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یارانه

یارانهها  ۷هزار میلیارد کسری دارد

بورس

شاخص بورس دوباره منفی شد

در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با افت
 ۱۱۳واحدی ،شاخص بورس به حرکت خود در
روند منفی ادامه داد .به گزارش تسنیم ،در جریان
معامالت دیروزبازارسرمایهدادوستد 373میلیون
سهم و حقتقدم به ارزش  172میلیارد تومان در
 25هزار نوبت به ثبت رس��ید و شاخص بورس
ب��ا افت  113واحدی تا ارتف��اع  65هزار و 189
واحد عقب نشس��ت تا به حرک��ت خود در روند
منفی ادامه دهد .شاخصهای اصلی بازار سرمایه
نیز دی��روز منفی بودند به طوری که ش��اخص
قیمت (وزنی  -ارزشی)  44واحد ،کل (هموزن)
 49واحد ،قیمت (هموزن)  42واحد ،آزادشناور
 230واح��د و ش��اخص ب��ازار اول  75واح��د و
ب��ازار دوم  265واحد افت کردن��د .در بازارهای
فرابورس نیز جابهجایی  92میلیون ورقه به ارزش
 75میلی��ارد تومان در  10ه��زار نوبت رخ داد و
آیفکس با افت  2/6واحدی در کانال  755واحد
قرار گرفت.
خودرو

بررسی گرانی برخی خودروها
در شورای رقابت

بهدنبال نارضایتی اصناف از سازمان مالیاتی برخی مغازهها کارتخوانهای خود را جمع کردهاند

بازگشت به دوران پول نقد!

گ�روه اقتصادی :فعاالن اقتصادی امس��ال ش��اهد
بودند که ماموران مالیات نسبت به گذشته فعالیت
بیشتری داشتهاند و تا توانستهاند میزان مالیات را
افزایش دادهاند .به گ��زارش «وطنامروز» ،موضوع
فرار مالیاتی فعاالن اقتصادی چیز تازهای نیس��ت
و دولتها همواره در پی حل این مش��کل بودهاند.
خیل��ی از فعاالن درش��ت اقتصادی ک��ه از رانت و
تس��هیالت ویژهای ه��م بهره میبردهاند س��الیان
س��ال اس��ت که از پرداخت مالیات فرار کردهاند و
این مش��کل تا امروز ادامه داش��ته است .در چنین
شرایطی است که وزارت اقتصاد طرحهای متنوعی
برای تشویق فعاالن اقتصادی به پرداخت مالیات و
برخورد با فراریهای مالیاتی داشته است اما امروز
شاهد یک پدیده جدید هستیم و آن اینکه به جای
فعاالن درش��ت اقتصادی که مالی��ات نمیدهند،
فعاالن خرد اقتصادی قربانی سیاس��تهای مبارزه
با فرار مالیاتی ش��دهاند .بسیاری از تولیدکنندگان
خرد و خردهفروشان شاهد هستند که دولت مردم
را زیر فشار مالیات قرار داده است .حساب کسانی که
سالهایسال از پرداخت مالیات فرار و با اظهارنامه
مالیاتی دروغ درآمد خ��ود را به صورت غیرواقعی
بیان کردهاند از این مس��اله جداست چراکه نهتنها
باید آنها تحتفش��ار قرار گیرند بلکه باید برخورد
قانونی نیز با آنها صورت گیرد اما امس��ال دولتتر
و خشک را با هم سوزانده است و بسیاری از فعاالن
اقتصادی با درآمدهای معمولی باید مالیات سنگین
بپردازند .این در حالی است که کشور حدود  2سال
است در رکود شدید به سر میبرد و طبق آمارهای
رسمی درآمدها تغییر چندانی نکرده است .دولت
برای افزایش درآم��د مالیاتی به جای پرداختن به
واحدهای ب��زرگ و فعاالن پرنفوذ ،اهرم فش��ار به
فعاالن اقتصادی متوس��ط و خرد را بیشتر کرده تا
جایی که خردهفروش��ان نیز از نوازشهای مالیاتی
دولت در امان نبودهاند .به عنوان مثال مدتی است
که بسیاری از خردهفروشان کارتخوانهای خود را
جمعآوری کردهاند و فقط در مواقع خیلی ضروری
از آن اس��تفاده میکنند چراکه اعتق��اد دارند اداره
مالیات با سرکش��ی به حس��اب آنها میزان مالیات
را تعیین میکن��د در حالی که با این روش درصد
خطای محاسبه مالیاتی زیاد میشود .در بسیاری
از موارد حس��اب خردهفروشان و فعاالن اقتصادی
مشترک است و سایر درآمدها و واریزیهای پولی
امکان دارد در یک حساب جمع شود اما بنا به گفته
خردهفروشان ،مالیاتیها بدون توجه به این مساله
درآمد آنها را محاسبه و مالیات سنگینی را برایشان
تعیین میکنند .همین وضعی��ت برای بنگاههای
کوچک و متوسط تولیدی وجود دارد و دادوستد با
پول نقد در حال جایگزینشدن با کارتخوانهاست.
این مس��اله ،موضوع کارم��زد کارتخوانها را زنده
میکن��د و میتوان حتی نتیج��ه گرفت که دولت
قصد دارد ب��ه جای دریافت کارم��زد کارتخوانها
میزان مالیاتها را افزایش دهد.
■■ نارضایتی اکثر اصناف و تولیدکنندهها

