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اخباربانک
یادداشت

حراج بانک کارگشایی
نرخ سکه را کنترل کرد

حراج سکه در بانک کارگشــایی طی دو هفته
گذشــته به خوبی موجب کنترل نرخ سکه در بازار
شدهاست.بهگزارشروابطعمومیبانکملیایران،
در شــرایطی که همه عناصر محرک در بازار ثابت
بمانند ،افزایش عرضه یک کاال می تواند به کاهش
قیمت آن بیانجامد .از ســوی دیگر در مواقعی که
حباب در نرخ سکه ایجاد می شود ،بانک کارگشایی
طبقدستورالعملبانکمرکزیجمهوریاسالمی
ایران ،حراج سکه را در دستور کار قرار می دهد.

تعیین تکلیف  631میلیارد
ریال اموال مازاد بانک ملی

بانکملیایراندرهشتماهنخستامسال631
میلیارد ریال از امالک مازاد ملکی و تملیکی خود را
تعیین تکلیف کرده است.به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،از ابتدای سال جاری تا پایان آبان
ماه بیش از  104مورد از ایــن امالک از طریق 87
مزایدههایسراسریواستانیفروختهشدهاست.
بر این اســاس مجموع امالک مازاد و تملیکی
فروش رفته بانک ملی ایران در سال 95و هشت ماه
ابتدای ســال ،96به ارزش بالغ بر حدود یک هزار و
 665میلیاردریالبودهاست.
حدود دو هــزار فقره از امالک تملیکی به ارزش
 15هــزار و 301میلیارد ریال در اختیار بانک ملی
ایران اســت که به مرور و طی تشریفات قانونی در
معرض فروش و واگذاری قرار خواهد گرفت.

فروش اوراق گواهی سپرده عام
یکسالهدرشعببانکتجارت

اوراقگواهیسپردهعامبانرخسودعلیالحساب
 16درصد ساالنه از تاریخ  22آذرماه در شعب بانک
تجارتسراسرکشوربهفروشمیرسد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،این اوراق
یکساله ،بانام و معاف از مالیات است و به مدت شش
روز کاری از تاریخ 22آذرماه ســال جاری در شعب
بانک تجارت عرضه میشود.سود ساالنه این اوراق
علی الحساب  16درصد و قابل پرداخت در مقاطع
ماهانه میباشــد و بازخرید اوراق قبل از سررسید
با نرخ  14درصد ســاالنه از تاریخ انتشار پرداخت
میشود.انتشاراوراقگواهیسپردهعامتوسطبانک
تجارت در راستای ارائه خدمات مالی به هموطنان
و با دریافت مجوز از بانک مرکزی صورت پذیرفته
است .مشتریان میتوانند با حضور در شعب بانک
تجارتنسبتبهخریدایناوراقاقدامکنند.

پرداخت سود سهام شرکت
گروه مپنا توسط بانک سپه

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه :براساس قرارداد
منعقده میان این بانک و شرکت گروه مپنا عملیات
پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مذکور هم
اکنون از طریق کلیه شــعب بانک سپه آغاز شده
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،در
اینراستاسهامدارانحقیقیشرکتیادشدهضمن
مراجعه به شــعب این بانک با ارائه مدارک هویتی
معتبر می توانند ســود سهام خود را دریافت و یا به
سایرحسابهایخودانتقالدهند.

