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گفت:  بودجه کشور  و  برنامه  رئیس سازمان 
الحاقیه اصالح ساختار بودجه که خرداد امسال 
تصویب شد مربوط به سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بوده 

است!
محمدباقر نوبخت، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، ضمن تشریح آخرین چکش کاری های مجلس 
بر الحاقیه اصالح ساختار بودجه ریزی سال های ۹۹ و 
۱۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد 
ایران و دســتور مقام معظم رهبــری ملزم به نگاهی 

بلندمدت و دو ساله به نحوه بودجه ریزی هستیم.
او ادامه داد: این نگاه دو ساله ما را مجاب می کند 
تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را بر اساس 
فشــار های ناجوانمردانه تحریم ها پایه ریزی کرده و از 
این فشار ها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم. 
در واقع هدفمان همان شــعاری که در ابتدای تقدیم 
الحاقیه اصالح ساختار بودجه به شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی  یعنی کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه 

کشور خواهد بود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: 
این الحاقیه بنا به دستور مقام معظم رهبری و تاکید 

ریاست جمهوری در اواخر اردیبهشت و ابتدای خرداد 
امسال تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
و در آنجا نیز تصویب شد. البته تاکید می کنیم که این 
اصالحیه مربوط به سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: کلیات 
این الحاقیه بسیار مفصل بود به همین جهت در چهار 
فصل و ۹ بسته گنجانیده شد تا مجلس شورای اسالمی 
بتواند آن را بررســی کند. مقرر اســت تا در نیمه آذر 
بودجه سال ۹۹ با نگاه دو ساله به مجلس تقدیم شود.
نوبخت با اشــاره به اینکه ساختار بودجه ۹۸ طبق 
مصوب ســال گذشته مجلس شورای اسالمی اجرایی 
می شــود، بیان کرد: با توجه به اینکه بررســی حجم 
گسترده اصالح ساختار بودجه در مجلس زمان بر است 
ما نیز بررسی ها و سنجش های خود را برای بودجه ریزی 
متوقف نکرده ایم و بر اســاس الحاقیه اصالح ساختار 
بودجه، بودجه سال آینده را تدوین می کنیم  چرا که 
تا حدودی می دانیم مجلس شــورای اسالمی با نظر 
سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای عالی اقتصادی 

سران سه قوه موافق است.
وی افــزود: احیانا اگــر در بند هایی تغییراتی هم 

صورت بگیرد در زمان بررســی بودجه سال آینده این 
اصالحات و چکش کاری ها بر بودجه سال ۹۹ نیز اعمال 
خواهد شد و هیچ جای نگرانی نیست. هدف ما این بود 
که بودجه در زمان و موعد مقرر یعنی همان نیمه آذر 

به مجلس شورای اسالمی برود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: 
سعی کردیم تا سرفصل های بودجه بندی را در چندین 
کلیات مهم خالصه ســازی کنیم تا مجلس شــورای 
اســالمی طبق زمانبندی بتوانــد به طور دقیق بند ها 
را بررســی کند چرا که ریز نویسی زمان زیادی را از 
مجلس می گیرد البته در کمیسیون های تخصصی منابع 

به صورت جزئی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مقرر 
است در زمان بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان برنامه 
و بودجه کشــور به همراه مجلس شــورای اســالمی 
بودجه ریزی برای ســال ۱۴۰۰ را نیز در نظر بگیرد و 
همین موضوع ســبب افزایش کارایی و راندمان کاری 

در دستگاه ها خواهد شد.
نوبخت در پایان به تاکید جدی ریاست جمهور  بر 
کاهش سهم درآمد های نفتی در بودجه بندی سال های 

آتی اشاره کرد و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
رهبری و ریاست جمهور الحاقیه اصالح ساختار بودجه 
مراحل بررسی خود را در مجلس سپری می کند، این 
الحاقیه اصالح ســاختار بودجه مربوط به سال ۹۹ و 
۱۴۰۰ اســت و می خواهیم  برنامه ریزی هایمان برای 
منابع درآمدی و هزینه های  ۲ ســال آینده مشخص 
شــده باشد،  در سال ۹۸ نیز بودجه بر اساس شرایط 
ویژه اقتصادی بسته شده است و روند اجرایی آن نیز 
با اعمال مدیریت دقیق تری در صرف هزینه ها و منابع 

در پیش گرفته شده است.
گفتنی است، رهبر معظم انقالب اسالمی، اسفندماه 
۹7 دســتور اصالح بودجه ۹۸ را صادر کردند و برای 
این کار چهار ماه مهلت دادند اما رئیس سازمان برنامه 
و بودجه بدون اشاره به این مسئله، وعده اصالح بودجه 
را در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ می دهد و با نسبت دادن 
آن به رهبری، مانند ماجرای برجام، از مسئولیت فرار 
می کند. ضمــن اینکه کارشناســان اقتصادی درباره 
اصالحیه بودجه تصویب شده در خردادماه، معتقدند 
که حاوی کلی گویی بوده و اصل شفاف سازی و اصالح 

بودجه شرکت های دولتی در آن انجام نشده است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

اصالحیه بودجه ای که خردادماه تصویب شد 
در سال های 99 و 1400 اعمال می شود!

سخنرانی
ماه محرم ماه عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( 

و بهترین زمان برای تبلیغ پیام های ارزنده عاشوراست.