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه
قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب نارضايتي اكثر
اصناف و توليدكنندهها ش��ده اس��ت ،ادامه داد :در
ش��رايط حال حاضر و با توجه به چندگانگيهاي
موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده و فشارهايي
ك��ه وارد ميش��ود ،رضايتي از اج��راي اين قانون
وج��ود ندارد و ميتوان گف��ت وجود قانون فوق به
ضرر اقتصاد كشور است .ابراهيم نكو با بيان اينكه

نما
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار
گرفته اس�ت ،تاکید کرد :بنا داریم اصالح قانون را س�ریعتر نهایی کرده و اجرای قانون قبلی را تمدید
نکنیم .به گزارش مهر ،ارسلان فتحیپور در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی
در جمع خبرنگاران گفت :اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده همزمان با بررسی و اصالح در کمیسیون
اقتصادی دولت ،در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آغاز شده است و بنا داریم پایه اصالح قانون را براساس
پیشنویس مدنظر دولت نگارش کرده و طرح ارائه دهیم .بر این اساس جلساتی با بخش خصوصی و تمام
دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط برگزار شده است .وی افزود :امید میرود دولت هر چه سریعتر بعد از 3
هفته تعطیالت مجلس ،الیحه را ارائه کند و بنا داریم در بخش صنوف و تولید ملی ،مشکالت کار را برطرف
کنیم .بر این اس�اس ،نصب صندوق فروشگاهی در اصناف بش�دت در دستور کار قرار گرفته است و بنا
داریم این اقدام را که ضمانت اجرایی قانونی دارد ،تسریع کنیم .وی تصریح کرد :با تصویب این اصالحیه،
شفافیت درباره مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد .وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر
ارزش افزوده به بودجه سال  ۹۵برسد و بتوانیم آن را اجرایی کنیم ،افزود :بنا نداریم اجرای قانون قبلی
ر ا تمدید کنیم.

هدف يك قان��ون بايد جلب رضايت مردم و دولت
باشد ،ادامه داد :اينكه مردم و برخي اصناف ناراضي
باش��ند و تنها سازمان مش��خصي سود ببرد قبول
كردني نيست .نماينده مردم رباطكريم با بيان اينكه
در حال حاضر اين قانون چندينبار اجرا ميش��ود،
گفت :از بحث مواد اوليه تا بحث توليد و رس��يدن
ب��ه مصرفكننده اين قانون اجرا و س��بب افزايش
قيمتها ميش��ود .نكو با بي��ان اينكه اكثر اصناف
و توليدكنندهه��ا از اين قانون متضرر ميش��وند و
سبب ميشود ضرر بيشتر نثار مصرفكننده شود،
ادامه ميدهد :اين قانون يا خوب اجرا نش��ده يا در
مجموع قانون خوبي نبوده است .عضو كميسيون
اقتصادي مجلس با بيان اینکه بايد بازنگري درباره
اين قانون داشته باشيم ،ادامه ميدهد :هدف قانون
بايد رش��د اقتصاد براي افزون شدن توليد باشد نه
آنك��ه منافع عده خاصي تامين ش��ود .وي تاكيد
ميكند :در مجموع با اين قانون مردم ضرر ميكنند
و يك قانون بايد موجب رضايت آحاد مردم و دولت
در حوزههاي مختلف باشد .نكو با اشاره به اينكه با
اجراي اين قانون امكان تعطيلي برخي اصناف وجود
دارد ،تصري��ح ميكند :با اين اوضاع در بحث توليد
با مشكل روبهرو شده و اقتصاد ضربه ميبيند .اين
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است :اگر
قانوني موجب ضرر و زيان است بايد جايگزيني براي
آن پيدا كرد.