اعالم آمادگی شورای شهر رشت
برایتعاملبابانکشهر

رئیس شورای شــهر رشت از اعالم آمادگی این
شورا در خصوص افزایش تعامالت با بانک شهر خبر
داد و گفت:امیدواریم تعامالت مجموعه مدیریت
شهریکالنشهررشتوبانکشهردرآیندهبیشتر
شود.بهگزارشمرکزارتباطاتوروابطعمومیبانک
شهر ،امیرحسین علوی با اشــاره به ارائه خدمات
قابل توجه پيشــخوانهای شهرنت به شهروندان
شــهرهای مختلف کشــور ،افزود :امیدواریم در
شــورای پنجم مصوبه جانمایی پیشــخوانهای
شهرنت بانک شــهر نیز به تصویب برسد.علوی با
اشاره به اهمیت تعامل مناسب میان شهرداریها
و بانک شــهر گفت :با شکل گیری تعامالت بیشتر
مابینمدیریتشهریوبانکشهرمیتواناتفاقات
مهمی را رقم زد.وی خاطرنشان کرد :برنامههایی به
منظور ارائه تسهیالت به رانندگان تاکسیها در این
شهر در دست انجام است و امیدواریم در این راستا از
ظرفیتبانکشهراستفادهکنیم.

حمایت بانک صادرات از
 ١٦٩بنگاه اقتصادی بوشهر

١٦٩بنــگاه تولیدی در بخش هــای صنعت و
کشاورزی استان بوشهر طی شش ماه اول سال ٩٦
از تســهیالت حمایتی حداقل  ٤٠٦میلیارد ریالی
بانک صــادرات ایران بهره مند شــدند .به گزارش
روابط عمومی بانک صادرات ایــران ،این بانک در
راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی طی شش ماه
ابتدایی سال جاری  ١٦٩فقره تسهیالت به ارزش
بیش از ٤٠٦میلیــارد ریال به بنگاه های کوچک و
متوسط اســتان بوشــهر در بخش های صنعت و
کشاورزی پرداخت کرده که نقش مهمی در ایجاد
و حفظ اشتغال در این اســتان ایفا کرده است.در
این استان همچنین طی مدت مذکور ،بیش از ١١
میلیارد ریال وام قرض الحسنه به معرفی شدگان
کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) اعطا شــده
که  ٧٦نفر در قالب طرح حمایت از مشاغل خانگی
بانک صادرات ایران مشغول به کار شده اند.
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رییس سازمان برنامه و بودجه:

 ٤٠هزار میلیارد تومان مالیات طبق قانون معاف است
رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید حدود ٤٠هزار میلیارد
تومان درآمد مالیاتی شناسایی شده که البته پرداخت نمیکنند و
طبق قانون معاف هستند .وی همچنین از فعالیتهایی در الیههای
پنهانوخاکستریسخنگفتکهمالیاتپرداختنمیکنندوباید
شناسایی شوند.به گزارش ایسنا ،سالهاست که یک روز پس از ارائه
الیحه بودجه به مجلس ،رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست
خبریبهتبیینابعادالیحهپیشنهادیبهمجلسمیپردازد.
روز یکشنبه همزمان با  ١٩آذر ماه الیحه بودجه  ١٣٩٧از سوی
رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد .محمد باقر نوبخت  -رئیس

سازمان برنامه و بودجه-دیروز(دوشنبه) نشست سنتی بودجه را در
جمعخبرنگارانبرگزارکردهوضمنتشریحالیحهبودجهبهسواالت
خبرنگارانپاسخداد.رئیسسازمانبرنامهوبودجهدرتوضیحبخش
درآمدی بودجه سال آینده به اهمیت بخش مالیاتی اشاره داشت و با
اعالم رشد بیش از شش درصدی در این بخش و افزایش آن به حدود
 ١٣٠هزار میلیارد تومان گفت که باید در آمدهای مالیاتی را افزایش
داد اما نه از طریق افرادی که اکنون پرداخت دارند بلکه کسانی که
خارج از دور پرداخت مالیات قرار دارند.وی افزود :در حال حاضر افراد
وبخشهاییکهطبققانونمعافازپرداختمالیاتهستندرامورد