به همین منظور از دانشمند محترم حجت االسالم والمسلمین  

فرقانی خراسانی دعوت به عمل آمده از شب یازدهم تا شب بیستم محرم 
بعد از اقامه نماز در مســجد جامع امام جعفرصادق)ع( واقع در خیابان دماوند بعد از 

چهارراه خاقانی عزاداران آن حضرت را به فیض برسانند.
رمضانی

معاون اشــتغال کمیته امداد بــا انتقاد از 
انحراف تســهیالت در نظام بانکی گفت: اگر با 
روش های علمی ۱۰ درصد تسهیالت بانکی را به 
ایجاد اشتغال اختصاص بدهیم مشکل بیکاری به 

طور کامل حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  حجت ا... عبدالملکی 
با ابراز اینکه در ســال گذشته  کمیته امداد توانسته 
حدود یک سوم اشــتغال کشور را ایجاد کند گفت: از 
۴6۰ هزار فرصت شــغلی که در سال ۹7 ایجاد شده، 
۱۴۸ هزار مورد را کمیته امداد ایجاد کرده اســت که 
این میزان  حدود یک سوم اشتغال ایجادی کشور در 

سال ۹7 است.
وی بــا بیــان اینکه میزان بودجــه ای که کمیته 
امداد بــرای ایجاد این میزان اشــتغال اختصاص داد 
۲5۰۰ میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه بوده 
است گفت:  این میزان تسهیالت نسبت به 65۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالتی که شبکه بانکی در سال ۹7 
پرداخت کرده اســت حدود ۰.3 درصد است؛  یعنی با 
کمتر از نیم درصد از تســهیالت بانکی سال ۹7 این 

اقدام صورت گرفته است.

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد ادامه 
داد: این آمار و ارقام نشان می دهد که اگر با روشهای 
علمی ۱۰ درصد تســهیالت بانکی را به ایجاد اشتغال 
اختصاص بدهیم مشکل بیکاری در کشور به طور کامل 
حل خواهد شــد. حتی ۱۰ درصد تسهیالت بانکی را 
نیز به اشتغال کشور اختصاص نمی دهند. بخش قابل 
مالحظه ای از تسهیالت بانکی به جهت عدم نظارت از 

مسیر اصلی خود منحرف می شود.
عبدالملکی با اشــاره به اینکــه در نظام راهبری 
شغلی با استفاده از کارآفرینان حرفه ای ایجاد اشتغال 
می شود گفت: در این الگو، راهبر شغلی از کارآفرینان 
حرفه ای اســت که در زمینه یــک فعالیت تولیدی و 
اقتصادی باســابقه و دارای تجربه موفق اســت که به 
صورت پایدار و در شرایط متفاوت توانسته کار خود را 

مستمر ادامه دهد.
وی با بیــان اینکه راهبران شــغلی که عمدتا از 
کارآفرینان حرفه  ای کشور هستند مانند یک کشتی 
غول پیکر اقیانوس پیما هســتند گفت: در مقابل آنها 
افراد تازه وارد به فضای کسب و کار  به مثابه قایقهای 
کوچکی هســتند که در شرایط نامساعد آب و هوایی 

سرنگون می شوند و به همین جهت باید متصل به آن 
کشتی های غول پیکر شوند تا از اوضاع نا مساعد دریا 

در امان بمانند. 
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره 
به اینکه  در الگو  نظام راهبری شــغلی این قایق های 
کوچک -محرومینی که تازه می خواهند فضای کسب 
و کار را تجربــه کننــد- متصل به کشــتی های غول 
پیکر اقیانوس پیما می شــوند گفــت: یک کارآفرین 
حرفــه ای »راهبر« یک طرح توجیهــی ارائه می کند 
برای ایجاد تعدادی واحدهای تولیدی کوچک که این 
واحدهای کوچک تولیدی به لحاظ مالکیت مســتقل 
هســتند اما به لحاظ سازوکارهای مدیریت اقتصادی 
 به صورت متشــکل  و تحت اشراف کارآفرین حرفه ای 

فعالیت می کنند.
عبدالملکی با اشاره به منافع کار شبکه ای در تولید 
گفت: اگر کسب و کارهای خرد با یکدیگر متصل شوند 
می توانند بخشی از بازار را در اختیار خود قرار دهند.

وی اضافه کرد: اکنون حدود ۴۰۰ هزار کار آفرین 
حرفه ای در کشور وجود دارد که این افراد استوانه های 
اقتصادی کشور هستند و بار اصلی اقتصاد کشور تولید 

و اشتغال در کشــور به روی دوش آنهاست اگر از آنها 
در قالب طرحهایی چون نظام راهبری شــغلی بشود 
همین افراد قادرند که مســئله بیکاری در کشور را به 

طور کامل حل کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد:  اگر با حمایت از این 
کارآفرینان هر کدام بتوانند برای ۱۰ نفر ایجاد اشتغال 
کنند معضــل بیکاری به طور کامل در کشــور حل 
می شود. برنامه کمیته امداد در سال ۹۸  فعال کردن 
5۰۰۰ نفر از این کارآفرینان است، اگر بتوانیم ۲۰ هزار 
نفر از کارآفرینان را فعال کنیم به صورت کامل مسئله 

بیکاری در محرومین حل خواهد شد.
عبدالملکی با بیان اینکه امسال حدود پنج هزارو 
۸۰۰ میلیارد تومان منابع قرض الحســنه در اختیار 
کمیته امداد اســت گفت: امیدواریم با استفاده از این 
مدل بتوانیم ۱7۰ هزار فرصت شغلی را کار سازی کنیم.
عبدالملکی با اشاره به اینکه این مدل مورد توجه 
برخی از کشورهای منطقه نیز قرار گرفته است گفت: 
مثال یک هیئت ازکشور سوریه صرفا برای الگوگیری 
از طرح اشتغال کمیته امداد وارد کشور شد تا آن را در 

کشور سوریه پیاده سازی کند.

