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سالسوم

واکنش  محمد باقر نوبخت به حواشی مخالفتها  با پرداخت سود سهام عدالت در پاسخ به «همدلی»

تالش کمیسیون تلفیق برای افزایش
سهم تولید و اشتغال در بودجه 97

محل تامین نقدینگی یارانه از طریق تغییر  قیمت حاملهای انرژی یا شرکتهای نفت و گاز خواهد بود

بازار

جمعا مبلغ ۳۲۷هزارمیلیارد تومان
بودجه برای اشتغال زایی در سال ۹۷
پیش بینی شده است .از این مبلغ،
۷۳هــزار و  ۴۰۰میلیارد تومان برای
طرحهای تولیدی اشتغالزا و ۲۵۴هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان برای طرحهای
عمرانی پیش بینی شده است.
ترتیب در چارچوب بودجه  ۹۷حدود  ۳۲۷هزار میلیارد
تومان برای ایجاد اشتغال پیش بینی شده است .به این
ترتیب که  ۷۳هزارو  ۴۰۰میلیارد تومان برای اختصاص
به طرح هــای تولیدی و اشــتغال و  ۲۵۴هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هدفگذاری شده
است .بنابراین برای اینکه در سال آینده هدف ایجاد یک
میلیون و  ۳۳هزار شغل محقق شود ،در مجموع حدود
 ۳۲۷هــزار میلیارد تومان منابــع در الیحه بودجه ۹۷

عکس :پریناز جهان مهمانی

فاطمه آقاییفرد« -اشــتغال و تشــریح
فرصتهای شغلی در سال آینده»« ،میزان بودجه تعیین
شــده برای طرحهای تولیدی اشــتغالزا و طرحهای
عمرانی» « ،تغییر قیمت حاملهای انرژی»« ،سیاست
دولت در رابطه با نرخ ارز»« ،سهم صندوق توسعه ملی از
درآمد» « ،تغییر قیمت محصوالت کشــاورزی در سال
آینده» و «تغییر در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی»
از جمله مهم ترین بحثهای مطرح شــده در نشست
خبری دیروز سخنگوی دولت در محل سازمان برنامه و
بودجه بود.
محمد باقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه در
این نشست به مهمترین سواالت خبرنگاران در خصوص
برنامههای دولت برای طرحهای اشــتغالزایی و تولید
در بودجه ســال آینده پاســخ داد .یکی از دغدغههای
خبرنگاران در این نشســت ،بحث هدفمندی یارانهها
بود .زمان زیادی تا تصویب الیحه بودجه  97باقی نمانده
و دولــت و مجلس هنوز درباره پرداخت یارانه ،به مردم
اختــاف دارند .دولت پیش از این اعالم کرده بود قصد
دارد ،یارانــه  33میلیون نفر را حذف کند و این موضوع
هنوز با مخالفت عده زیادی از بهارستانیها مواجه است.
مخالفتی که بیشتر شبیه دستپاچگی است.
بســیاری از نمایندگان مجلس با قطع یارانه بیش از
 30میلیون نفر و افزایش قیمت حاملهای انرژی برای
ایجاد اشــتغال ،مخالف هستند .از طرفی علی طیبنیا
وزیر اقتصاد در دولت یازدهم نیز بارها ،از ســختیهای
پرداخت یارانه بر دوش نحیــف اقتصاد ،حکایت کرده
بود و در اظهاراتی نیز گفته بود 10 ،هزار میلیارد تومان
یارانه ،از جیب خود دولت پرداخت میشود .حاال بحث
هدفمندی یارانهها ،با تمام فشاری که بر اقتصاد دارد باز
هم داغتر شده و اختالفات میان دولت و مجلس بهاوج
خود رســیده است .با چنین فضایی بهنظر میرسد که
هنوز دولت منبع مشــخصی برای پرداخت یارانه ندارد
و معلوم نیســت اگر قرار بر افزایش یارانه باشد ،از کدام
محل دولت یارانه را افزایش خواهد داد؟ این سوالی بود
که پاســخ آن را نوبخت به خبرنگار «همدلی» اینطور
توضیح داد « :در تبصره  14الیحه بودجه  97مشخص
است که محل یارانه از طریق تغییر در قیمت حاملهای
انرژی یا شرکتهای نفت و گاز خواهد بود .مطابق تبصره
 14ســمت منابع مشخص است .ما منتظر هستیم تا
نظر مجلس را دراینباره بدانیم که چقدر مبلغ یارانه را
افزایش دهیم .اما فعال در تبصره بودجهای ،برای این کار
نوشته نشده است .با توجه به اینکه هنوز بودجه یارانه
مشخص نشده ،احتماال در مجلس تغییراتی در این مبلغ
ایجاد شود».
نوبخت در پاسخ به مخالفان مجلس ،درباره سود سهام
عدالت نیز به خبرنگار «همدلی» گفت 290« :نماینده
داریم که ســلیقهها متفاوت اســت ،اما اینکه مجلس
مخالف باشــد ،هنوز رأی و قانونی برای مخالفت وجود
ندارد ،ضمن آنکه کاری که صورتمیگیرد ،براســاس
قانون خواهد بود».
بودجه  100میلیارد تومانی برای اشتغال فراگیر
دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه از انجام پیگیری
برای واریز هرچه سریعتر بودجه  ۱۰۰میلیاردی اشتغال
فراگیر به حساب وزارت کار خبر داد .محمدباقر نوبخت
به خبرنگار مهر درباره علت عدم پرداخت بودجه طرح
اشتغال فراگیر ،با گذشــت چهار ماه از وعده مسئوالن
اظهــار کرد« :ایــن بودجه به عنوان مرحلــه اول کل
بودجــه  ۵۰۰میلیــارد تومانی اشــتغال فراگیر همان
زمان از طرف ســازمان برنامه و بودجه بهحساب خزانه
تخصیص یافته است ».او ادامه داد« :البته پرداخت این
بودجه به حساب وزارت کار باید پیگیری شود که این