بررسی قرار دادیم و مشخص که حدود ٤٠هزار میلیارد تومان از این
طریق پرداخت نمیشود .با این حال در حال بررسی هایی هستیم تا
بتوانبخشیازآنهارامشمولپرداختکرد.
نوبختاینراهمگفتکهاکنونفعالیتهاییبهطورخاکستری
و کدر وجود دارد که در آنها هنوز شناسایی نشده و مالیات پرداخت
نمی کنند ،در حالی که باید زیر نور سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و
باابزارومکانیزمهاییشناساییشوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اعالم کرد که برای سال
آینده از روشهای جدیدی در بودجه برای اختصاص منابع به طرح
های عمرانی استفاده شده اســت ،مدلی که اکنون در دنیا مرسوم
است.نوبختدراظهاراتخودبهتهیهبودجه ١٣٩٧براساسبودجه
ریزیمبتنیبرعملکردتهیهشدهاستبهتغییر دراختصاصبودجه
هایعمرانیاشارهداشتوگفتکهبهمنظوراستفادهبهینهازمنابع

محدود برای پرداخت به بودجه های عمرانی از روش جدیدی که با
عنوان  3pدر دنیا مشهور است ،استفاده کرده این که بر پایه حضور
گستردهبخشخصوصیقراردارد.

واعظی به انتقادهابرای عوارض خروجی پاسخ داد :

آمادگی دولت برای همگامی با خواست و نظر مردم

ل آینده باالخره به مجلس رســید .از
بودجه ســا 
ساعات ابتدایی تقدیم الیحه ،ســخنگوها و روسای
کمیسیون های اقتصادی و بودجه به بیان نظرات خود
پیرامونتغییراتبودجهبا سنواتگذشتهپرداختند.
در این رابطــه ،رییس مرکز پژوهش های مجلس
توضیحاتیارائهداد.کاظمجاللیبااشارهبهارائهالیحه
بودجه ســال  97به مجلس ،گفت:جلساتی پیش از
نهایی شدن بودجه 97در مجلس تشکیل شد ،تا ابعاد
مختلفآنموردبررسیقرارگیرد،کهباتوضیحاتیکه
رییس جمهور در صحن ارائه کرد برخی تغییرات در
بودجه سال جاری ایجاد شده است.
رییسمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،
با بیان اینکه در مجموع نظام بودجه ریزی کشور دچار
مشــکل اســت ،افزود :همه از بودجه ریزی عملیاتی
حرف می زنند اما تعریف مشــخصی از بودجه ریزی
عملیاتی وجود ندارد ،لذا تالش شــده در بودجه سال
 97تغییراتــی در نظام بودجه ریزی ایجاد شــود ،از
جمله در بحث ردیف ها که شفاف سازی هایی در این
بخشهاصورتگرفتهاست.ویادامهداد:دولتسعی
کرده بودجه سال جاری را را به بودجه ریزی عملیاتی
براســاس تعاریفی که مصطلح است نزدیک تر کند و
اتکاء به نفت را کاهش دهد ،البته اتکاء بیش از حد به
مالیات نیز توجیهات زیادی ندارد .رییس فراکسیون
مســتقالن والیی مجلس شورای اســامی ،با بیان
اینکه امیدوارم که بودجه سال  97شفافیت بیشتری
داشته و در بحث های اساســی همانند یارانه ها یک
نظام جدیدی را ترتیب دهد ،یادآور شد :باالخره باید
اقداماتی صورت بگیرد که بار یارانه ها در داخل کشور
ســبک تر شــود .رییس مرکز پژوهش های مجلس
شورای اســامی ،تصریح کرد:مهمترین مسئله در
بودجه کشــور این اســت که نهادهای موازی زیادی
وجودداردوبسیاریازمنابعبودجهبهجایاینکهبرای
آن یک هدفی تعریف شود و برای رسیدن به این هدف
کار شود صرف امور تصدی گری می شود ،البته اینها
عیوبی بوده که وجود دارد و باید برطرف شود.
منابعدولتیکفافپروژههای
نیمهتمامرا نمیدهد
اما اظهار نظرات فقط محدود به کمیسیون بودجه
و یا اقتصادی نمی شود .سخنگوی کمیسیون عمران
مجلس با بیان اینکه اینکه بــرای تکمیل پروژه های
عمرانی در کشور  ۶۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار الزم
است،گفت:منابعدولتیکفافاینمیزانپروژهرانمی
دهد،دولتبایدبامنابعبخشخصوصیتکمیلپروژه
های عمرانی را ممکن کنند .صدیف بدری با اشاره به
الیحه بودجه 97کل کشور ،گفت :وضعیت تخصیص
اعتباراتعمرانیدرالیحهپیشنهادیدولتبرایسال