عبدالملکی: 

مشکل بیکاری با 10 درصد تسهیالت بانکی 
به طور کامل حل می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای طرح مسکن ملی 
کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند و از طرفی احتمال احتکار 

خانه های ساخته شده توسط انبوه سازان وجود دارد.
مجید کیان پــور در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره طرح مســکن 
مشارکتی تصریح کرد: اجرای طرح مسکن ملی کمکی به خانه دار شدن مردم 
نمی کند و احتمال احتکار خانه های ساخته شده از طرف انبوه سازان وجود 
دارد. بنابراین تولید این نوع مسکن کمک به تعدیل قیمت ها نخواهد کرد.

عضو کمیســیون عمران مجلــس ادامه داد: برخــی طرح ها مبنی بر 
واگذاری زمین از سوی شهرداری ها به انبوه سازان مطرح می شود در حالی 
که شهرداری ها اختیار انجام چنین کاری را ندارند و با مشکالت پیچیده ای 

روبرو خواهند شد.
کیــان پور افزود: دولت باید روش های مختلف و متنوعی را برای خانه 
دار شــدن همه دهک های جامعه تدوین کند. نوسازی بافت های فرسوده، 
اجاره زمین، اجاره ۹۹ ســاله مســکن و اعطای تسهیالت به انبوه سازان از 

روش های متنوعی است که دولت باید در نظر بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر طرح مسکن مهر اجرا نشده بود االن وضعیت اجاره 
بها و قیمت مســکن به مراتب بدتر از این بود. طرح مســکن مهر توانست 
از ســال ۹۲ به بعد جلوی رشــد چند برابری قیمت مسکن و اجاره بها را 
بگیرد و اگر این ســاز و کار ادامه می یافت، امروز شــاهد این مشکالت در 

حوزه مسکن نبودیم.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر 
وجود دو و نیم میلیون مســکن خالی گفت: خانه های خالی یا برای دهک 
اول و دوم است یا برای دهک های ششم به بعد در حالی که مشکل ما تأمین 

مسکن برای دهک های سه تا شش است.
کیان پور تاکید کرد: دولت نباید نگاه اقتصادی برای تامین مسکن برای 
خانه اولی ها و دهک های متوســط و پایین جامعه داشته باشد بلکه باید با 

توجیه اجتماعی این موضوع را در اولویت خود قرار دهد.
در همین حال، سید محمد پژمان؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
احداث ۲5 هزار واحد مســکونی در قالب طرح اقــدام ملی به زودی آغاز 
می شود. به بانک مرکزی هم پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت را ارائه داده ایم.

همچنین دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن اســتان تهران به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: هر ساله باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور ساخته شود این درحالی است که ساالنه به طور متوسط و در بهترین 

شرایط ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود.
ایرج رهبر با بیان اینکه دولت با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، می تواند 
بخش کوچکی از کمبود واحد های مســکونی را برطرف کند، افزود: برخی 
از مســئوالن اعالم کردند که میانگین قیمت این واحد های مسکونی 3۰۰ 
میلیون تومان خواهد بود این در حالی است که هم اکنون میانگین قیمت 
هر متر واحد مسکونی در تهران ۱۲ میلیون تومان است بنابراین اگر زمین 
هم به صورت رایگان به بخش خصوصی برای ساخت این واحد ها ارائه شود 

باز هم قیمت این واحد ها 3۰۰ میلیون تومان نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس:
 طرح مسکن ملی 

کمکی به خانه دار شدن مردم نمی کند

سرویس اقتصادی-
وزیر نفت جدید عربستان مدعی شد که تولید 
و غنی سازی اورانیوم در دو رآکتور هسته ای این 

کشور آغاز می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس نقــل از رویترز، 
عبدالعزیز بن ســلمان وزیر نفت جدید عربستان گفته 
است عربستان می خواهد تولید و غنی سازی اورانیوم را 
در آینده برای برنامه های انرژی هسته ای در دو رآکتور 

هسته ای آغاز کند. 
عبدالعزیز در کنفرانس خبری گفت: »ما غنی سازی 
و تولیــد اورانیــوم را با احتیاط پیگیــری می کنیم و 
آزمایش هــای مربوط به آن را در دو رآکتور هســته ای 

انجام خواهیم داد«.
گفتنی اســت چند روز قبل خالد الفالح، وزیر نفت 
ســابق عربســتان در یک پیام توئیتری، ضمن اعالم 
برکناری خود از این ســمت، بر وفاداری خود نسبت به 
پادشاه و ولیعهد سعودی تأکید کرد. با این حال برخی 
تحلیلگران معتقدند که علت برکناری او، همگام نبودن 