پیش بینی شده اســت .رئیس سازمان برنامه و بودجه
با تشریح جزئیات اعتبار  ۷۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومانی
بودجه طرح های تولیدی و اشتغال گفت :از مجموع این
اعتبارات  ۱۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان از محل بودجه
عمومی پیش بینی شده که این منابع را تصمیم داشتیم
از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین کنیم.
همچنین  ۱۵هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه
ملی؛  ۳۵هزار میلیارد تومان از محل تسهیالت بانکی و
 ۶هزار میلیارد تومان نیز از محل قانون حمایت و توسعه
اشتغال روستایی هدفگذاری شده است.
افزایش قیمت سوخت به شرط هماهنگی با
مجلس
نوبخت در پاسخ پرسشی مبنی براینکه گفته بودید،
دولت مجوز افزایش حاملهــای انرژی را طبق تبصره
قانون بودجه  96در سال جاری دارد و با توجه به اینکه
هماکنون موضوع افزایش این حاملها در الیحه سال 97
منتفی شــده ،آیا برنامهای برای گرانکردن سوخت در
سال جاری دارید ،گفت« :نه امسال ،بلکه سالهای پیش
نیز این امکان را داشــتیم و وجود یک رقم در ردیفها
تنها مالک نیست ،هرکاری بخواهیم بکنیم ،با مجلس
هماهنگ بوده و به آن عمل میکنیم».
حقوق مدیران در سال آینده اضافه نخواهد
شد
او در مــورد افزایش حقوقهای مدیران گفت :حقوق
مقامات برای سال آینده اضافه نخواهد شد چون سقف
گذاشته شده و امکان افزایش آن وجود ندارد .دولت اگر
بتواند یک ریال از محل هزینههای جاری صرفهجویی
کند این کار را انجام خواهد داد .سخنگوی دولت با اشاره
به اینکه رئیسجمهور نگران مطالبه خواست مردم بهویژه
جوانان بهمنظور ایجاد شــغل است ،تصریح کرد :منابع
مختلف را تجهیز کردیم تا بتوان شغل موردنیاز را فراهم
کرد .یکی از مباحث موردتوجه کســبوکارهای رایج
استفاده در فضای اینترنت است که امیدواریم ادامه یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این دغدغه
که اشــتغال یک موضوع مهم بوده و باید طرف عرضه
و بازار محصوالت ناشــی از ایجاد فرصتهای شغلی در
سال آینده محول باشد و شاخصهای کالن اقتصاد هم
وضعیت خوبی داشته باشند ،گفت :داشتن برنامه روی
کاغذ اشتغال ایجاد نمیکند ،اما شرط الزم است و این
گام را برداشتیم .با نگاه واقعبینانه وارد بازار کار شدیم،
سیاستها باید معطوف به طرف تقاضا و عرضه و محیط