میشــود گفت :با این وجود قطعا دولــت همواره به
نظرات مردم توجه کرده است و هر جا تصمیم گرفته
شده دولت ،با عکسالعمل اجتماعی مناسبی مواجه
نشده ،نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده
است .محمود واعظی در رابطه با سیاست دولت برای
حذف یارانه بگیــران گفت :ما میخواهیم نیازمندان
واقعی را شناسایی کنیم و به آنها بیشتر بپردازیم .در
سال گذشته به دریافتی برخی از مستمری بگیران
را ســه برابر افزایش دادیم .در حال حاضر کسانی
هســتند که یارانه میگیرند ،ولی یارانه در زندگی
آنها تاثیری ندارد در صورتی کــه اگر همین یارانه
را در طرح تحول ســامت کمک کنیم بخشــی از
نیازهای مردم را تامین میکنیم.

توجیه اقتصادی دارند از سوی
آتی همانند سال های گذشته
بخش خصوصی بر عهده گرفته
مناســب نبوده و باز هم نیمه
محمــود واعظــی :مــا شــوند .این نماینده مردم در
کاره ماندن بسیاری از پروژه ها
رقم خواهد خورد .ســخنگوی میخواهیم نیازمندان واقعی را مجلس دهم ،با تاکید بر اینکه
کمیســیون عمــران مجلس شناسایی کنیم و به آنها بیشتر برای حضــور بخش خصوصی
شــورای اســامی ،با تاکید بر بپردازیم .در ســال گذشته به در حوزه تکمیل پــروژه های
اینکه تخصیص بودجه کفاف دریافتی برخی از مســتمری نیمه کاره عمرانی کشــور باید
اتمام پــروژه هــای عمرانی را بگیران را ســه برابر افزایش مشوق هایی الزم در نظر گرفته
نمی کند ،افزود :بــرای اتمام دادیم .در حال حاضر کسانی شود ،افزود :دولت باید با در نظر
گرفتن مشــوق هایی تسهیل
پروژه های نیمه کاره موجود در
هستندکهیارانهمیگیرند،ولی
گر اتمام پروژه هــای عمرانی
کشور بالغ بر  600هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز است که این یارانــه در زندگی آنها تاثیری
باشد.،بدری با بیان اینکه پروژه
میزان منابع با اعتبارات دولتی ندارد در صورتی که اگر همین های عمرانی باید ظرف  5سال
تامین نخواهد شــد .نماینده یارانه را در طرح تحول سالمت آینده به اتمام رســیده و وارد
مردم اردبیل ،نمین و سرعین کمک کنیم بخشی از نیازهای فاز بهره برداری شــوند ،گفت:
در مجلس شــورای اسالمی ،با مردمراتامینمیکنیم.
وقتی عملیات ساخت پروژه ای
طوالنیشود،هزینههایآنباال
بیان اینکه محدود بودن منابع
رفته و مستهلک شدن سازه در
دولتی و ضرورت تکمیل پروژه
های عمرانی نیازمند پیدا کردن منبع درآمدی غیر از فاز اجرایی از بین می رود ،از این رو هزینه های دولت
اعتبارات متصل به دولت است ،تصریح کرد :اگر پروژه افزایش می یابد.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
های عمرانی به امید تکمیل با بودجه های ســنواتی شــورای اســامی ،ادامه داد :با طوالنی شدن زمان
باشند خواهیم دید که وضعیت فعلی سال های سال تکمیل پروژه های عمرانی صرفــه اقتصادی و ارزش
تکرارشدهوبهرهبرداریازآنهامیسرنخواهدشد.وی افــزوده ای که پس از بهره برداری خواهد داشــت به
با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم صرفا پروژه های عمرانی طبع بسیار کاهش خواهد یافتاید قوه قضاییه شفاف
موجود را تکمیل و پروژه جدید آغاز نکنیم باز هم  10وپاسخگوشود.
از طرف دیگر دولتی ها نیز نسبت به بودجه موضع
سال زمان برای بهره برداری از پروژه های مذکور الزم
است ،گفت :مطابق قانون که در برنامه ششم توسعه و گیری هایی داشــتند .رییسدفتر رییسجمهور با
همچنین قانون بودجه  96نیز به آن اشاره شده پروژه اشاره به اینکه درآمد حاصل از افزایش عوارض خروج
ها باید اطالع رسانی شده و طرح های توجیهی برای از کشور و کاهش بودجه یارانه نقدی ،صرف مواردی
آن ها تعریف شــود تا به این ترتیــب طرح هایی که چون بیمه ســامت و کمک به اقشار ضعیف جامعه