با سیاســت های جاه طلبانه محمد بن سلمان، ولیعهد 
جنایتکار سعودی بوده است که برادر خود را به عنوان 
وزیر جدید نفت برگزیده است. محمد بن سلمان نفوذ 
زیــادی بر حکومت دارد و تغییــر و تحوالت مدیریتی 
در این کشور هم جهت با دیدگاه های توسعه طلبانه او 

انجام می شود.
محمد بن ســلمان که از ژوئن ۲۰۱7 )خرداد ۹6( 
جای محمد بن نایف، پسرعموی خود را گرفت و ولیعهد 
سعودی ها شد، تالش کرده است سیاست های جدیدی 
را در عربســتان پیش بگیرد. اعطای برخی آزادی های 
ظاهری به زنان و تالش برای واگذاری بخشی از سهام 
شــرکت نفت عربســتان )آرامکو( از اقداماتی بوده که 
بیش از ســایر تصمیمات او سر و صدا به پا کرده است. 
یکی دیگر از سیاســت های بن سلمان در حوزه انرژی، 
به تالش های وی برای دستیابی به فناوری هسته ای باز 
می گردد و تغییرات جدید در وزارت نفت این کشور را 

در همین رابطه می توان ارزیابی کرد.
امــا آنچه در این بیــن قابل تأمل اســت، تالش 

کشــورهای رقیب بــرای حضور فعال در بــازار انرژی 
هســته ای است. حتی سعودی ها که در دریایی از نفت 
غوطه ور هســتند نیز به این نتیجه رسیده اند که برای 
امنیت آینده خود، به صنعت هسته ای نیاز دارند، با این 
حال برخی ملی گرایان داخلی قادر به درک اهمیت این 
موضوع نیستند. آنها فقط بر طبل منافع ملی می کوبند، 
اما به مولفه های تولید قدرت ملی مانند دســتیابی به 
انرژی های نوین واقف نیستند و یا با لجبازی، کشور را 

از توسعه این دانش باز می دارند.
کشورهای پیشرو دنیا سالهاست به دانش هسته ای 
دست یافته اند ولی از آنجا که نسبت به اهمیت آن آگاه 
هستند، مانع حضور ســایر کشورهای مستقل در این 
میدان می شوند. از سال ها قبل ایران هم به این نتیجه 
رسید که باید برای تأمین آینده خود دانش هسته ای را 
بومی سازی کند، اما برخی عناصر داخلی هم خواسته 
یا ناخواســته در این پازل دشــمن بازی می کنند و با 
روش هــای مختلف مانند مذاکــره و یا تعطیلی برنامه 
هســته ای به بهانه های واهی، در مســیر توسعه کشور 

سنگ اندازی می کنند.
البته عامل نگرانی که درمورد دســتیابی به انرژی 
هســته ای وجود دارد، احتمال اســتفاده نظامی از آن 
اســت. رویترز در این رابطه هم گزارش داد که »وزیر 
نفت عربســتان مدعی شــده اســت که این کشور به 
دنبال انرژی  هسته ای برای استفاده صلح آمیز است اما 
غنی سازی اورانیوم بســیار مرحله حساسی در چرخه 
ســوخت هسته ای اســت، چرا که می تواند زمینه آغاز 
برای استفاده نظامی باشد که برای این مسئله غربی ها 

بسیار حساس هستند«.
نگرانی درباره انحراف در برنامه هسته ای سعودی ها 
جدی است، اما نگاه رهبر انقالب هم به این موضوع بسیار 
قابل تأمل است. ایشان اول فروردین امسال در سخنرانی 
خود در حرم رضوی )ع( فرمودند: »غربی ها اعالم کردند 
که برای عربستان، تأسیسات هسته ای و کارخانه تولید 
موشــک می سازند. اگر بسازند هم بنده شخصاً ناراحت 
نمی شــوم، چون می دانم که اینها انشااهلل در دوران نه 
چندان دوری به دست مجاهدان اسالمی خواهد افتاد«.

رئیس بنیاد توانمندســازی گندم  کاران کشور 
با اشــاره به لزوم اعالم به موقع نرخ های تضمینی 
از سوی دولت، کمترین نرخ خرید تضمینی گندم 
برای توجیه کشت این محصول را دو هزار و 8۰5 

تومان اعالم کرد.
بــه گزارش خبرگزاری فــارس، کمتر از دو هفته به 
پایان شهریور زمان اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی از سوی دولت باقی مانده است. در همین رابطه 
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم  کاران کشور اظهار کرد: 
بر اســاس بررســی هایی که در تیر ماه انجام دادیم نرخ 
مناســب خرید تضمینی گندم را برای آن زمان که نرخ 
تــورم تولیدکننده 5۰ درصد بود، معادل دو هزار و 55۰ 
تومان برای هر کیلوگرم برآورد کردیم. اما از تیر ماه تاکنون 
افزایش تورم وجود داشته بنابراین قیمت خرید تضمینی 

گندم نباید کمتر از دو هزار و ۸۰5 تومان در هر کیلو باشد.
علی قلی ایمانی گفت: آن طور که مســئوالن بخش 
کشاورزی اعالم کرده اند نرخ تورم تولیدکننده در شهریور 
به 6۹.5 درصد رسیده بنابراین باید در تعیین نرخ جدید 
تضمینی گندم دخالت داده شود که در این محاسبه نرخ 

