسترسي به اطالعات صحيح به منظور
پيگيري فرآيند معامالت در نهايت سياست گذاري بازار کااليي کشور در اين راستا بوده است
وزارت صنعت قرار دارد
افزود :از ابتداي شروع فعاليت بورس کاال تا به امروز همواره و به طور مستمر اطالعات معامالت

اقتصادي

» خبر

دولت کاهش قدرت خريد کارگران را جبران کند

شرکت هاي پتروشيمي در عدم تامين
کود اوره براي کشاورزي مقصر هستند
وزير جهاد کشاورزي گفت:عدم همکاري شرکتهاي پتروشيمي در خصوص
تعديل نرخ کود شيميايي عامل اصلي کمبود کود اوره در بازار است.به گزارش مهر،
محمود حجتي در جريان بازديد از روند اجراي طرح هاي مقابله با ريزگردهاي
استان خوزستان،از يک طرح کشاورزي در شهرستان شوش بازديد کرد.وي در
جمع خبرنگاران ،طرح کشت اکاليپتوس در زمين هاي خوزستان را با توجه به
نحوه کشت اين محصول طرحي موفق ارزيابي کرد و گفت :استفاده اکاليپتوس
از آب هاي غير متعارف،ارزش اين گياه در تامين مواد اوليه ساخت چوب و ديگر
فوايد کشت اين محصول در استان خوزستان حائز اهميت است.وي ،خواستار
ورود بخش خصوصي در کشت کمربند سبز اهواز شد و افزود:اقدام موفق
اين شرکت در کشت محصول اکاليپتوس مي تواند براي مناطق ديگر استان
الگو برداري شود.وزير جهاد کشاورزي با اشاره به مشکالت تامين کود اوره در
کشور گفت:نافرماني مديران پتروشيمي از مصوبات دولت و ستاد تنظيم بازار و
توقف توليد کود اوره،باعث ايجاد مشکالتي درسطح کشور شد.جنتي خاطر نشان
کرد :ساالنه  4/5ميليون تن کود اوره در کشور توليد مي شود که از اين ميزان
دو تن در مصرف داخلي و مابقي به خارج از کشور صادر مي شود.

با اجراي طرح کالن توليد و اشتغالزايي :

 20هزار تن ماهي در قفس در آب هاي
خليج فارس توليد ميشود
به گزارش پايگاه خبري بنياد مستضعفان ،استاندار بوشهر با اشاره به اجراي
پروژه  20هزار تني پرورش ماهي در قفس با مشارکت بنياد مستضعفان در
چاه پهن تنگستان گفت :با تکميل ابن پروژه بيش از يکهزار نفر مشغول به
کار ميشوند.عبدالکريم گراوند در بررسي روند اجراي طرح پرورش ماهي در
قفس در خليج فارس در منطقه چاه پهن تنگستان پرورش آبزيان را يکي
از قابليتهاي مهم استان دانست و اظهار داشت :عالوه بر پرورش ميگو در
سواحل استان بوشهر طرح پرورش ماهي در قفس در آب هاي اين استان
در دستور کار قرار دارد.وي با بيان اينکه بنياد مستضعفان در اجراي طرح
پرورش ماهي در استان بوشهر مشارکت ميکند افزود :شرکت پروتئين گستر
سينا از زير مجموعههاي بنياد مستضعفان طرح پرورش ماهي در قفس در
آب هاي استان بوشهر اجرا کرده است.استاندار بوشهر با بيان اينکه تاکنون
 12قفس براي پرورش ماهي در آبهاي استان بوشهر نصب شده خاطر نشان
کرد :در اين طرح تاکنون  50نفر مشغول به کار شدهاند.گراوند ظرفيت
توليد ماهي در اين شرکت را  20هزار تن در سال دانست و افزود :با تکميل
زنجيره توليد پرورش ماهي در قفس در اين مجموعه بيش از يکهزار نفر
مشغول به کار ميشوند .وي ،از صدور مجوزهاي پرورش ماهي در قفس
در آبهاي استان بوشهر خبرداد و بيان کرد :در راستاي اجراي اين پروژه،
تاکنون افزون بر  50مجوز سرمايهگذاري پرورش ماهي در قفس در استان
بوشهر صادر شده است .گراوند با قدرداني از مشارکت مردم ساحل نشين
استان بوشهر در مشارکت اجراي پروژه پرورش در قفس تاکيد کرد :اجراي
پروژه ماهي در قفس توسط شرکت پروتئين گستر سينا بنياد مستضعفان
در منطقه چاهپهن استان بوشهر با ظرفيت  20هزار تن ميتواند الگويي
براي منطقه جنوب کشور معرفي شود .وي بيان کرد :نخستين ماهيان
پرورشي اين پروژه آذر ماه امسال برداشت ميشود که ميتواند گام مهمي
براي توسعه استان بوشهر و اين پروژه تلقي شود.