لزومشناسایی گرههاوموانعبرای
مقاومسازیاقتصاد
از طــرف دیگر معاون اول رییــس جمهور نیز در
جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که دیروز
برگزار شد ،با اشاره به پیشرفت طرح های اولویت دار
در دســتگاه های مختلف در چارچوب سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،گفت :دبیرخانه ســتاد فرماندهی
اقتصادمقاومتیبایدباتشکیلکارگروههایتخصصی
به بررسی وضعیت کشور درقالب سیاست های تبیین
شــده در اقتصاد مقاومتی بپردازد و راهکارهای الزم
برای تحقق پنج رویکرد اصلی این سیاست ها را ارایه
کند.جهانگیریبخشنفتونظامبانکیرااصلیترین
گرانیگاه دشــمنی برای ضربه زدن به کشور دانست و
تاکید کرد :باید بــا رصد دقیق ببینیم در این حوزه ها
چقدر در برابر تحریم ها مقاوم شده ایم .جهانگیری با
تاکید بر اینکه باید گزارش درباره موانع و دالیل عدم
پیشــرفت یا پیشــرفت طرح ها در اقتصاد مقاومتی
تهیه شود ،گفت :باید دغدغه های موجود برای تامین
و دســت یابی به اهدافی نظیر امنیت سرمایه گذاری،
حمایت از تولید داخلی و صادرات و غیره احصاء دقیق
شود و در قالب یک گزارش با ذکر موانع و وظایف قوای
مختلف تهیه و به استحضار رهبر معظم انقالب برسد
تاازحمایتهاورهنمودهایایشانبرخوردارشویم.
از نکاتی که بودجه امســال با آن مواجه اســت،
اختصاص بودجه برای معاونت اجرایی رئیسجمهور
اســت .در حالیکه  ۴ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم
میگذرد و تمامی وزرای کابینه مشــخص شــدهاند
اما صندلی معاونــت اجرایی رئیسجمهور همچنان
خالی اســت .در حالی که تکلیف این معاونت دولت
هنوز مشخص نشده اما در بودجه پیشنهادی سال۹۷
ردیفهای بودجهای برای آن درنظر گرفته شده و این
مساله حاکی از آن است که باید به زودی شاهد معرفی
معاوناجراییروحانیباشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