جدید دو هزار و ۸۰5 تومان منطقی است.
وی با ابراز امیدواری به اینکه دولت نرخ مناســبی را 
برای گندم تعیین کند، افزود: اما بعید به نظر می رســد 
کــه با توجه به وضعیت اقتصادی دولت چنین قیمتی را 
برای گندم اعالم کند چرا که در ســال های گذشته هم 

چنین اقدامی نکرد.
این مسئول ادامه داد: اگر دولت نرخ دو هزار و ۸۰5 
تومان را برای گندم اعالم کند حداقل تولید این محصول 
برای کشــاورزان توجیه اقتصادی خواهد داشــت و آنها 

حداقل می توانند سود ۱۴ درصد در هکتار داشته باشند 
اما اگر نرخ پایین تری اعالم کند کشاورزان از کشت گندم 

سودی نصیب شان نخواهد شد.
ایمانی با اشاره به اینکه نرخ سود بانک ها بیشتر از نرخ 
سود کشاورزان است، تأکید کرد: بانک ها ۱۸ درصد سود 
می گیرند در حالی که سود کشاورزان نهایتاً به ۱۴ درصد 
می رســد و به این دلیل اســت که ۹5 درصد کشاورزان 

بدهکار بانک ها هستند.
وی گفت: مســئوالن قول داده اند که نرخ را به موقع 
اعالم کنند اما در ســال های گذشته عهدشکنی از سوی 
دولت زیاد بوده است. رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران 
کشور عنوان کرد: اگر قیمت های خرید تضمینی مشخص 
نباشــد، کشتی که کشــاورزان انجام می دهند بر اساس 
شانس خواهد بود و احتماالً آنها توجیه های اقتصادی را در 

کشت محصوالت در نظر می گیرند و از کاشتن محصوالت 
اساســی و راهبردی که هــم تأمین کننده امنیت غذایی 
کشور اســت و هم در معادالت سیاسی دخالت می کند 
دور خواهند شــد و به کشت محصوالت کم اهمیت اما 

درآمدزا روی خواهند آورد.
ایمانــی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس گله دارد،  
گفت: خود نمایندگان قانون اعالم نرخ خرید تضمینی را 
تصویب کردند اما هیچ نظارتی بر حسن اجرای این قانون 
ندارند. دولت هر ساله نرخ خرید تضمینی را دیرتر اعالم 
می کند و بعضی موقع سه ماه با تأخیر و بعضی موقع در 
اردیبهشت سال آینده اعالم می کند و نمایندگان مجلس 
بــه جای نظارت بر اجرای درســت قانون با دیگران هم 
 آواز می شــوند که چرا دولت نرخ خرید تضمینی را دیر 

اعالم می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
نرخ ارز هنوز باالتر از قیمتی است که شاخص های اقتصادی 

مانند تورم و... تعیین می کنند.
محمدمهدی مفتح با بیان اینکه در حال حاضر تالطم های بازار ارز 
کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: سیاست های کلی کشور، قدرت 
دفاعی و نظامی، روحیه باال و اعتماد مردم و سیاســت های اقتصادی 
بانک مرکزی موجب تزریق آرامش به بازار ارز شد. نرخ ارز هنوز باالتر 
از قیمتی است که شاخص های اقتصادی مانند تورم و...تعیین می کنند.

وی بــا بیان اینکه نــرخ دالر و یورو شــاخص مهمی در تعیین 
قیمت های بازار اســت گفت: نرخ ارز بر ســطح عمومی قیمت ها در 
روستاها و معیشت تمامی دهک ها موثر است. باید با اتخاذ روش های 
ویژه و تداوم به کارگیری سیاست های مذکور، نرخ  ارز به قیمت واقعی 

و منطبق بر شاخص های اقتصادی نزدیک شود.
این عضو کمیسیون برنامه و مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: 
هرچه نرخ دالر و یورو کاهش پیدا کند، ســطح عمومی قیمت ها نیز 

کم شده، در نتیجه زندگی مردم بهتر می شود.
گفتنی اســت، برخی کارشناســان اعتقاد دارند نرخ واقعی دالر، 
پایین تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشــته برنگردد 
)رقمی که در حدود ۱۰ هزار تومان اعالم می شــود( عالوه  بر افزایش 
قیمت ها که معیشــت مردم را تهدید می کند، آسیب های فراوانی هم 

متوجه تولید خواهد کرد. 
چندی پیش نیز کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
با کیهان گفته بود: »من فکر می کنم هزینه های تولید با ارز ۱۰ هزار 
تومان تعدیل شده و آمدن نرخ پایین تر از آن، خیلی سخت است. نرخ 

واقعی دالر حداقل ۱۰ هزار تومان است.« 
با توجه به اینکه نرخ ارز از تیر ماه امسال از ۱3 هزار تومان تا حدود 
۱۱ هزار و 3۰۰ تومان در روزهای اخیر کاهش یافته است، این گمانه 
پر رنگ تر شــده که احتمال کاهش نرخ ارز تا حدود ۱۰ هزار تومان 
هم محتمل است. با توجه به تاکید مفتح نیز می توان امیدوار بود نرخ 

ارز با مدیریت صحیح بانک مرکزی به نرخ واقعی خود نزدیک شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 
 قیمت واقعی دالر 