ی برای تأمین برق واحدهای مسکنمهر
رایزن 
مدیرعامل گروه صنعتی ای��ران خودرو از
بررس��ی افزایش قیمت خودروها در ش��ورای
رقاب��ت خبرداد و گفت :انباش��ت خ��ودرو در
پارکینگهای خودروس��ازان صح��ت ندارد.
هاش��م یکهزارع در جمع خبرن��گاران درباره
قیم��ت خ��ودرو تصریح کرد :ش��ورای رقابت
براس��اس یک فرمول قیمت خودرو را تعیین
میکند ،در این فرمول شاخصههای مختلفی
با احتس��اب هزینههای تولی��د در نظر گرفته
ش��ده اس��ت که در نهایت قیمتهای نهایی
تعیین میش��ود .وی با اش��اره ب��ه اینکه باید
منتظر ماند و دید بعد از تشکیل جلسه شورای
رقاب��ت کدام خودرو مش��مول افزایش قیمت
خواهد بود ،گفت :اینکه میگویند با توجه به
رکود باید قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کند
صرفاً اظهارنظرهای شخصی است .مدیرعامل
ایرانخ��ودرو با بی��ان اینک��ه کاهش قیمت
خودرو در ش��رایط رکود اظهارنظر ش��خصی
اس��ت ،گفت :باید منتظر مان��د و دید بعد از
تشکیل جلس��ه ش��ورای رقابت کدام خودرو
ت خواهد بود .همچنین
مشمول افزایش قیم 
رضا نقیزاده ،معاون بازاریابی و فروش س��ایپا
گفت :تا پایان سال ساینا و تیبا جایگزین پراید
میشوند و برهمین اساس میزان تولید پراید تا
پایان سال کاهش خواهد یافت.

سرخط خبر

عكس:ابراهیمحیدری،وطنامروز

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس
پیشبینی کرد ،امس��ال هدفمن��دی یارانهها
 ۷هزار میلیارد تومان کس��ری داش��ته باشد.
غالمرض��ا تاجگردون در گفتوگ��و با فارس با
اش��اره به پرداخت اعتبارات عمرانی در س��ال
ج��اری اظه��ار داش��ت :متاس��فانه تخصیص
بودجههای عمرانی تاکن��ون کم بوده و در ماه
جاری بی��ش از  2هزار میلی��ارد تومان در فاز
اول پرداخت ش��ده اس��ت .وی درباره کسری
درآمدهای هدفمن��دی یارانهها عنوان کرد :به
نظر میرسد تا پایان س��ال حدود  6تا  7هزار
میلیارد تومان کسری این بخش باشد و از محل
حذف یارانه ثروتمن��دان رقم قابل توجهی به
دست نخواهد آمد و انتظار نیز نمیتوان داشت
و حتی اگر  2میلیون نفر از یارانهبگیران حذف
ش��وند ،حدود یکهزار و  600میلیارد تومان به
درآمدها اضافه میشود .وی ادامه داد :مبلغی که
از این محل است ناچیز بوده و کمک چندانی به
افزایش درآمدها و کاهش کسری آن نمیکند.
به گزارش فارس ،ربیعی ،وزیر تعاون کار و رفاه
پی��ش از این عنوان کرده بود تا پایان مردادماه
سال جاری  2میلیون نفر از غیرنیازمندان یارانه
بگیر حذف خواهند شد .براین اساس با کاهش
 3هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی طبق
تبص��ره  20هدفمندی یاران ه در بودجه س��ال
جاری دولت باید حدود  6میلیون نفر را حذف
کند تا کسری این بخش جبران شود.