فســاد ابعاد مختلفی دارد .یکی از انواع
فساد که شرایط کشــور را به شدت تحت
تاثیر قرار می دهد ،فساد اقتصادی است.
ابعــاد گســترده آن متوجه تمام اقشــار
جامعه است به طوری که به گفته رییس
اتاق بازرگانی،آنقدر ابعاد فســاد در کشور
گسترده اســت که بســیاری از نخبگان
مهاجــرت را ترجیح می دهنــد .در این
همایش که با حضــور نمایندگان بخش
خصوصی و دولتی برگزار میشود ،همواره
روی مبارزه نامحدود و توقفناپذیر با فساد
اقتصادی مبارزه تاکید میشــود .بخش
خصوصی نیز در این مسیر ،آمادگی خود
برای ایفــای نقش در کاســتن و محدود
کردنهرچهبیشترفساداعالممیکند.
مهاجرتافرادنخبهازکشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه
اوضاع فساد روز به روز وخیمتر شده است،
گفت :در حال حاضــر ۱.۵میلیون نفر در
حال مهاجرت از کشور هستند که عمدتا
افراد نخبــه و تحصیلکرده کشــور را در
برمیگیرد.
به گفته خوانســاری ،عمده این افراد
مهاجر ،خبره و تحصیلکردگانی هستند
که خروجشان برای کشور مناسب نیست.
البته بحــران بی اعتمادی که در کشــور
بوجــود آمده ،مثل خــوره در تمام ارکان
کشور نفوذ کرده است ،پس اگر این چالش
ها را به عنوان چالش های اساســی نظام
اقتصادی کشور بدانیم ،زیربنای همه آنها
فساد است که اگر مبارزه با فساد در دستور
کار جدی قرار گیرد ،برای همه این چالش
هامیتواننسخهپیچید.

اوضاع فساد روزبهروز وخیمتر شد

که فســاد کاهــش می یابــد و در جهت
فسادزداییدرکشورحرکتخواهدشد.

خوانساری از وضعیت مبارزه با فساد در
کشور در طی  6سال گذشته انتقاد کرد و
گفت :از ســال  ۹۰قانون مبارزه با فساد در
نرخ ارز در بودجه ۹۷فسادزا است
مجلس شورای اسالمی مطرح شده است،
از طرف دیگر در این همایش ،دبیر کل
ولی روز به روز وضعیت فســاد در کشور نه
تنها بهبود نیافته ،بلکه بدتر هم شده است ،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی نیز
پس باید در یک جمله گفت که نباید چرخ حضورداشتمحمدمهدیبهیکش بابیان
را از نو اختراع کــرد ،بلکه باید دید که دنیا اینکه امواج فســاد ،دولتها را در خود غرق
چه کرده و تجربــه آن را مالک عمل قرار خواهد کرد ،گفــت :ارز  ۳۵۰۰تومانی در
دهیم تا بتوانیم با فساد ،مبارزه کنیم .وی با الیحه بودجه  ،۹۷فســادزا است و رانت را
بیاناینکهبروکراسینهتنهااثربازدارندگی توزیعمیکند.
دبیرکل کمیته ایرانــی اتاق بازرگانی
ندارد ،بلکه فساد را نیز بیشتر کرده،گفت:
بخش خصوصی باید در تصمیمات دولت بین المللی افزود :محور دوم وجود یک قوه
دخالت داده شده و رســانه ها نیز دولت و قضاییهپاک،شفافوپاسخگواست؛ضمن
نهادهــا را نقد کنند؛ در این حالت اســت اینکهدولتهمبایدشفافباشد؛درحالیکه

اگر این ارکان وجود نداشــته باشد ،حتما
فساد هم وجود خواهد داشت .بهکیش با
بیان اینکه دونرخی بودن ارز ،ریشه فساد
است ،خاطرنشان کرد :چه منافعی در این
نرخ ارز نهفته است که کنده نمی شود ،یا
اینکه چرا باید تعرفه ها به یکباره امســال
افزایش یابد ،این در حالی است که تعرفه
تفاوتقیمتداخلوخارجیاست.
انتقاد از افزایش چنــد برابری عوارض
خروج از کشور به اتاق بازرگانی نیز کشیده
شــد وی با انتقاد از افزایــش چندبرابری
عواض تصریح کرد :این راهکار نیســت؛
بنابراین باید تفاهمی با مســئوالن کشور
صورت گیرد که این ریشــه های فساد را
خشکاند .بهکیش از عدم حضور برخی از