پایین تر از نرخ فعلی است

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به رئیس قوه 
قضائیه درپی انتشــار خبر صدور احکام سنگین برای برخی 
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، از مداخله 

سریع رئیسی در پرونده کارگران هفت تپه تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در متن این نامه آمده اســت: »انتشــار خبر صدور احکام 
سنگین برای برخی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
شــوک آفرین بود و بر همین اساس در جلسه صبح امروز )یکشنبه( 
هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای سه نفره 
مرکب از وزیر دادگســتری، معاون حقوقی رئیس جمهور و اینجانب 

موضوع را پیگیری کند.
خوشــبختانه مطلع شدیم حضرتعالی با مداخله ای بجا و به موقع 
دستور تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این احکام را صادر فرمودید.
مسلم آن اســت که با توجه به فشارهای زاید الوصف بدخواهان 
ایران و نظام ســلطه که بویژه در تحمیل تحریم های ظالمانه متبلور 
است و خصوصاً با توجه به سخنان رهبری معظم انقالب که فرمودند: 
»کارگر در امتحان بزرگ دوران انقالب و دوران دفاع مقدس نشــان 
داد که از بن دندان دارای وجدان دینی و وجدان ملی است« ضرورت 
دارد رویکرد منصفانه و مشــفقانه با مسائل و اعتراضات کارگران )که 

حق آنان است( در دستور کار همه ما متولیان امر قرار گیرد.
در همین چارچوب ضمن تشــکر از مداخله ســریع حضرتعالی، 
اینجانب به عنوان مسئول دستگاه متولی تنظیم روابط کار اعالم آمادگی 
میکنم در کمیته ای مشــترک در کلیه موارد مشابه نظر کارشناسی 
دســتگاه متبوع را نسبت به مســائل کارگری اعالم نموده، تا یکی از 

مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار گیرد.«
گفتنی است پس از آنکه روز شنبه در اخبار غیررسمی خبر احکام 
سنگین »پرونده هفت تپه« منتشر شد، صبح روز یکشنبه خبرگزاری 
قوه قضائیه از دســتور ویژه رئیس دســتگاه قضا برای تجدید نظر در 

احکام یک پرونده خبر داد.
در خبر مذکور آمده بود: »آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه، دستور ویژه ای درخصوص احکام صادره در برخی پرونده های 
اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضائیه درخصوص آرا صادره از سوی یکی از 
شعب دادگاه انقالب در برخی از پرونده های اخیر دستور داد به سرعت 
و تحت نظارت رئیس کل دادگســتری تهران تجدیدنظر و رسیدگی 

منصفانه صورت گیرد«.

در نامه شریعتمداری به رئیسی مطرح شد
تشکر وزیر کار از سرعت عمل رئیس قوه قضائیه 

در پرونده کارگران هفت تپه

*بهرام سبحانی؛ رئیس انجمن فوالد در گفت وگو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: ظرفیت تولید فوالد ۳5 میلیون تن 
است و تولید امسال هم حداقل ۲5 میلیون تن فوالد محقق 
خواهد شد. امسال با توجه به شرایط خاص و تحریم ها در تالش 
هستیم صادرات را به هشت میلیون تن برسانیم. آمار ها نشان 
می دهد میزان تولید واحد های فوالدی بیش از نیاز بازار است و 
هیچ کمبودی در این رابطه وجود ندارد به نحوی تولیدکنندگان 
مازاد تولید خود را صادر می کنند. اگر ۱۶ میلیون تن از فوالد 
در داخل مصرف شود، می توان ۱۰ میلیون تن آن را صادر کرد.
*به گزارش خبرگزاری تسنیم سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
با اشاره به پایان عملیات بازگشت حجاج ایرانی در بامداد ۱۸ شهریور 
۹۸، گفت: متوسط تاخیرهای پروازی در عملیات حج امسال ۱۹ دقیقه 
بــود. رضا جعفرزاده تصریح کرد: عملیات اعزام و پذیرش بیش از ۸۸ 
هزار و 6۰۰ زائر ایرانی خانه خدا از ۱7 تیر در ۱۹ فرودگاه کشور آغاز 
و ناوگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با انجام 76۰ پرواز موفق 

به انجام این عملیات سنگین در کشور شد. 
*به گزارش خبرگزاری تسنیم مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و 
اقتصاد مسکن با اعالم این که دفتر فناوری اطالعات وزارت راه 
در حال فرآیند انتخاب مشاور برای تدوین و راه اندازی سامانه 
ملی امالک و اسکان کشــور است، گفت: طرح اصلی اجرای 
سامانه ملی امالک و اسکان به تایید سازمان امور مالیاتی رسید. 
عباس فرهادیه یادآور شد:  جلسه ای مشترک بین رئیس ثبت 
اسناد و امالک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور 
مالیاتی تشکیل شد و رئیس ثبت اسناد و امالک کشور موافقت 
کرد تا اطالعات اولیه را درخصوص اســناد و امالک کشور در 

اختیار این سامانه بگذارد.
*بــه گزارش خبرگزاری تســنیم در حالــی وزارت راه اعالم کرده 
برنامه ای برای خرید هواپیمای روسی ندارد که عضو کمیسیون عمران 
مجلس با مطرح کردن دوباره این موضوع گفته است:  در بحث خرید 
هواپیماهای دست دوم اروپایی یا خرید هواپیماهای روسی نباید تمام 
تخم مرغ هایمان را در یک سبد بگذاریم. سید حسین افضلی با یادآوری 
این که هم اکنون رویکردهای متفاوتی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل 
هوایی کشــور مطرح اســت که هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را 
دارند، اظهار کرد:  برخی از مدیران موضوع خرید هواپیماهای دســت 
دوم اروپایی را مطرح کردند و برخی دیگر موضوع خرید هواپیماهای 

نو روسی را پیشنهاد می دهند.