امروز؛آغاز به کار بيست و هفتمين
نمايشگاه فرش دستباف ايران
بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران از امروز تا  9شهريورماه با
حضور مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مقامات اتاق بازرگاني ايران،
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و همچنين مشارکت صدها شرکت
توليد کننده و صادرکننده فرش در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
گشايش مي يابدبه گزارش روابط عمومي و اطالع رساني بيست و هفتمين
نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ اين نمايشگاه که با مجوز مرکز ملي فرش ايران و
از سوي شرکت بازرگاني بين المللي ايدرو برگزار مي شود ،از هر لحاظ( از نظر
کميت ،کيفيت و توليد) بزرگ ترين نمايشگاه فرش دستباف جهان محسوب
مي شود .نمايشگاهي که در آن صدها شرکت و واحد توليدي مناطق مختلف
کشورمان ،جديد ترين دستبافته هاي خود را از امروز تا نهم شهريورماه در
معرض ديد عالقه مندان قرار مي دهند .در بيست و هفتمين نمايشگاه فرش
دستباف ايران بيش از  670شرکت توليدي و صادراتي هنر -صنعت فرش
دستباف کشور حضور و مشارکت دارند و گنجينهاي از قالي هاي دستباف،
مهمترين کاالي فاخر ايراني و آثار کم نظير بافندگان و هنرمندان ايراني را به
نمايش مي گذارند .در بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران؛ انواع
فرش هاي دستباف مناطق مختلف ايران در اندازه ها و رنگ هاي مختلف،
قالي و قاليچه ،تابلو فرش هاي مختلف عرضه شده و فضايي بسيار متنوع و
رنگارنگي را در معرض ديد مخاطبان قرار داده مي شود که چشم هر بيننده اي
را خيره خواهد کرد .قرار است همزمان با برگزاري بيست و هفتمين نمايشگاه
فرش دستباف ايران؛ چندين هيئت بازرگاني و تجاري از کشورهاي مختلف
جهان با حضور در محل نمايشگاه ،ضمن بازديد از توليدات فرش دستباف
کشورمان ،با توليدکنندگان و فروشندگان ايراني وارد مذاکرات تجاري شوند.
بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران از امروز تا  9شهريورماه هر
روز برقرار مي باشد.

مهلت تعويض دسته چکها
دو ماه تمديد شد
بانک مرکزي در اطالعيهاي اعالم کرد :مهلت دريافت دسته چک صيادي
براي مشتريان بانکها تا ششم آبان ماه تمديد شد.به گزارش مرکز ارتباطات
و روابط عمومي ،بر اساس اعالم بانک مرکزي ،زمان واگذاري چکهاي غير
صيادي(طرح قديم) تا روز  30مرداد  1397اعالم شده بود که بر اساس
تصميم جديد ،اين مهلت تا ششم آبان ماه سالجاري تمديد شده است.
در اطالعيه بانک مرکزي آمده است:ضمن تشکر از مشترياني که نسبت
به تعويض دستهچک هاي خود و دريافت دسته چک جديد صيادي اقدام
نمودهاند بـه اطالع ميرساند بـه منظور همراهي با مشتريان بانکها و مردم
عزيز ،اجراي نهايي طرح صياد به تاريخ  97/8/6موکول و  2ماه تمديد
ميگردد .ضروري است آن دسته از مشترياني که هنوز چک صيادي دريافت
نکردهاند  ،طي اين مدت نسبت به دريافت دستهچکهاي جديد اقدام
کنند و صرفا" چکهاي قديم در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند
داشت.خاطر نشان مي شود فرصت تعيين شده ،نهايي و قطعي بوده و به
هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و بانکها و مؤسسات اعتباري بعد از مهلت
زماني فوق هيچ گونه مسئوليتي در خصوص کارسازي چکهاي غير به
صورت بين بانکي در سامانه چکاوک نداشته و صرفا" اين دسته از چکها
در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

راه آهن اروميه ـ مراغه
 ۱۵مهر افتتاح ميشود
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عضو شوراي عالي کار:

وزير جهاد کشاورزي :