قطع  ۵هزار موبایل رجیسترنشده

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،از قطع
 ۵هزار گوشی تلفن همراهی که در بازه زمانی  ۱۴تا ۱۷
آذرماه خریداری شده اما رجیستر نشده اند ،خبر داد.
به گزارش مهر ،با گذشت بیش از یکماه از اجرای فاز
نخست طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه ۵ ،هزار
گوشی برند اپل -که به دلیل عدم ثبت در شبکه -قاچاق
تشخیص داده شده اند ،قطع شد .در این مرحله اعالم شد
که تمامی خریداران گوشی تلفن همراه این برند ،یک ماه
زمان خواهند داشــت که نســبت به ثبت شناسه گوشی
خود ،در شبکه مخابراتی کشور اقدام کنند.
حمیدرضــا دهقانینیا  ،مدیرکل فنــاوری اطالعات و
ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اینباره گفت:
تعداد  ۵هزار گوشــی برند آیفون ،کــه در بازه زمانی ۱۴
تا  ۱۷آذرماه امســال خریداری شده اند اما به هر دلیلی
کدشناســه آنها در شــبکه اپراتورهای کشــور به ثبت
نرسیده است ،درحالحاضر از شبکه خارج شده و قابلیت
دریافت سرویس را ندارند.
او اضافــه کرد :به این تعداد گوشــی در آن بازه زمانی
پیامکی مبنی بر اینکه گوشــی شما قاچاق تلقی شده و
باید نسبت به ثبت شناسه آن اقدام کنند ،ارسال شد اما
متاسفانه خریداران توجهی به این موضوع نکردند.
دهقانینیا با بیان اینکه به مرور ســایر گوشیهایی که
یکماه از زمان خرید آنها گذشــته ،اما ثبت در شــبکه
نشــده اند نیز قطع میشــود ،خاطرنشــان کرد :طبق
دســتورالعمل ســتاد مبارزه با قاچاق کاال ،فروشندگان
کاالی قاچاق موظف به بازپسگیری گوشی فروخته شده
و استرداد مبلغ خرید گوشی ،به خریدار هستند .این مقام

مسئول در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال با تاکید براینکه
فروشــنده بههیچعنوان حق فروش کاالی قاچاق را ندارد
و مجرم شناخته میشود ،افزود « :در  ۶ماه گذشته بارها
با فعاالن صنف موبایل و فروشــندگان این کاال ،جلسات
توجیهی برگزار شد تا بتوان جلوی ورود کاالهای قاچاق
در این حوزه را گرفت».
او بــا بیان اینکه خریداران کاالی قاچاق باید در مورد
مشکل بهوجود آمده شکایت خود را به سازمان تعزیرات
مطــرح کنند ،گفت« :طبق هماهنگی بــه عمل آمده با
سازمان تعزیرات ،رســیدگی به شکایت آنها به سرعت
انجام میشــود ».دهقانینیا اظهار داشــت« :بارها تاکید
کرده ایم که خریداران در زمان خرید ،نسبت به استعالم
کد شناســه و ثبت  IMEIو دریافت فاکتور خرید اقدام
کنند».
او با اشــاره به موفقیت اجرای طرح رجیستری در فاز
نخســت ،تاکید کرد« :برآوردها نشان میدهد که بخش
اعظمی از گوشــیهایی که پس از اجرای این طرح وارد
کشور شده اند از مبادی قانونی بوده و شرکتهای متعدد
نســبت به ثبت نمایندگی و یا دفتر نمایندگی در کشور
اقدام کرده اند و ملزم به ارائه خدمات پس از فروش گوشی
هســتند ».مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات ســتاد
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد گوشــیهای گوگل،
کب ِــری و موتوروال که در فاز دوم این طرح مشــمول
بل 
رجیســتری شدهاند ،نیز گفت« :آمارها نشان میدهد که
تعداد گوشیهای خریدار شده این برندها که شناسه آنها
به ثبت نرسیده ،قابل توجه نیست و فروش این مدلها نیز
اغلب از طریق نمایندگی در حال انجام است».