وطن امروز

قائممقام وزیر راهوشهرس��ازی در
خانه
طرح مس��کنمهر با بی��ان اینکه
درباره تامین برق واحدهای مسکنمهر در حال رایزنی
ب��ا وزارت نیرو هس��تیم ،گفت:
مردم با حس��رت به واحدهای
مس��کنمهر فاق��د خدم��ات
زیربنایی ن��گاه میکنند .احمد
اصغریمهرآب��ادی در گفتوگو
ب��ا ف��ارس ،در پاس��خ ب��ه این
سوال که مدیران شرکتهای برق منطقهای و توزیع
ته��ران اعالم میکنند برای برق��دار کردن واحدهای
مس��کنمهر نیازمند اعتبار جدید هستیم ،گفت :در
حضور نمایندگان مجلس با چیتچی��ان ،وزیر نیرو
گ�روه اقتصادی :به  2سال زمان
صنعت
نیازمندیم ت��ا آثار رفع تحریمها
در کش��ور نمای��ان ش��وند و ش��رایط تولیدی و
صنعتی به سالهای پیش از تحریم و اواخر دوران
اصالحات بازگردد اما برای افزایش درآمد س��رانه
به زمان بیش��تری نیاز داریم .ب��ه گزارش «وطن
امروز» ،محمد مروج ،رئیس هیات مدیره انجمن
صنایع نس��اجی ایران با بیان این مطلب و تأکید
بر اینکه اثرات نامطلوب سوءمدیریتهای داخلی،
خودتحریمیها و بیسلیقگیهای برخی مدیران
کشور بر پیکره تولید و صنعت به مراتب مخربتر
از تحریمه��ای بینالمللی اس��ت ،اظهار داش��ت:

درباره تامین خدمات زیربنایی واحدهای مسکنمهر
رایزنیهای��ی را انجام دادیم که امیدواریم این موضوع
به سرانجام برس��د .مهرآبادی گفت 250 :هزار واحد
مس��کن آماده تحوی��ل اما فاقد
خدمات زیربنایی است و ما طبق
دستورالعمل وزیر راهوشهرسازی
نمیتوانی��م واحد ب��دون آب و
برق را به م��ردم تحویل دهیم.
چندی پی��ش نیز مع��اون اول
رئیسجمهور دستور صریحی برای سازمان مدیریت
و برنامهریزی و بانک مرکزی صادر و تاکید کرد تکمیل
مسکنمهر یکی از برنامههای جدی دولت است و این
پروژه تا سال آینده باید به پایان برسد.

■■خیلی از مغازهها کارتخوان را جمع کردهاند

ماجرای اخذ مالیات ارزش افزوده از کارتخوانها
که اواخر تابس��تان س��ال گذش��ته بح��ث داغ هر
محفلی بود ،در همان چند هفته اول با واکنش تند
مغازهداران روبهرو شد تا دولت با منتفی کردن چنین
تصمیمی برای چند ماه از التهاب آن بکاهد اما گویا
دولت ب��رای دریافت مالیات از اصن��اف راه دیگری
برگزیده تا از طریق همین دستگاههای کارتخوان با
چراغ خاموش ،اخ��ذ مالیات از اصناف را پی بگیرد.
عضو هیات رئیس��ه اتحادیه بنک��داران مواد غذایی
تهران درگفتوگو با «وطن امروز» درباره جمعآوری
دس��تگاههای کارتخوان از مغازهها توسط اصناف و
فروشندهها به موجب جلوگیری از سرکشی دولت
بویژه سازمان امور مالیاتی به حساب آنها گفت :اکنون
خیلی از صنوف و فروشندگان مغازهها یا فروشگاهها
حتی مراکز خدماتی سطح شهر اقدام به جمعآوری
دس��تگاههای کارتخوان خود کرده و به ازای فروش
کاال یا ارائه خدمات به جای اس��تفاده از کارتهای
بانکی پول نقد دریافت میکنند .قاسمعلی حسنی با
بیان اینکه با چرخی در داخل شهر متوجه خواهید
ش��د که بس��یاری از مغازهها که از فروش باالیی در
طول ش��بانهروز برخوردارند دیگر چون گذشته از
دس��تگاههای کارتخوان اس��نفاده نمیکنند ،افزود:
بیم سرکشی دستگاههای دولتی به حساب اصناف
برای پرداخت مالیات س��نگین به دولت باعث شده