براي نهادهاي نظارتي و حتي حاکميتي ارسال شده است.در اين باره سازمان حمايت از
مصرف کنندگان و توليدکنندگان وابسته به وزارت صنعت و همچنين سازمان امور مالياتي
کشور وابسته به وزارت اقتصاد هم اکنون به طور هفتگي اطالعات معامالت شامل خريداران و
فروشندگان کاال را از بورس کاال دريافت ميکنند.اين مقام مسئول افزود :همچنين در سامانه
بهين ياب وزارت صنعت با وجود اعالم خريداران تأييد شده به بورس کاال اما در بازگشت
معامالت دوباره تحت فايلي از اطالعات خريداران و فروشندگان معامله صورت گرفته به
اين وزارتخانه ارسال ميشود.بر همين اساس اطالعات خريداران و فروشندگان کاال همواره
در دسترس سياست گذاران وجود داشته و در کنار آنها نيز برخي نهادها به طور جداگانه
اطالعات مورد نياز را از بورس کاال دريافت ميکنند که با تلفيق صالحيت سنجي خريداران
و بررسيهاي جامع تر ميتوانند به اطالع عموم مردم برسانند.
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عضو کارفرمايي شوراي عالي کار با هشدار تعطيلي برخي
واحدهاي توليدي در صورت عدم حمايت دولت ،گفت:
دولت بايد قدرت خريد از دست رفته جامعه کارگري را
افزايش دهد.اصغر آهنيها در گفت و گو با مهر،با اشاره
به نشست يکشنبه هفته جاري کارگروه مزد شوراي عالي
کار براي بررسي راهکارهاي افزايش قدرت خريد کارگران
گفت :طبق ماده  41قانون کار نشست افزايش حقوق و
دستمزد ساالنه کارگران در پايان هر سال برگزار مي شود

که طبيعتا در پايان سال گذشته اين نشست با حضور
نمايندگان کارگري و کارفرمايي برگزار شد و در نهايت
دستمزد نيروي کار افزايش يافت و درخواست مجدد
افزايش دستمزد قانوني نيست.عضو هيئت مديره کانون
عالي کارفرمايان با بيان اينکه تحميل هزينه به جامعه
کارگري و کارفرمايي خارج از اراده کارفرمايان و کارگران
و به دليل شرايط ويژه اقتصادي کشور بود ،افزود :در عين
حال در نتيجه نوسانات ارزي و افزايش نرخ ارز دولت
توانست از مابه التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به
آنچه که در بودجه امسال پيش بيني کرده بود ،درآمد
بسيار زيادي کسب کند که دولت مي تواند از اين محل
نسبت به جبران کاهش قدرت خريد جامعه کارگري از
روش هاي مختلف اقدام کند.نماينده کارفرمايي شوراي
عالي کار گفت :ضمن اينکه افزايش مجدد دستمزد در
ميانه سال با آنچه که در ماده  41قانون کار در خصوص
افزايش مزد ساالنه تصريح شده ،منافات دارد.

اسالميان اعالم کرد؛

رانت  40هزار ميلياردي در بازار فوالد
مديرعامل سابق فوالد مبارکه و ذوبآهن معتقد است که
سيستم دستوري فروش فوالد ،باعث ايجاد رانت  40هزار
ميليارد توماني در اين حوزه شده است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران،محمود اسالميان مديرعامل سابق فوالد مبارکه
و ذوبآهن و عضو هيئت مديره شرکت فوالد مبارکه در
گفتوگو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزي باشگاه
خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :فوالد کشور طي چند سال
گذشته رشد بااليي را تجربه کرده است.وي افزود :خوشبختانه
امسال به توليد  25ميليون تني در فوالد خواهيم رسيد
و واردات کم شده است تا جايي که در چهار ماه ابتدايي
سال  97تنها  300هزار تن واردات فوالد داشتهايم و اين
در حالي است که در گذشته حدود  12ميليون تن فوالد
به کشور وارد ميشد.اسالميان دليل اصلي رشد صنايع
فوالد سازي در کشور را فعاليت و ورود بخش خصوصي
به اين حوزه دانست و گفت :با وجود شرايط تحريم هيچ
گونه نگراني از جانب توليد فوالد در کشور وجود ندارد.

عضو هيئت مديره شرکت فوالد مبارکه افزود :به علت
سياستهاي اخير تالطماتي در بازار فوالد به وجود آمد
اما به نظر من اين تالطمات موقتي بوده و صنعت فوالد
با قدرت به پيش ميرود.اسالميان تأکيد کرد :در تأمين
فوالد براي بازار داخلي مشکلي نداريم و در صورتي که
اجازه دهند قيمتها در بورس تعيين شود و تعيين قيمت
به صورت دستوري نباشد ،دست واسطهها کوتاه شده و
رانتهاي ايجاد شده از بين خواهد رفت.

حميدرضا فوالدگر در گفتوگو با رسالت:

تصميمات اقتصادي ،باعث ايجاد رانت شده است

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي
با بيان اينکه اميدواريم دولت از نامه قاليباف
استقبال کند ،گفت :امروز بايد از همه نظرات
دلسوزان نظام و افراد کاردان چه حاميان و چه
منتقدان دولت استفاده کرد ،اين مسئله مي تواند
کمک حال دولت باشد.
حميدرضا فوالدگر اظهار کرد :نامه اقتصادي قاليباف
براي مسئوالن مرتبط ارسال شده اما بنده هم به
خاطر مسئوليت در کميسيون حمايت از توليد
ملي و نظارت بر اصل  44قانون اساسي آن را
دريافت کرده ام.
وي ادامه داد :متن آن مفصل و محرمانه بود اما
محتواي کلي آن تحليلي از وضعيت اقتصادي
کشور است و اينکه چرا کشور در حال حاضر
به وضعيت موجود رسيده و بحث هاي اقتصاد
کالن ،سياست ارزي ،پولي و بانکي ،نقدينگي و
مسائل توليد مطرح و راهکارهايي براي برون رفت
از وضع موجود و هدايت نقدينگي به سمت توليد
ارائه شده است.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تاکيد
کرد :بنده به عنوان کسي که روي مسائل اقتصادي
شناخت دارد ،معتقدم راه حل هاي ارائه شده خوب
است و اميدواريم دولت هم استقبال کند.
فوالدگر تصريح کرد :امروز بايد از همه نظرات
دلسوزان نظام و افراد کاردان چه حاميان و چه