توأمان باشد که این مدل سه وجهی را مدنظر خواهیم
داشت .او در مورد افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته
و قیمت ارز مداخلهای بانک مرکزی که حدود  4هزار و
 380تا  390تومان بوده است ،گفت :سیاست دولت در
رابطه با نرخ ارز تغییر نکرده و همچنان به تقویت پول
ملی تأکید داریم،همــکاران در بانک مرکزی از طریق
شورای پول و اعتبار سیاستگذاری میکنند و مواردی
که پیش میآید ،کنترل خواهند کرد و تا جایی که مطلع
هستم تأکید بر این است که این سیاست توسط بانک
مرکزی ادامه یابد.

حقوق مقامات برای سال آینده
اضافه نخواهد شــد چون سقف
گذاشته شده و امکان افزایش آن
وجود ندارد .دولت اگر بتواند یک
ریال از محــل هزینههای جاری
صرفهجویی کند این کار را انجام
خواهد داد.
ایجاد  ۶۷هزار شغل با تسهیالت بانکی
سخنگوی دولت ،به ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی
پرداخت و عنوان کرد 67 « :هزار شــغل جدید با 103
هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی ایجاد خواهد شد که
 33هزار مورد آن مربوط به بخش گلخانهای و  20هزار
شــغل صنایع تبدیلی و  14هزار شغل دیگر در بخش
پرورش ماهی در قفس و نظایر آناست .همچنین 173
هزار نفر در صنایع گردشگری مشغول بهکار خواهندشد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد 221
ت شغلی ،در قالب طرحکارورزی تأکید کرد:
هزار فرص 
«همچنین اشــتغال در صنایع کوچک و خوشــههای
صنعتی و  51هزار شغل در طرحهای نیمهتمام صنعتی
که سال  97پایان مییابد ،مدنظر است ».نوبخت با بیان
اینکه  65هزار طرح نیمهتمام استانی و  6هزار طرح ملی
داریم ،تصریح کــرد 4 « :هزار میلیارد تومان از طرحها
شناسایی شده ،که قابل واگذاری هستند و مابقی آنها از
طریق مشارکت بهاتمام خواهدرسید و در این راستا 68
هزار و  126میلیارد تومان ،منابع تجهیز خواهد شد».
ســال آینده  ۱۵میلیارد دالر واریز صندوق
توسعه ملی میشود