سوءمدیریتها مخربتر از تحریمهاست
تحریمهای خارجی حداکثر
 15-20درصد از مش��کالت
تولید را به خ��ود اختصاص
میده��د و مابق��ی مرب��وط
به شرایط نامس��اعد داخلی
اس��ت .مروج اف��زود :زمانی
که قانون کپیرایت برای دفاع از حقوق برندهای
داخلی اجرایی ش��ود تا مورد سوءاستفاده دیگران
قرار نگیرد ،به معنای ساماندهی بازار است و هیچ

اصناف و مغازههایی که قبال دارای چندین دستگاه
کارتخوان بودند اکنون یا همه آنها را جمعآوری کنند
یا حداقل به یک دستگاه تقلیل دهند .وی اضافه کرد:
البته استفاده نکردن از دستگاههای کارتخوان اکنون
بیشتر برای کسبه و صنوفی است که سر کار آنها با
فروش نقدی است در حالی که در اتحادیه بنکداران
دادوس��تدها بیش��تر با چک انجام میشود ،چرا که
فعاالن این صنف عمدهفروش مواد غذایی هستند.
این عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی
ته��ران اضافه کرد :اگر چه در فعالیتهای اقتصادی
طبق قانون باید مالیات به دولت پرداخت ش��ود اما
پرداخت مالیات س��نگین و افزایش غیرمنطقی در
شرایط س��خت رکودی فعلی باعث شده مشکالتی
از این حیث برای فروش��ندگان و حتی خریداران به
وجود آید .حسنی بیان داشت :به نظر میرسد دولت
بویژه سازمان امور مالیاتی کشور باید با برنامهریزی
اصول��ی و با همدلی و همکاری نس��بت به تعیین
مالیات و دریاف��ت آن تمام جوانب را در نظر گیرند
تا مانع بروز چنین مشکالتی شوند.
■■زیان صنوف با جمعآوری کارتخوانها

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در پاسخ به این سوال
«وطن امروز» که آیا جمعآوری دستگاههای کارتخوان
در مغازهها به موجب ترس اصناف از پرداخت سنگین
مالیات به دولت واقعیت دارد یا خیر ،گفت :من از این
موضوع بیخبرم و بعید میدانم فروش��ندهها اقدام به
جمعآوری کارتخوانهای خود کنند ،چرا که این قضیه
ربط��ی به مالیات ندارد و آنه��ا در صورت جمعآوری
کارتخوانها ضرر میکنن��د .علی فاضلی افزود :البته
فروش��ندگان براس��اس فروش صندوقه��ای فروش
اظهارنامههایی به سازمان مالیاتی ارائه میکردند که
مشکالتی داشت و آن هم حل و فصل شد .فاضلی با
بیان اینکه ما با س��ازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات
منطقی مشکل خاصی نداریم چرا که آنها باید برحسب
قانون عمل کنند ،افزود :آنچه بین ما و س��ازمان امور
مالیاتی مورد اشکال است این بوده که براساس توافق
مالیات��ی و ات��اق اصناف این بحث اس��ت که افزایش
مالیات در شرایط سخت رکود اقتصادی قابل قبول و
منطقی نیست و باید نسبت به این موضوع بسیار مهم
و حساس تدبیر شود ،چرا که اگر قرار باشد بنگاهی با
پرداخت سنگین مالیات آسیب ببیند ،بحث اشتغال و
رونق اقتصادی زیر سوال میرود.