منتقدان دولت استفاده کرد ،اين مسئله مي تواند
کمک حال دولت باشد.
وي عنوان کرد :ديدگاه ها و مواضع سياسي نبايد
مانع عدم توجه به اين مسئله شود و اگر نقدي
هم وجود دارد بايد در فضاي علمي و کارشناسي
انجام گيرد.
اين نماينده مجلس درباره نقد قاليباف به مدل فعلي
بانکداري در کشور که باعث شده ثروتمندان هر
روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقيرتر شوند ،گفت:
سياست پولي و بانکي و ارزي ما به نحوي اعالم
و ابالغ مي شود که در موقعيت مناسبي نيست.
وي افزود :اغلب به شيوه اي تصميم گيري مي شود

حاجي دليگاني در گفتوگو با رسالت:

انضباط مالي ،نسخه راهگشاي درمان
اقتصاد است
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي
با اشاره به نامه اقتصادي قاليباف خطاب به سران قوا ،گفت :بانک ها
بايد به سمت انضباط مالي بازگردند و براساس قانون بانکداري بدون ربا
مصوب سال  62اداره شوند.
حسينعلي حاجي دليگاني اظهار کرد :اشکاالتي که در وضعيت اقتصادي
کشور وجود دارد حاصل مسائل اساسي بوده و در درازمدت و از زماني
که نفت وارد اقتصاد شده ،شکل گرفته و از سوي ديگر به خاطر اقدامات
نادرست و نوع عمل دولت فعلي آن بيماري گذشته و وابستگي به نفت
تشديد شده است.
وي ادامه داد :بيماري هاي جانبي ديگري هم به اقتصاد کشور ضربه وارد
کرده است به عنوان مثال حجم نقدينگي يکي از علل فعلي وضعيت اقتصاد
است و اين حجم به صورت پول پر قدرت وارد اقتصاد نشده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي افزود:
بررسي ها نشان مي دهد تا سال  92حدود  460هزار ميليارد تومان ميزان
نقدينگي است ،اگرچه اين بيماري وجود داشته ولي امروز اين بيماري
تشديد شده است.

که نمي توان به سمت اصالح ساختار رفت و اساسا
نوع تصميمات رانت را به همراه مي آورد و اين امر
فشارهايي را به مردم تحميل مي کند.
وي ادامه داد :عده اي خيلي زود از اين تغيير
سياست ها خبردار مي شوند و خودشان را با
اين مسئله وفق مي دهند و بيشتر به دنبال
استفاده هاي خود از اين سياست هاي جديد
هستند در حالي که اصالح سياست هاي اقتصادي
بايد در جهت بهبود وضعيت معيشتي مردم باشد
و اين مشکل اصلي ماست.
فوالدگر تاکيد کرد :همه ما روي اصل اين مسئله
که بايد سياست هاي پولي و ارزي اصالح شود،

وي يادآور شد :از سال  92تاکنون حجم نقدينگي يک و شش دهم
تريليون تومان شده است ،يعني چهار برابر و در حال حاضر روزانه
يک هزار ميليارد تومان هم اضافه مي شود.
وي تصريح کرد :نکته ديگر که بايد به آن اشاره کرد ،رشد سرطاني و
تساعدي هزينه هاي جاري دولت است که همراه با کسري بودجه است
درحالي که حدود  30سال پيش  78درصد اعتبارات بودجه کشور عمراني
بود و اکنون اين بودجه به کمتر از  15درصد کاهش يافته است.
حاجي دليگاني تاکيد کرد :کاهش بودجه عمراني و رشد سرطاني
هزينه هاي جاري باعث شده که ما تا پايان سال گذشته  40هزار ميليارد
تومان پيش خور کنيم و اوراق و اسناد خزانه اي که ارائه مي شود ،نشان
مي دهد ما به جاي اينکه بودجه اي را براي پروژه ها در نظر بگيريم،
در حال قرض گرفتن از آينده هستيم.عضو کميسيون برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسالمي افزود :اين قرض ها را بايد با سود بااليي
برگردانيم و عدد بااليي را در بودجه سال بعد بگذاريم تا سود و اصل آن قرض
گرفته شده را بپردازيم.وي با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت :بانک ها بايد
براساس قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال  62اداره شود اما آنچه اجرا
نمي شود ،همين قانون بانکداري بدون ربا است و بانک هاي ما براساس
آيين نامه اي اداره مي شود که  180درجه با قانوني که مجلس در سال
 62مصوب کرده ،متفاوت است.اين نماينده مجلس عنوان کرد :نرخ بهره
بانکي و تورم دو رقمي باعث وضعيت بدي شده و در حال حاضر بانک
ها عليرغم اين نقش فزاينده که در توليد نقدينگي پر قدرت دارند ،ادعا