نوبخت در مورد سهم صندوق توسعه ملی گفت:
« 15میلیــارد دالر درآمد ســال آینده به صندوق
توســعه ملی واریزمیشود و اگر  12درصد مصارف
بودجه را از آن کم کنیم بالغ بر  6تا  6.5میلیارد دالر
درآمد برای تسهیالتدهی باقی میماند ».اوافزود:
«هفته آینده راهآهن کرمانشاه افتتاح خواهد شد ...
در بخش بافت فرسوده  240هزار شغل پیشبینی
شده که  100هزار واحد ساخته میشود و  60هزار
شــغل هم مربوط به مسکن روستایی و اجتماعی
خواهدبود 50 .هزار مورد مربوط به شــهری و 50
هزار مورد برای روســتاها به ترتیب با نرخ سود 9
و  5درصد عملیاتی میشــود ».نوبخت دررابطه با
بخش حملونقل گفت 25 « :هزار فرصت شــغلی
ایجاد خواهد شد 15 ،هزار تاکسی گازسوز جدید،
 2هزار اتوبوس 2 ،هزار کامیونت 2 ،هزار میدلباس
و مینیبوس 2 ،هزار وانت و  50هزار موتورسیکلت
برقی و هزار واگن درونشهری جایگزین خواهند
شــد ».وی در مورد نوســازی ناوگان برونشهری
تصریح کرد 10« :هزار واحد نوسازی میشود100 ،
دستگاه لوکوموتیو و  200واگن مسافری و  2هزار
واگن باری ،نوسازی میشود که از محل این کارها
 36میلیون دالر صرفهجویی در مصرف سوخت و
 287میلیون تن گاز و آالینده ،کاهش مییابد».
 چرا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باال
رفت؟
در جریــان توضیح رئیس ســازمان برنامه و بودجه
درباره برنامه دولت بــرای تحول در حمل و نقل درون
و برون شــهری به منظور ایجاد شغل و کاهش آلودگی
هوا ،این موضوع مطرح شد که چرا دولت تعرفه واردات
خودروهــای هیبریدی را هم از  ۵به  ٤٥درصد افزایش
داده در حالــی که می تواند موجب کاهش آلودگی هوا
شــود؟ نوبخت در این باره به ایســنا گفت که آنچه در
عمل می تواند وارد کاهش آلودگی هوا شود ،خودروهای
برقی هســتند که تعرفه آنها صفر است .اما خودروهای
هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به باال
از برق استفاده میکنند که این سرعت عموما برای خارج
از شهر است ،بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی
هوا در شهر نمیکنند .در این حالت پایین ماندن تعرفه
آنها نسبت به سایر خودروها میتواند موجب ایجاد رانت
شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند
بقیه خودروها گرفتیم.

رویداد

پرداخت  ۳۸۰۰میلیارد تومان سود سهام عدالت در سه نوبت

رئیس ســازمان خصوصیســازی از پرداخــت  3هزار و
 800میلیارد تومان ســود ســهام عدالت ،طی سه نوبت به
مشموالن خبر داد و گفت« :سود سهام عدالت برای افرادی
که سهامشــان را تا سقف یکمیلیون تومان واریز نکردهاند،
حدود  ۲۷هزار تومان محاســبه شده و ظرف ساعات آینده
واریز میشود».
بهگزارش فارس ،میرعلی اشــرف عبداهللپوری حسینی،
افزود« :در نوبت اول ،یک ســوم مشموالن سهام عدالت ،به
نسبت ارزش برگه ســهام خود ،سود دریافت میکنند ».به
گفته پوریحســینی« :هنوز  14میلیون نفر از ســهامداران
عدالت ،کد بانکی شبا را به ســازمان خصوصیسازی اعالم
نکردنــد ،با اینحال امیدوار هســتیم تا پایان ســال ،نوبت
دوم ســود ســهام عدالت ،پرداخت شــود ».رئیس سازمان
خصوصیســازی اضافه کرد« :قیمت روز ســهام عدالت ،بر
اساس تابلوی بورس  2میلیون و  400هزار تومان است».
او درادامه توضیح داد« :افرادی که کد شــبا -برای دریافت
سود -اعالم نکنند ،پس از اطالعرسانیهای پی در پی اقدامات
قانونی در مورد آنها ،انجام خواهد شد .این مقام مسئول ،با
بیان اینکه مشموالن ســهام عدالت بهطورکامل شناسایی
شدند ،گفت« :برای آنها صورتحساب بازکردهایم».
رئیس ســازمان خصوصیســازی در مورد مشموالنی که
مابهالتفاوت قیمت سهام عدالت را واریز نکردهاند ،گفت« :هر
مشمول براساس ارزش سهام خود سود میگیرد ،مالک سهام
عدالت میشــود ».به گفته پوری حسینی ،کلیت مجلس با
توزیع سود سهام عدالت مخالف نیست .او صحیتهای خود
را اینطــور ادامه داد« :تا زمانی کــه مصوبه مردادماه هیات
وزیران تغییر نکند ،دو باشگاه فوتبالی پرسپولیس و استقالل
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مطیعقانونهستیم