کوتاه اقتصادی

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: باید برای ســرعت بخشیدن به سفرهای 
زائران اربعین حسینی، تمام خدمات و امکانات 

را به خدمت بگیریم.
به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از ســازمان 
 راهداری و حمل ونقل جاده ای، عبدالهاشم حسن نیا
در نشست هم اندیشی راهکارهای ارتقای سطح خدمات 

و کاهــش اتالف وقت زائران در ســفرهای اربعین با 
تاکید بر اهمیت ســرعت بخشیدن به خدمات رسانی 
به زائران اربعین حســینی، اظهار داشت: اتالف وقت 
مردم حق الناس است و باید برای سرعت بخشیدن به 
سفرهای زائران اربعین حسینی، تمام خدمات و امکانات 
را بــه خدمت بگیریم که این امر، هم خدمت به مردم 
و ثواب اخروی اســت و هم خدمتگزاران به نوعی در 

زیارت اربعین سهیم خواهند بود.
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افزود: 
حماسه اربعین به یمن حضور عاشقان حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( هر سال شکوه، عظمت و وسعت بیشتری 
می یابد، بنابراین به همان نسبت، باید امکانات و خدمات 
نیز توسط دستگاه های مرتبط به ویژه خدمات جاده ای و 
تامین وسایل نقلیه عمومی برای زائران وایجاد تسهیالت 

در پایانه های مرزی افزایش یابد.
حسن نیا تصریح کرد: برگزاری این نشست به این 
معناست که باید از هر فرصتی برای خدمت رسانی به 
مردم به ویژه مشــتاقان مکتب ابا عبداهلل الحسین)ع( 
بهــره بگیریم تــا بتوانیــم در پویایی ایــن نهضت 
 بی بدلیل بشــریت، ســهم و وظیفه انســانی و اداری 

خود را ادا کنیم.

در حالی مســئوالن تاکید دارند میزان فرار 
مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان 
است که صرفا میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل 
در کشور حدود 7۰ هزار میلیارد تومان تخمین 

زده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری فارس، 
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای 
متفاوتی انجام شده است. به عقیده بسیاری از مسئوالن 
دولتی میزان فرار مالیاتی در کشــور حداکثر ۴۰ هزار 
میلیارد تومان اســت. هرچند ارقام اعالم شده توسط 
مســئوالن نیز عدد بزرگی به حساب می آید اما برخی 
گزاره هــای اقتصادی حاکی از این اســت که رقم فرار 

مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
به طور کلی مالیات های درآمدی به ســه دســته 
مالیات از شرکت ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات 

از حقوق و دســتمزد تقسیم می شود. در قانون بودجه 
۹۸، حــدود ۱53 هزار میلیارد تومــان از طریق اخذ 
مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می شود. از این 
۱53 هزار میلیارد تومان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان آن 
مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی ها و ۹ هزار 
میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی 

نیز مربوط به مالیات شرکت ها است.
مقایســه اعداد و ارقام ذکر شــده نشان می دهد؛ 
گروه مشاغل که شامل پزشــکان، وکال، طالفروشان، 
آهن فروشان، رستوران ها، هتل ها و.... می شود و درآمد 
بسیار باالیی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می کنند. به 
طوری که مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات 
کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی ها 

قرار می گیرند نیز کمتر است.
طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل 

تولید ناخالص )مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران( 
حدود 36 درصد اســت. در نتیجه ســهم مالیاتی این 
گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما 
طبق قانون بودجه ۹۸ تنها شش درصد از کل مالیات 
)۹هزار میلیارد تومان( از گروه مشــاغل اخذ می شود. 
در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار شش درصد 
را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی 
گروه مشــاغل مشخص می شود. این مقدار حدود 7۰ 

هزار میلیارد تومان است.
بنابراین رقم فرار مالیاتی گروه مشــاغل 7۰ هزار 
میلیارد تومان است. البته این رقم در صورتی محاسبه 
شــده که ســهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 
36 درصد باشــد نه بیشتر، زیرا بســیاری از گردش 
مالی در حوزه مشــاغل نیز شفاف نبوده و به اصطالح 
اقتصاد زیرزمینی اســت و در تولید ناخالص محاسبه 

نمی شــود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشــاغل 
از 7۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشــتر بوده و عدد ذکر 
شــده حداقلی ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از 

گروه های ذکر شده است.
در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشــور هر چه که 
هست رقم بسیار بزرگی است که می تواند بخش بزرگی 
از بودجه دولت را تامین کند. کارشناســان معتقدند 
نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، 
راه اندازی ســامانه جامع اطالعات بوده تا بتوان جریان 
پول و کاال در کشــور را رصد کرد. در این راستا طبق 
ماده ۱6۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم سازمان 
امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه اندازی کند. 
امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام 

نرسیده  است.