قیمت سکه و ارز رشد کرد
سبزهمیدان همگام با افزایش نرخ رسمی دالر،
نرخ این ارز در بازار آزاد هم افزایش
یافته اس��ت و دیروز با  21تومان افزایش نسبت به
دوشنبه گذشته  3362تومان
فروخته شد .به گزارش فارس،
قیمت سکه و ارز در بازار تهران
افزای��ش یاف��ت .س��که طرح
جدید و قدیم هر دو با 2500
تومان افزایش  896هزار تومان
و نیمسکه با رشد هزار تومانی  474هزار تومان به
فروش رس��ید .ربعسکه هم هزار تومان رشد کرد و
 264هزار تومان عرضه ش��د ،س��که گرمی با هزار
تومان افزایش  170هزار تومان و هر گرم طالی 18

ارتباطی با قاچاق ندارد .وی
تصریح ک��رد :امکان حمایت
از برنده��ای ترکیه در مقابل
کپیبرداران وجود ندارد مگر
اینکه برند یادشده ،نمایندهای
در ایران داشته باشد یا دفتر
این برند در ایران ثبت رس��می شود تا در صورت
سوءاستفاده از نام و نشان تجاری وی ،امکان طرح
ش��کایت و گذراندن مراحل قانونی فراهم باش��د.

عی��ار با  415تومان افزایش  91هزار و  815تومان
فروخته شد .قیمت هر اونس طال نیز دیروز در بازار
جهانی طال با  3دالر و  30سنت افزایش به 1121
دالر و  40سنت رسید .در بازار
ارز ،دالر ب��ا  21تومان افزایش
 3362تومان ،یورو با  16تومان
افزایش  3744تومان و درهم
با  4تومان افزایش  918تومان
معامله شد .گفتنی است مهلت
صرافیها برای انطباق شرایط خود با دستورالعمل
بانک مرکزی امروز به پایان میرس��د و پس از آن
صرافیهای غیرمجاز براساس قانون نباید معامالت
ارزی داشته باشند.
دبیر کانون عالی کارفرمایان در ادامه ضمن شایعه
دانس��تن افزایش حقوق کارگران در زمان کنونی
اذعان داش��ت :وضع بازار آنچنان آشفته و قدرت
خری��د مردم آنقدر پایین اس��ت که بس��یاری از
واحدهای تولیدی ،متوقف شدهاند بنابراین صحبت
از افزایش حقوق کارگران ،بدون منطق و بیش��تر
یک شایعه است و نه دولت در این زمینه تصمیم
گرفته و ن��ه کارفرمایان در جری��ان این موضوع
قرار دارند .مروج همچنین بیان داش��ت :از هیات
امنای سازمان تأمین اجتماعی و همچنین نماینده
کارفرمایان خواستهایم موضوع گرفتن حق بیمه از
بن کارگری را هر چه سریعتر حل و فصل کنند.
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ب��ا حک��م مع��اون اجرای��ی رئیسجمهوری،
س��یدعلی حس��ینی بهعنوان سرپرست ستاد
مدیریت حملونقل و سوخت منصوب شد.
متوس��ط مصرف آب ش��رب در تهران به ازای
هر نفر در نخستین هفته مرداد به  ۲۴۳لیتر در
شبانهروز رسید.
علیاکبر جاللی ،استاد دانشگاه علم و صنعت
گفت :برنامهای با سازمان فناوری اطالعات ایران
داریم که قرار است سامانه ثبتنام از کارجویان را
طراحی کنیم.
محمدتقی حسینی ،قائممقام وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در امور بینالملل با اشاره به افزایش
جریمه به کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی
گفت :در س��ال  ۹۴اگر کارفرمایی از نیروی کار
خارجی غیرمجاز استفاده کند ،روزانه  ۱۱۸هزار
و  ۷۰۰تومان جریمه میشود.
علیرضا نوذریپور ،قائممقام مدیرعامل آبفای
اس��تان تهران با بیان اینکه طرح جامع آبرسانی
تهران برای اتم��ام ،نیازمند  ۵۰۰میلیارد تومان
اعتبار اس��ت و تاکن��ون  ۱۴کیلومت��ر از ۱۳۰
کیلومتر آن اجرا ش��ده است ،گفت :دولت برای
طرح جامع آبرسانی تهران تنها  ۹میلیارد تومان
اعتبار تخصیص داده است.
رض��ا باقریاص��ل ،مع��اون س��ازمان فناوری
اطالع��ات گفت :تمرکز اصل��ی دولت بر جبران
خألهای ناش��ی از خدمات دولت به دولت است
و در کنار آن با  ۳پروژه «کار پوشه ملی ایرانیان»،
«پورتالهای خدمات دولت و پنجرههای واحد»
و «خدمات دولت همراه» خدمات دولت به مردم
و دولت به کسب و کارها فراهم میشود.
مجتبی خس��روتاج ،قائممقام وزیر صنعت از
تدوین  ۱۵سیاست دولت برای جهش صادراتی
در دوران پساتحریم خبر داد و گفت :مجوزها و
ممنوعیتهای موردی صادراتی هم لغو میشود.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،متن کامل برنامه
راهبردی صنعت ،معدن و تجارت را منتشر کرد.
محمدرضا نعم��تزاده ،وزی��ر صنعت با بیان
اینکه طرحهای فوالدی منتظر تسهیالت بانکی
نباشند ،گفت :س��رمایه بانکها محدود است و
میتوان ش��ریک داخلی و خارج��ی گرفت یا از
شرکتهای سرمایهگذاری که منابع مالی دارند
استفاده کرد.
هوشنگ فرجی ،معاون سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی از اجرای طرح بیمه خاص
صنایع کوچ��ک و اعطای کمک  2هزار میلیارد
تومانی برای س��رمایه در گردش این دس��ته از
صنایع خبر داد.
معدن