سران کشور در این جلسه بسیار انتقاد کرد
و گفت :صدای مبارزه با فساد را باید نزد چه
کسیبرد؟
وی ادامه داد :تصور من بر این است که
باید با دولــت صریحتر صحبت کرد ،نمی
شود رئیس جمهور قبول کرده و بگوید که
 ۲۰میلیارددالرقاچاقدرکشوروجوددارد
و بگوید که می خواهیــم با قاچاق مبارزه
کنیم ،بنابراین تصور من بر این اســت که
در این منجالب فســاد ،خود دولتها غرق
خواهندشد.
حذف هر امضا دیواری از فساد را
فرومیریزد
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواســتار
شفاف ســازی در هزینه کرد منابع نفتی
کشور شــد و گفت :باید دستگاه نظارتی
مسئول مستقل شده و اعمال بی طرفانه
قانون در کشور را در هر پست و جایگاه در
دستورکار قرار دهد.
غالمحسین شــافعی با بیان اینکه در
سال گذشته ایران از نظر گستردگی فساد،
در یک چهارم پایانی فهرست کشورهای
فاسد قرار گرفت ،گفت :گستردگی کانون
های فساد در کشور و شــیوع فراگیر آن،
لزوم اقدامات جدی برای حل این معضل
اساسی را در کشور دوچندان می کند.
وی تصریح کرد :فساد در نهایت ،اعتماد
عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را
به نابودی میکشاند .وی معتقد است که
برای حل فســاد باید بروکراسی را کاهش
داد و افزود:به ازای کاهش هر امضا ،دیواری
از فســاد فرو می ریزد؛ چراکه اکنون تورم
مقرراتداریم.

خبر

یارانه نقدی نان نصف شد

ایسنا :در الیحــه بودجه سال ۱۳۹۷یارانه نقدی
نان در جداول و تبصرهها نسبت به امسال کاهش ۵۰
درصدی داشته اســت که به گفته یک مقام مسئول
در وزارت کشــاورزی ،دولت برای پیشگیری از تحقق
بودجهها و یارانههای تصویب شده ،مزایایی در الیحه
بودجه سال آینده مانند استفاده از اوراق سلف موازی،
اسناد خزانه و غیره قائل شده که جبران کننده کسری
موجود باشد.دولت در الیحه بودجه سال آینده۳۳۰۰
میلیارد تومان در قالب تبصره  ۱۴به عنوان یارانه نان
و خرید تضمینی گندم و  ۱۷۰۰میلیارد تومان نیز به
عنوان یارانه خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است
کهجمعابه ۵۰۰۰میلیاردتومانمیرسد،درحالیکه
سال گذشــته مجموع دو ردیف یارانه نان به  ۱۰هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان میرسید که کاهش حدود ۵۰
درصدیرانشانمیدهد.