اقدام انجام خواهد شد .نیمه شهریورماه امسال بود که
نوبخت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجه در نشســتی
مشــترک با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جمع
خبرنگاران ،از تخصیص  ۱۰۰میلیارد تومان از مجموع
بودجه  ۵۰۰میلیاردی اشتغال فراگیر خبرداد اما باوجود
گذشت چهار ماه از این اظهارات نوبخت پیگیریهای
انجام شــده از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،از عدم
پرداخت این اعتبار برای اجرای برنامههای اشتغالی ذیل
«برنامه اشــتغال فراگیر» حکایت دارد .در همین رابطه
دوشنبه ،عیســی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و
توسعه اشتغال وزیر کار ،در نشستی مطبوعاتی در پاسخ
به سوال خبرنگار مهر ،درباره پرداخت اعتبار  100میلیارد
تومانی بودجه اشــتغال فراگیر گفت« :همچنان در این
بخش محدودیت وجود دارد ،هنوز اعتباری از این محل
به حساب وزارتکار واریزنشده است».
 ۳۲۷هــزار میلیارد تومــان بودجه برای
اشتغالزایی در سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از پیش بینی
دولت برای اختصــاص  ۳۲۷هزار میلیارد تومان اعتبار
برای اشتغالزایی در سال  ۹۷در قالب الیحه بودجه خبر
داد .محمد باقر نوبخت در نشســت خبری خود گفت:
دولت در الیحه بودجه ســال  ۹۷کل کشور که تقدیم
مجلس کرده و هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس
در حال بررســی اســت ،جمعا مبلغ  ۳۲۷هزارمیلیارد
تومان بودجه برای اشتغال زایی در سال  ۹۷پیش بینی
کرده اســت .او ادامه داد :از این مبلــغ۷۳ ،هزار و ۴۰۰
میلیارد تومان برای طرحهای تولیدی اشــتغالزا و ۲۵۴
هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پیش
بینی شده اســت که در صورت تصویب مجلس ،انجام
اختصاص خواهد یافت .رئیس سازمان برنامه و بودجه
ادامه داد :سیاست های ما از ابتدای دولت یازدهم برای
اشــتغالزایی از یک طرف اعطای تســهیالت بانکی به
واحدهای تولیدی بخش خصوصی بود که در این راستا
موفق شــدیم به  ۷هزار و  ۵۰۰بنگاه کوچک و متوسط
 ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیالت تخصیص دهیم که این
میزان در ســال گذشته به  ۲۴هزار میلیارد تومان برای
 ۱۷هزار و  ۹۰۰بنگاه کوچک و متوسط افزایش یافت؛
همچنین از طرف دیگر  ۴۲هزار میلیارد تومان از محل
منابع خزانه برای طرح های عمرانی اعتبار در نظر گرفته
شد .او با اشاره به برنامه های دولت برای اشتغالزایی در
سال آینده نیز گفت :برای سال  ۹۷در نظر داریم سیاست
های اشتغالزایی را به صورت کاملتری اجرا کنیم .به این
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واگذار نمیشوند .رئیس ســازمان خصوصیسازی در مورد
متقاضیان جدید ســهام عدالت ،گفت« :هیچ تکلیفی برای
ثبتنام جدید ســهام عدالت نداریم و فعال باید سهام عدالت
موجود را به ســامان برسانیم ».او با بیان این که شرکتهای
اســتانی سهام عدالت ظرفیت الزم برای انتقال سهام عدالت
را نداشتند ،بنابراین صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
بورسی ( )ETFجایگزین آنها شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد افرادی که از سهام
عدالت جامانده و دعوتنامه نگرفت ه و تکمیل مدارک نکردهاند،
گفت« :بعد از تعیین تکلیف  49میلیون نفر سهامدار عدالت،
برای افراد یاد شده که  1.5میلیون نفر هستند ،برنامه داریم
که به حقشان برسند ».به گفته پوری حسینی ،سود سهام
عدالت حق مردم اســت و بعد از  11سال به آنها پرداخت
میشود .پوری حسینی با بیان این که برخی در مورد اصالح
ســبد ســهام عدالت اظهارنظرهایی کردهاند ،گفت« :طبق
بررسی ما این اصالحات به سود مشموالن بوده است».
او گفت« :شــرکتهای زیانده را از ســبد سهام عدالت
کنارگذاشته و شرکتهای سو د ده را جایگزین آنها کردیم.
پوریحسینی با بیان اینکه اکنون فصل انتخابات تمام شده
و سود واریز میشود ،گفت« :به بهرهبرداری سیاسی از سهام
عدالت مقابلهکردیم».
پوریحسینی در ادامه این نشست خبری که پیرامون سهام
عدالت برگزار شــده بود ،تأکید کرد« :رقمی که به حســاب
مشموالن واریز میشود ،تنها یکسوم از سود متعلق به آنها
خواهد بود و سقف آن با توجه به ارزش هر سهام تا  50هزار
تومان رسیده است و قطعاً برخی افراد باتوجه به ارزش پایین
سهامشان از سود کمتری برخوردار خواهند بود».