دستور ویژه جهانگیری
برای لغو بخشنامه سنگآهن

عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس از دس��تور
ویژه مع��اون اول رئیسجمهور برای لغو مصوبه
چالشبرانگیزکاهش 3درصدیقیمتگندلهآهن
خبرداد.بهگزارشتسنیممحمدرضاپورابراهیمی،
در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داش��ت :چندی
پیش 800سهامدار صنعت س��نگآهن نامهای
خطاب به رئیسجمهور نوشته بودند که کاهش
 3درص��دی قیم��ت گندل��ه آه��ن در کن��ار
دریاف��ت به��ره مالکان��ه س��نگین ،ب��ه میزان
 60درصد از دارایی آنها در بورس کاس��ته است.
وی اضاف��ه کرد :موض��وع از طریق مع��اون اول
رئیسجمهور پیگیری شد و این پیگیریها دستور
ویژه اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور
را در پ��ی داش��ت .به گفته نماین��ده کرمان در
مجلس ،اس��حاق جهانگیری در نامهای خطاب
به محمدرضا نعم��تزاده ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت از وی خواسته است این بخشنامه را لغو
کند .وی ادامه داد :نامه جهانگیری به نعمتزاده،
حاوی این نکته مهم اس��ت که اگر درصد قیمت
سنگآهن از شمش قبال مورد توافق بوده است،
درصد آن نباید تغییر کند چرا که با کاهش قیمت
شمش ،قیمت سنگآهن هم کاهش داشته است
و نباید اقداماتی انج��ام داد که با اصول حاکم بر
بنگاهداری مغایر باشد .ایشان همچنین مخالفت
خود را درباره فشار بیشتر به سنگآهنیها به بهانه
حاشیه سود آنها عنوان کرده است.
ارز

یکسانسازی نرخ ارز بزودی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه
شکاف نظام دو نرخی ارز به  11/6درصد کاهش
یافته اس��ت ،اظهار امیدواری کرد با ادامه سیر
فعلی زمینه یکسانس��ازی نرخ ارز را در آینده
نزدیک ش��اهد باش��یم .به گزارش مهر ،پیمان
قربانی با بیان اینکه س��ال گذش��ته نرخ ارز ۳
درصد تنزل داشت و نوسانات آن  ۴۲درصد کم
و پیرو آن زمینه سفتهبازی در این بازار برچیده
شد ،اظهار داشت :در  4ماه اول امسال نیز نرخ
ارز 3/5درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل
تنزل یافت به طوری که نوس��انات نرخ ارز نیز
 58/4درصد کاهش نشان میدهد .وی با اشاره
به اینک��ه یکی از سیاس��تهای بانک مرکزی
هدایت منابع مالی به سمت تولید است ،گفت:
خوشبختانه  60/7درصد کل تسهیالت به سمت
سرمایه در گردش هدایت شد که بخش صنعت
بیش از  ۸۰درصد این تسهیالت را جذب کرد.