حرفي نداريم اما بايد معيشت مردم اصالح شده و
توليدکنندگان و مصرف کنندگان مورد حمايت قرار
گيرند اما متاسفانه آنهايي که به نحوي رانت هاي
اطالعاتي دارند از فساد رانتي خود استفاده کرده
و بيشترين مزيت را از سياست هاي غلط دريافت
مي کنند.
وي درباره اين سخن قاليباف که بايد از اتکاي
دولت به منابع بانکي براي کسري بودجه جلوگيري
شود ،گفت :دولت به عنوان يکي از پنج چالش
اصلي اقتصاد کشور به اين مسئله پرداخته است و
نظام بودجه ريزي در گرو اصالح ساختار بودجه اي
و سياست انضباط مالي و اقتصاد مقاومتي است
و بايد اقدامات عملي را براي اصالح ساختارها و
اجراي سياست ها انجام داد.
وي با بيان اينکه راهکارهاي مديريت حوزه نقدينگي
و ارز باتوجه به شرايط تحريم توسط قاليباف ارائه
ي
شده ،عنوان کرد :در اين نامه يا بسته پيشنهاد 
تاکيد شده که مي توان نقدينگي را به واسطه
تحقق انضباط مالي بانک به سمت واقعي اقتصاد
هدايت کرد.
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي تصريح
کرد :در اين نامه راه هاي هدايت و مديريت نقدينگي
با تزريق آن به بخش توليد و حمايت از مردم به
ويژه اقشار پايين و آسيب پذير جامعه هم مورد
تاکيد قرار گرفته است.

مي کنند که سرمايه الزم را براي سرمايه گذاري در اختيار ندارند.
وي با بيان اينکه مکتب زيربناي اقتصاد کشور در کتاب امنيت ملي و
سياست اقتصادي توسط رئيس جمهور فعلي نوشته شده ،اظهار کرد:
ترويج فرهنگ وارداتي به جاي توليد داخلي سبب شده اقتصاد ما عمدتا
تجارت محور و نه توليد محور باشد.
حاجي دليگاني تصريح کرد :خروجي اين مجموعه وضعيت موجود را
رقم زده و فقرا فقيرتر شدند و عالوه بر ثروتمندان ،افرادي که کارهاي
واسطه گري و تجاري انجام مي دادند به خاطر افت و خيز در بخش تجاري،
صدور بخش نامه هاي متفاوت و تصميماتي که مرتب در حال تغيير بوده،
فرصت سوء استفاده را براي واردات کاال و يک شبه ميلياردر شدن ،پيدا
کرده اند.وي با اشاره به اين سخن قاليباف که گفته است« :عموم مردم از
تسهيالت کالن بي بهره اند و اين تسهيالت کالن به افراد معدودي اعطاء
مي شود که بخش اعظم حجم آن ،صرف سفته بازي مي شود» ،اظهار
کرد :اين روند را بايد اصالح کرد ،در حال حاضر يک فرد عادي وقتي
 5ميليون تومان وام کارگشايي با نرخ  18درصد مي خواهد ،بايد کسر
اقساط بدهد و ضامن کارمند داشته باشد تا از او ضمانت کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي
يادآور شد :اين روند براي کساني که از رانت برخوردارند وجود ندارد و
وقتي به پرونده بدهکاران بانکي مراجعه مي کنيد ،مي بينيد ضمانتي از
آنها دريافت نشده و اين نشانگر رانت ،فساد و اخالل در سيستم بانکي
و اقتصادي کشور است.

تصميمات نادرست در استفاده از وجوه صندوق
ادامه از صفحه اول
 -2دولت در اليحه بودجه  97قصد داشت مبلغ  5/8ميليارد دالر
از صندوق برداشت نموده و به نرخ هر دالر  3500تومان به بودجه
جاري و طرح تملك عمومي تزريق نمايد .به گونه اي كه طبق مفاد
بند "و" تبصره  4اليحه با تبديل اين حجم دالر به ريال ،زير نظر
بانك مركزي و واريز وجه آن به حساب رديف درآمدي 310705
نزد خزانه اعتبار موضو ع اين بند براي صندوق بازگشت از منابع
محسوب شود .كدام منطق مالي و محاسباتي برداشت ارز از صندوقي
و تبديل آن به ريال و هزينه كرد آن در امور جاري و عمراني بودجه
عمومي ميپذيرد .هزينه كرد وجه در دولت براي صندوق بازگشت
از منابع تلقي شود؟
 -3مجلس اين متن اليحه دولت را در قالب بند دال تبصره  4در
قانون بودجه  97به شرح زير تصويب كرد به عبارتي به قول عوام اسم
آن را نياورد بلكه خودش را بدون ذكر ارز چنين آورد.
د-بهمنظورتحققاهدافمندرجدرقانونبرنامهششمتوسعه،بهدولت
يكصدوچهلوسههزاروهفتص دوپنجاه