اختصاص ١٨هزارمیلیارد تومان
به اشتغال و تولید در بودجه ٩٧

مهر :قائم مقــام وزیر صنعــت از اختصاص ١٨
هزارتوماندربودجه ٩٧بهطرحهایاشتغالوتولیددر
حوزه صنعت خبر داد.رضا رحمانی در نشستی خبری
با بیان اینکه امسال دولت در الیحه بودجه بحث تولید
و اشتغال را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده است،
اظهارداشت :یکی از ویژگی های بودجه امسال توجه
خاص به موضوع تولید حتی نســبت به سال گذشته
اســت.وی اضافه کرد :حدود  ١٨هزار میلیارد تومان
از محــل منابع حاصل از صرفــه جویی و هدفمندی
یارانه ها برای تولید و اشــتغال بویژه شغل اولی ها در
نظر گرفته شده است.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و
تجارتعنوانکرد:برایناساسپیشبینیمیشوددر
بودجه  ٩٧حوزه صنعت حدود  ٦٣٤هزار شغل ایجاد
کند؛ سال گذشته ایجاد  ٤٥٠هزار شغل در این حوزه
هدف گذاری شــده بود که در ٨ماهه این رقم محقق
شده اســت .رحمانی اضافه کرد :امسال از برنامه های
جدید ما در بودجه ایجاد اشتغال برای شغل اولی های
دانشگاهی(فارغالتحصیالندانشگاهی)است،کهبعد
ازتصویببودجهجزئیاتآنرااعالممیکنیم.

کرسنت گاز را تحویل نگیرد
تخلف کرده است

ایلنا :زنگنه گفت :ما آماده صــدور گاز به امارات
طبق قرارداد هســتیم ،از این به بعد نوبت کرســنت
است که اقدام کند.بیژن نامدار زنگنه درباره صادرات
گاز به امارات گفت :با هماهنگیهایی که انجام شده،
بیش از یک سال است که اعالم کردهایم آماده صدور
گاز به امارات طبق قرارداد هستیم.وی با بیان اینکه ما
براساس قرارداد عمل کردیم و همه تجهیزاتمان نیز
برای صادرات آماده اســت ،اظهار داشت :از این به بعد
نوبت کرسنت است که اقدام کند و اگر اقدامی نکند و
تحویلنگیرد،آنهاهستندکهتخلفکردهاند.وزیرنفت
درباره آخرین گفتوگوها با پاکستان درخصوص خط
لوله صلح نیز تصریح کرد :پاکستانیها از آن استقبال
نمیکنند.وی دربــاره آخرین اقدامات صورت گرفته
درخصوص میدان آزادگان هم خاطرنشان کرد :کار در
اینبارهدرحالپیشرفتبودهو شرایطبرایبرگزاری
مناقصهدرحالجلورفتناست.

اعالمزودهنگامتصمیماتدرباره
وارداتخودروتبعاتیدارد

تسنیم :معاون وزیر صنعت گفت :ثبت سفارش
خودرو از ظن من به دلیل واردات غیرعرفی در تیر ماه
متوقف شد و قرار بر این شد تا درقالب یک آیین نامه
تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو اعمال شود.
محسن صالحی نیا ،معاون امور صنایع وزارت صنعت
در پاسخ به این پرسش که ،حدود  6ماه از بسته شدن
سایت ثبت سفارش خودرو می گذرد و در این مدت
بازار خودروهای وارداتی نابه سامان شده و شاهد رشد
قیمت قابل توجهی هستیم ،وزارت صنعت چه زمانی
تعرفه های جدید را اعــام می کند و اینکه آیا برنامه
روشــنی برای بالتکلیفی بــازار خودروهای وارداتی
دارید یا خیر؟ پاســخ داد :ثبت سفارش خودرو از ظن
من به دلیل واردات غیرعرفی در تیر ماه متوقف شــد
و قرار بر این شــد تا درقالب یک آیین نامه تصمیمات
جدیدی برای واردات خودرو اعمال شــود .وی افزود:
در طول چند ماه اخیر گاهاً پیش نویس های مختلفی
درمورد تعرفه واردات خودرو منتشــر شد که بنده با
قطعیتمیگویمهیچگونهازآنهاقابلاستنادنیست.
اینآییننامهباهمکاریدستگاههایمختلفازجمله
وزارت اقتصاد تهیه شــده و به زودی با تصویب دولت
اعمال خواهد شد .صالحی نیا در پاسخ به اینکه تاریخ
دقیق ابالغ تعرفه واردات خودرو چه زمانی است گفت:
تصمیمات جدید واردات خودرو تبعات دارد و باید با
لحاظاینموضوعاعالمشود.