رئیس سازمان راهداری:

تمام خدمات و امکانات برای زائران اربعین باید فراهم باشد

بر اساس بررسی ها

مشاغل پردرآمد 70 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

برخالف ادعای همکاری سه کشــور اروپایی با ایران در زمینه 
برجام، آمارهای اتحادیه اروپا نشان می دهد واردات فرانسه، آلمان 

و انگلیس از ایران نسبت به سال قبل ۱۱ برابر کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، آمار منتشرشده از سوی اداره اطالعات 
اقتصادی اتحادیه اروپا )یورو اســتات( نشان می دهد مبادالت تجاری ایران 
و ســه عضو اروپایی برجام در نیمه نخست سال جاری میالدی با افت قابل 

توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده است.
مبادالت دو طرف در نیمه نخســت ۲۰۱۸ بالغ بر 3.۲۲5 میلیارد یورو 
بوده که این رقم در نیمه نخست امسال یک سوم شده و به ۱.۰35 میلیارد 

یورو رسیده است.
صادرات ســه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به ایران در ماه های ژانویه 
تا ژوئن ۲۰۱۹ به نصف صادرات این کشورها به ایران در مدت مشابه سال 
قبل رسیده است. صادرات این کشورها به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ 
بالغ بر ۱.۸7۲ میلیارد یورو اعالم شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال 

با افت 5۱ درصدی به ۹۱6.5  میلیون یورو رسیده است.
واردات این سه کشور از ایران در نیمه نخست ۲۰۱۹ نیز نسبت به مدت 
مشابه سال قبل یک یازدهم شده )یا به عبارتی ۱۱ برابر کاهش یافته( و به 
۱۱۸.5 میلیون یورو رســیده است. این کشورها در نیمه نخست سال قبل 

۱.353 میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بودند.
افت قابل توجه تجارت اعضای اروپایی برجام با ایران در نیمه نخســت 
سال ۲۰۱۹ که تحریم های هسته ای آمریکا علیه ایران بازگشته است نشان 
می دهد این کشورها به رغم وعده های خود اراده ای برای تامین منافع ایران 

در چارچوب توافق هسته ای نداشته اند.
بر اســاس این گزارش، فرانسه به عنوان یکی از امضاکنندگان برجام با 
پیروی از تحریم های آمریکا در نیمه نخســت امسال تنها ۱۰ میلیون یورو 
کاال از ایران وارد کرده است در حالی که طی مدت مشابه سال قبل ۱.۱5۸ 

میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بود. 
صادرات این کشور به ایران نیز که در نیمه نخست سال قبل ۴5۹ میلیون 
یورو گزارش شده بود در مدت مشابه امسال به ۱6۸ میلیون یورو کاهش یافته 
است. کل تجارت فرانسه با ایران در نیمه نخست سال جاری میالدی افت ۸۹ 
درصدی داشته و از ۱.6۱7 میلیارد یورو به ۱7۸ میلیون یورو رسیده است.

به همین ترتیب، صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست امسال و واردات 
از ایران طی این مدت افت قابل توجه داشته است. آلمان که در نیمه نخست 
ســال قبل ۱.3۱3 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود این رقم را در 

نیمه نخست امسال به 67۸ میلیون یورو کاهش داده است. 
واردات از ایران نیز در نیمه نخست ۲۰۱۹ به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش 
یافته است. آلمان در مدت مشابه سال قبل ۱7۴ میلیون یورو کاال از ایران 
وارد کــرده بود. کل تجارت آلمان با ایران در نیمه نخســت ســال جاری 
میالدی ۴7 درصد کاهش داشته و از ۱.۴۸7 میلیارد یورو به 77۸ میلیون 

یورو رسیده است.
انگلیس طی ســال های اخیر تجارت قابل توجهی با ایران نداشته است. 
این کشــور در نیمه نخست سال جاری میالدی 7۰.5 میلیون یورو کاال به 

ایران صادر و ۸.5 میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده است. 
صادرات این کشور به ایران در مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ میلیون یورو 
و واردات از ایــران ۲۱ میلیون یورو اعالم شــده بود. کل تجارت انگلیس با 
ایران در نیمه نخســت امســال 7۹ میلیون یورو بوده که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افت 3۴ درصدی داشته است. تجارت انگلیس و ایران 

در نیمه نخست سال قبل ۱۲۱ میلیون یورو اعالم شده بود.
گفتنی است، در حالی ارقام مبادالت سه کشور اروپایی با ایران به طور 
محسوسی کاهش یافته که این سه کشور خواستار ادامه حضور ایران در برجام 
هستند، با این حال نه تنها منافع ایران در برجام را تضمین نمی کنند بلکه 
سطح ارتباط خودشان با ایران هم کاهش یافته است! موضوعی که به خوبی 

نشان می دهد همین االن هم این کشورها مشغول فریب ایران می باشند. 

آمارهای اتحادیه اروپا نشان داد
کاهش 11 برابری واردات 

3 عضو اروپایی برجام از ایران

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران:

نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از 2800 تومان توجیه اقتصادی ندارد

قابل توجه مدعیان ملی گرایی

عربستان تولید و غنی سازی اورانیوم را آغاز می کند