اجازهدادهميشودمعادلمبلغ
ميليارد ( )143/750/000/000/000ريال از ورودي سال 1397
صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف
درآمد عمومي به شماره طبقهبندي  310705نزد خزانهداري
كل كشور واريز نمايد.
معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينهاي اين
قانون به شرح زير اختصاص مييابد:
 -1سازمان صداوسيما در اجراي ماده ( )93قانون برنامه ششم
و توسعه كمي و كيفي برنامههاي توليدي ،پويانمايي ،مستند،
فيلم و سريال.
 -2تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده ( )106قانون برنامه
ششم توسعه.
 -3بازسازي مناطق آسيب ديده از زلزله و كمك به ساماندهي
بافتهاي فرسوده

 -4توسعه سامانه (سيستم)هاي نوين (تحت فشار) در اجراي
ماده ( )35قانون برنامه ششم توسعه
 -5طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكههاي آن.
 -6آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده ( )38قانون برنامه
ششم توسعه.
 -7رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در
اجراي بند (س) ماده  38قانون برنامه ششم توسعه
 -8توليد واكسن سينه پهلو(پنوموگوك) و عفونت كودكان
(روتاويروس) در كشور
هر گونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق
و دستمزد و جابهجايي اعتبارات اين بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري (تحت
فشار) در سه ماهه اول سال  1397و براساس شاخص (سازمان
برنامه و بودجه كشور ) بين استانهاي كشور توزيع و ابالغ
ميگردد.
 -4به طوري كه مالحظه ميشود ترجيع بند  7بند از بندهاي 8گانه
فوق در اجراي مواد قانون برنامه ششم است ،گويي قرار دولت و مجلس
بر اين است كه احكام تكاليف برنامه ششم را از محل منابع صندوق
توسعه ملي اجرا كند نه منابع درآمدي بودجه كل كشور.
 -5در رد و نفي چنين رويكردي در دولت و مجلس كه همه
مسئوليتهاي مربوط به تصميمات نادرست دولت با تاييد اعتبارنامه
وزرايش و عدم استيضاح آنها متوجه تكتك نمايندگان حامي دولت
در مجلس است كافي است به سهم  100ميليون دالري صداوسيما
در اليحه كه در قانون بدون ذكر مبلغ تكرار شده ،توجه شود.
 -6آيا قرار است برنامههاي توليدي صداوسيما در حوزه كارتون -مستند
و فيلم و سريال از محل وجوه صندوق توسعه ملي تامين شود؟ آن هم به
مبلغ  100ميليون دالر؟ با چه نرخي؟ دالر  4200توماني جهانگيري يا
10يا  12هزار توماني سيف كه جاي خود را به همتي داده ،كدام يك؟
 -7يا در مورد رفع مشكل برق ،مگر ميشود مردم هم مشكل گراني

قيمت برق پلكاني را و هم از جيب صندوق توسعه ملي  150ميليون
دالري كه مطمح نظر اليحه نويس بود و در قانون بدون آنكه مبلغش
بيايد ،موضوعش آمده را متحمل شوند؟
 -8آيا دولت و مجلسي كه چنين تبصرههايي را در بودجه با يك قيام و
قعود تصويب ميكند خبر از قبضهاي برق  400الي  700هزار توماني
مصرف خانگي در يك آپارتمان  120متري را ندارد؟
 -9در مورد آبياري تحت فشار چند سال است كه درلوايح بودجهاي
از محلهاي گوناگون بودجه از جمله وجوه اداره شده ،اعتبار منظور
ميشود .كم نيست ؟ كه سراغ صندوق توسعه ملي ميرويم؟ آيا
عملكرد 20ساله وجوه اداره شده در اين مورد براي دولت و مجلس
و برگشت وجوه اداره شده در سيستم بانكي معلوم نيست؟
 -10مخلص كالم -مقام معظم رهبري در بيانات اخيرشان فرمودند،
بسياري از مشكالت كشور مربوط به تحريمها نيست بلكه ناشي از
عملكرد نادرست ما هست .البته معظم له كه از لفظ ما در اين جمله
از باب تواضع و مالحظه مسئولين استفاده كردند .واقع و حقيقت اين
است بسياري از مشكالت كشورناشي از تصميمات نادرست مسئولين
در دو حوزه قوه مجريه و مقننه است .آنجايي كه مسئولين تصميمگير،
بين دولت و مجلس در حال رفتو آمد هستند و ميروند و ميآيند
و اينگونه تصميمات را اتخاذ ميكنند.
 -11ختم كالم .براي درك بيشتر موضوع بند "و" تبصره  4اليحهاي
كه دولت با جدول  5/8ميليارد دالري در اليحه خود با ارز 3500
توماني به مبلغ مجموع بيش از  20هزار ميليارد تومان آورده ومجلس
همان تصميم دولت را در بودجه به مبلغ  14/3ميليارد تومان قانوني
كرده كافي است به تك تك موارد استفاده از صندوق توسعه ملي
دقت شود و از خود پرسيد آيا تهيه كارتون مثال خاله قورباغه يا
سريال د ّو د ّو كردن در خندوانه كه اعتبار تهيه آن نه از بودجه
صداوسيما بلكه از محل وجوه اسپانسري تهيه و صداوسيما را به
جاي رسانه ملي تبديل به يك بنگاه پخش نموده بايد دست در
صندوق توسعه ملي زد؟

مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت :پروژه ملي راه آهن
اروميه ـ مراغه  ۱۵مهر افتتاح ميشود.به گزارش فارس از اروميه،
ابراهيم مبارک قدم ظهر در نشست خبري مديران کل شوراي
حمل و نقل آذربايجان غربي اظهار کرد :دهها طرح عمراني راه و شهرسازي
به ارزش  ۲۰۳ميليارد ريال با استفاده از اعتبارات عمراني ملي و استاني
همزمان با هفته دولت در اين استان به بهره برداري مي رسد و اين
ميزان اعتبار براي اجراي طرح هاي مرمت و بازسازي حاشيه شهرها،
بهسازي و آسفالت روستايي و کلنگ زني و احداث تقاطع غيرهمسطح و
مکان هاي آموزشي در استان هزينه شده است.وي ادامه داد 6 :طرح
در بخش ساماندهي حاشيه شهرها با حدود پنج ميليارد ريال هزينه در
شهرستان هاي اروميه ،خوي ،مهاباد و بوکان به بهره برداري مي رسد.
مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم
که ساليان سال مردم منتظر بهرهبرداري اين پروژه ها هستند تصريح
کرد :از دو پروژه ملي راه آهن مراغه و بيمارستان  ۲۲۰تختخوابي خوي
به تمام رسيده که راه آهن اروميه ـ مراغه  ۱۵مهرماه و بيمارستان نيز
در هفته دولت افتتاح خواهد شد.وي بيان کرد :همزمان با هفته دولت،
يک باب مدرسه  12کالسه در اروميه کلنگ زني مي شود و همچنين
مراحل احداث و بهره برداري تقاطع غيرهمسطح کيلومتر  25خوي -
قطور نيز آغاز مي شود.مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي اضافه
کرد 14 :طرح نيز دربخش بهسازي و آسفالت روستايي با هزينه اي بالغ
بر  170ميليارد ريال در شهرستان هاي اروميه ،اشنويه و مياندوآب به
بهره برداري مي رسد.

وزير اقتصاد:

چهار فرآيند بوروکراسي زائد
اداري حذف شد
در آخرين جلسه هيئت مقررات زدايي که به رياست وزير اقتصاد برگزار
گرديد ،چهار فرآيند بوروکراسي زائد اداري حذف شد.به گزارش شبکه
اخبار اقتصادي و دارايي(شادا) ،در آخرين جلسه هيئت مقررات زدايي،
چهار تصميم جديد و چهارحذف موثر انجام شد که هم براي کارآفرينان
و هم براي مردم مهم است.بر اساس اين گزارش ،در مورد اول ،يکي از
مهم ترين روندهاي بوروکراتيک در جريان معامالت مسکن ،مربوط به
ماليات بر نقل و انتقال مسکن است که براساس تصميم جديد وزارت
اقتصاد ،مقرر شد از اين پس نيازي به حضور در مراکز مالياتي براي
پرداخت ماليات نقل و انتقال مسکن نباشد و مردم مي توانند در ادارات
ثبت اقدام به دريافت ميزان مالياتشان و پرداخت آن کنند .اين گزارش
مي افزايد ،سه مرحله روند از اين فرآيند حذف مي شوند ،بنابراين سازمان
ثبت اطالعات مورد نياز را به سازمان مالياتي ارائه ميدهد .اين گزارش
حاکي است ،سازمان فناوري اطالعات ايران با همکاري شرکت پست و
شهرداري ،امکان تعيين بلوک و رديف بر اساس دفترچه ارزش معامالتي
امالک برمبناي کدپستي را براي سازمان امور مالياتي کشور از طريق
وبسايت فراهم ميکند .اين گزارش مي افزايد ،سازمان مالياتي هم پس
از محاسبه ميزان ماليات ،عدد آن را به صورت برخط به سازمان ثبت
ارسال کرده و پس از پرداخت نهايي در سازمان ثبت توسط مالک ،بازهم
به صورت برخط تاييد از طرف سازمان مالياتي ارائه ميشود .بر اساس
اين گزارش ،تصميم دوم مربوط به  250هزار تعاوني کشور است که اين
تعاونيها پس از ثبت مکلف بودند براي انجام تغييرات ديگر بازهم مجوزهاي
ب کنند؛ اما از اين پس
الزم را از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي کس 
ديگر نيازي به اخذ مجوز در مورد ثبت تغييرات وجود ندارد.اين گزارش
حاکي است ،هيئت مقررات زدايي به رياست کرباسيان با تغيير کارمزد
خدمات سازمان استاندارد بابت صدور گواهي انطباق براي کاالهاي وارداتي
( 8در هزار ارزش گمرکي کاالي وارداتي) موافقت کرد.