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت :سهم
تولید و اشتغال در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بازنگری
اساســی و همه جانبه قرار گرفته است و تالش شد سهم
اشتغالزایی دربودجه  97که از نیازهای اساسی کشور است
امکان افزایش داشته باشد.فاطمه ذوالقدر در گفتوگو با ایرنا
اظهار داشت :با توجه به بررسی هایی که در کمیسیون های
تخصصی مجلس شورای اسالمی درباره الیحه بودجه سال
 97کل کشور انجام شد ،ضرورت ایجاد اصالحاتی در الیحه
بودجه به نحوی که فشار اقتصادی را از اقشار جامعه برداشته
و افزایش اشتغالزایی و تولید داخلی را به همراه داشته باشد
به صورت اساسی نیازمند بود از این رو پیشنهادات آن مطرح
و به کمیسیون تلفیق ارائه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود :برای تأمین منابع
الزم برای تحقق آن کسری بودجه از محل حذف قریب
به  10میلیون یارانه بگیر که شــامل ثروتمندان جامعه
اســت باید جبران شود ،یارانه ای که از هدف اصلی خود
فرسنگها فاصله گرفته است به نحوی که با پرداخت یارانه
طی سالیان متمادی به همه اقشار جامعه اعم از نیازمند
و بی نیاز ،آینده فرزندان این کشور را پیش فروش کرده
ایم .ذوالقدر گفت :موضوع مهم دیگر برای تأمین کسری
بودجه ،پیشنهاد کاهش بودجه های عمومی تخصیصی
به دســتگاه های دولتی اســت بودجه عمومی که بعضا
هیچگونه برنامه و کارکرد از پیش تعیین شده ای برای آنها
ارائه نشده است و ضرورت برخی از این ردیف های بودجه
با توجه به عملکرد ســنوات گذشته دستگاه ها ناکارآمد
تصور می شود که بنده درخواست داشتم که دستگاه های
دولتی با رویکرد اقتصادی و اسالمی صرفه و صالح کشور
و ملت را مدنظر قرار دهند و به صورت داوطلبانه با انجام
مدیریت مالی عالیه از بخشی از بودجه عمومی درخواستی
خویش که صرف برگزاری سمینارها و همایش ها ،چاپ
بروشورها ،کتب و مجالت بی مخاطب و بی اثر می شود
چشم پوشی کنند.