بانک پاسارگاد ،تنها حامي تيم هاي
ملي کشتي ايران
بانکپاسارگاد بهعنوان تنها حامي تيمهاي ملي کشتي ايران ،کسب
مقام قهرماني توسط تيم ملي کشتي آزاد ايران ،با کسب  3مدال
طالي حسن يزداني ،عليرضا کريمي و پرويز هادي و همچنين
مدال برنز رضا اطري در رقابت هاي آسيايي  2018جاکارتا را
به اعضاي اين تيم و ملت شريف ايران صميمانه تبريک ميگويد
و از خداوند منان ،سالمتي و موفقيتهاي بيش از پيش را براي
جامعه ورزشي کشور خواستار است.

معاون حقوقي و وصول مطالبات
بانک صادرات ايران منصوب شد
مديرعامل بانک صادرات ايران طي احکامي مصطفي رحيميشهواري
و محمد درودگر را به ترتيب به سمت «معاون حقوقي و وصول
مطالبات» و «مدير امور پيگيري و وصول مطالبات» اين بانک منصوب
کرد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،حجتاله صيدي
در راستاي تقويت و اصالح ساختار بخش حقوقي و وصول مطالبات
و بنابر مصوبه هيئت مديره اين احکام را صادر کرده است.در همين
حال مديرعامل بانک صادرات ايران با صدور احکامي عليرضا افکار
را به عنوان مدير شعب جنوب کشور و محمدحسين زارعي را نيز
به عنوان مدير شعب شمال کشور منصوب کرد.

به روز رساني زير ساخت هاي
خدمات الکترونيک بانک تجارت
استفاده از خدمات الکترونيک بانک تجارت از بامداد روز جمعه 2شهريور
ماه به دليل فرآيند ارتقاي سيستم ها با اختالل موقت همراه بود.روابط
عمومي بانک تجارت با اعالم اين خبر افزود :اين اختالل از ساعت 2
لغايت  4بامداد روز جمعه دوم شهريور در سامانه هاي برخط و خدمات
الکترونيک بانک شامل تلفن بانک ،اينترنت بانک ،خدمات کارت و
دستگاه هاي خودپرداز و  POSايجاد شد و پس از اتمام عمليات
بروز رساني سيستم ها ،خدمات فوق طبق روال قبل در دسترس
مشتريان قرار گرفت.بانک تجارت از همکاري و سعه صدر مشتريان
در راستاي ارتقاء سيستم ها و خدمت رساني بهتر قدرداني كرد.

توزيع اسکناس نو در شعب منتخب
پست بانک ايران به مناسبت عيدغدير
ک ايران از سوم تا هفتم شهريور ماه
ت بان 
شعب منتخب پس 
سال جاري به مناسبت عيد غدير خم در شعب منتخب خود
درسطح استان تهران ،اسکناس هاي نو توزيع مي کند.به گزارش
روابطعمومي پست بانک ايران :بنابراعالم ادارهکل خزانهداري و
نظامهاي پرداخت ،طبق مجوز بانک مرکزي و در آستانه فرارسيدن
عيدسعيد غدير خم شعب؛ سعادت آباد و ميرزاي شيرازي شهر
تهران و شعب شهرستانهاي شهريار ،رباط کريم و دماوند طي
روزهاي يادشده اقدام به توزيع اسکناسهاينو به هموطنان مي
کنند.بنابراين گزارش :اسکناسهاينو شامل؛  ۵هزار ريالي و ۱۰
هزار ريالي است که هر فرد مي تواند از هريک از اسکناس هاي
مذکور يک بسته  ۱۰۰تائي دريافت نمايد.همچنين نحوه توزيع
اسکناسنو در ساير شهرستانها نيز با هماهنگي ناظرانپولي و از
طريق مديريتهايشعب بانکها انجام ميشود.گفتني است :از سوي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،شعب منتخب پستبانکايران
و بانکهاي ملي ،سپه ،صادرات ،ملت ،اقتصادنوين و پارسيان بهعنوان
بانکهاي عامل توزيع اسکناسنو برگزيد ه شد ه است.