عراق ظرفیت سرمایه گذاری  ۵میلیارد
دالری در صنعت آب وبرق دارد

قائ م مقام بينالملل وزيــر نيرو گفت :حداقل  5ميليارد
دالر ظرفيت ســرمايهگذاري جديــد در صنايع آب و برق
عراق وجود دارد .به گزارش صدا وسيما؛ عليرضا دائمي در
نشست با فعاالن بخش خصوصي افزود :هم اکنون شر کت
هاي ايراني حدود سه ميليارد دالر طرحهاي آب و برق در
عراق در حال اجرا دارند که براساس بررسيهاي انجام شده
ظرفيت حداقل پنج ميليارد دالر ديگر براي سرمايه گذاري
در اين صنعت در عراق براي شرکتهاي ايراني وجود دارد.
او افزود :عراق پس از داعش فرصت بســيار مغتنمي براي
شرکتهاي ايراني فعال در صنعت آب و برق است که بتوانند
از آن استفاده کرده و در اين کشور همسايه بازار خوبي براي
خود دست و پا کنند.
به گفته دائمی :برخي از مشکالت پيش روي شرکتهاي
ايراني در بازار عراق وجود دارد ،اما نبايد شرکتهاي ايراني از
اين وضعيت نااميد شده و اين بازار بسيار بزرگ را به راحتي
به رقباي خارجي واگذار کنند .او تصريح کرد :وزارت نيرو و
مجموعه دولت نيز در اين امر ياريگر شرکتهاي ايراني فعال
در اين بازار خواهد بود و سعي مي کنند از طريق رايزنيهاي
متعدد با طرفهاي عراقي از طرف ســفارت ايران درعراق
مشکالت پيش رو را در کمترين زمان بر طرف کنند .قائم
مقام وزير نيرو در امور بين الملل ادامه داد :ايران در رتبه دوم
مبادالت تجــاري و بازرگاني با عراق قرار دارد که ما بايد با
توجه به زمينههاي مشترک فرهنگي ،مذهبي و جغرافيايي
جايگاه خود را به رتبه اول برسانيم.

ذخیره سازی حدود  600هزار تن
مرکباتمازندران

اســتاندار مازندران اعالم کرد که از اواخر آبان امســال
تاکنون حدود  600هزار تن مرکبات این استان برای تنظیم
بازار در سردخانه ها ذخیره شــده است .به گزارش ایرنا ،
محمد اسالمی در نشست شورای اداری شهرستان میاندرود
در شــرق مازندران هدف از این اقدام را حفظ توازن میان
عرضــه و تقاضا در بازار و جلوگیــری از کاهش یا افزایش
ناگهانی قیمت بویژه در شب عید اعالم کرد.
بنا بر آمارها رسمی  ،استان مازندران  110هزار هکتار باغ
مرکبات دارد که ســاالنه حدود  2میلیون و  500هزار تن
محصول از آن برداشت می شود .مازندران تامین کننده 60
درصد مرکبات مورد نیاز کشور است .
خرید و ذخیره سازی مرکبات مازندران برای حفظ تعادل
بازار از اواخر ماه آبان همزمان با پیک برداشــت محصول و
ورود دالالن به بازار آغاز شد و همچنان ادامه دارد .سازمان
تعاون روســتائی به عنوان مباشــر ،خرید و ذخیره سازی
مرکبات مازندران را بر عهده دارد.
هم اکنون قیمت تعیین شده برای هرکیلوگرم پرتقال در
صورتی که کار ذخیره ســازی و نگهداری را سازمان تعاون
روســتایی انجام دهد  2هزار تومان و در صورتی که باغدار
خودش اقدام به این کار کند  2 ،هزار و  300تومان تعیین
شده اســت .بر اساس آمارهای رســمی  ،هم اکنون 119
سردخانه دارای مجوز با  473هزار تن ظرفیت  148 ،واحد
خدمات انبارداری با  381هزار تن و  110واحد سورتینگ
با  55هزار تن ظرفیت نگهداری میــوه در مازندران فعال
است .استاندار مازندران همچنین از تشکیل کارگروه ویژه
برای ذخیره ســازی مرکبات خبر داد و یکی از وظایف این
کارگروه را کوتاه کردن دســت دالالن اعالم کرد .اسالمی
گفت که به هیچ وجه دالالن نباید وارد عرصه خرید و ذخیره
سازی مرکبات شوند و تنها محصوالتی که از سوی مباشران
تعیین شده خریداری و ذخیره سازی شود  ،مورد حمایت
قرار می گیرد .استاندار مازندران روند تنظیم بازار محصوالت
کشاورزی برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان را نیازمند
همکاری بیشتر خود کشاورزان و باغداران دانست و تاکید
کرد  :دست اندرکاران حوزه کشاورزی باید به گونه ای برنامه
ریزی کنند که محصوالت کشــاورزی بدون حضور دالالن
وارد بازار مصرف شود.

