اخبار روز
وزیر اقتصاد در جلسه هیئت واگذاری؛

خصوصیسازی
نیازمند آسیبشناسی

شهر خبر :فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد در
جلســه هیئــت واگــذاری ،ضمن بررســی
انتقادات وارده بر عملکــرد واگذاریها ،انجام
کالبدشکافی موشــکافانه و آسیبشناسی از
خصوصیسازیهای انجام شده را برای استمرار
مســیر واگذاری بنگاههــای دولتی به بخش
خصوصــی اجتنابناپذیر دانســت و ارزیابی
عملکرد اقدامات پیشــین را در تدوین مسیر
راه آتی ضروری خواند .وی واگذاری با مکانیزم
ایجاد «شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر»،
واگذاری مدیریت و اجاره به شــرط تملیک با
اســتفاده از ظرفیت اصل  ۴۴قانون اساسی را
از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدلهای
مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح
میشــود .وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از
ظرفیت اصل  ۴۴قانون اساســی تحت عنوان
«شرکتهای تعاونی ســهامی عام فراگیر» به
عنوان یک نهاد غیر دولتی ،اما منبعث از یک
پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت:
این نهاد ،زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای
مختلف آحاد جامعه میشود و میتواند ضمن
تقویــت انجمنهای صنفی ،بــه ماندگاری و
پایداری این حوزه کمک کند.

بودجه آب و برق به نحواحسن
تامین شد

حق مسکن کارگران  ۶۰هزار تومان بیشتر شد
ایسنا :با تصویب اعضای شورای عالی کار ،حق مسکن کارگران به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت .بر این اساس حق مسکن کارگران که پیش
از این  ۴۰هزار تومان بود با افزایش  ۶۰هزار تومانی به  ۱۰۰هزار تومان رسید .در حالی که تاکنون چندین جلسه برای بررسی میزان افزایش
حق مسکن کارگران برگزار شده بود ،اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی به نتیجه نمیرسید تا این که سرانجام در جلسه اخیر شورای
عالی کار ،افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن تصویب شد .با توجه به این که حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب
هیئت وزیران بگذرد ،درصورت تصویب نهایی آن  ،از فروردین ماه سال ۱۳۹۸حق مسکن در فیشهای حقوقی همه کارگران مشمول قانون
کار  ۱۰۰هزار تومان منظور خواهد شد .در حال حاضر حق مسکن کارگران  ۴۰هزار تومان است که مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال
 ۱۳۹۳از  ۲۰هزار تومان به  ۴۰هزار تومان رسید.

اقتصـاد

Economy

naslefardanews
naslfarda

مهر :رئیس امور بازرسی اصناف گفت  :هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای
آن تدبیری فوری اندیشیده شود .علیرضا نیک آیین با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان
فراهم کرده است ،افزود :این افراد قطعات تقلبی بیکیفیت را در بستهبندیهای قطعات اصلی و با نشانهای معروف به بازار عرضه
میکنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست .وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاههای
خودرو برای تشخیص این قطعات وجود ندارد ،گفت :این موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و
اتحادیههای مربوطه شده است .رئیس امور بازرسی اصناف افزود :این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد.
نیک آیین بیان کرد :ما  آمادگی الزم برای همکاری با سازمانهای ذیصالح به منظور مقابله با سودجویان را داریم.
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اقتصاد کالن


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

بودجه را قبول نکنیم ،آن وقت با آب نبات چوبی مملکت را اداره کنیم؟
دریا وفایی  /گروه پارلمانی

daryavafaei2009@gmail.com

ســید کاظم دلخــوش ،عضو
کمیســیون اقتصادی مجلس
شــورای اســامی در گفتوگــوی
اختصاصی با ما دربــاره ایرادات الیحه
بودجه  98گفت :درمجموع نمیتوانیم
کلیت بودجه  98را تایید نکنیم .هرعقل
سلیمی میگوید باید کلیات بودجه را
تصویب کنیم حــال اینکه چند درصد
تخصیص پیدا کند ،بعضی از سالها ،30
 60،40درصد بوده و بسته به این است
که منابع درآمدی چقدر محقق شود.
وی درتوضیحات بیشتر ادامه داد :بودجه
ما ســنتی اســت نه عملیاتی ،همیشه
همینطوربــوده زیرا منابــع درآمدی
ما محدود اســت .بهرغم اینکه در سند
چشمانداز قید شــده که باید وابستگی
به نفت کاهش یابد ،امــا این اتفاق رخ
نداده آن هــم به این دلیــل که تعداد
منابع درآمدی بودجه ســاالنه کشور
زیاد نیســت .از طرفی ایــن روزها که
داریم برای بودجه سال  98پیشبینی
میکنیم ،دولــت مضیقههایی دارد که
درواقع تشدید تحریمها از عوامل ایجاد
کننده آن است.
نماینده مردم صومعهســرا درمجلس
دهم بــا اذعان به اینکــه الیحه بودجه

 98ایرادات فراوانی دارد ،تصریح کرد:
نقدهایی به بودجه وارد اســت ،اما با رد
کردن الیحه مشکلی حل نمیشود.
دلخــوش دلیــل عــدم مخالفتش با
نپذیرفتن الیحه بودجه  98را با ذکر یک
مثال عنوان کرد.
وی گفت :مث ً
ال شــما سرپرســت یک
خانوار هســتید و ماهیانه یک میلیون
تومان درآمد دارید درصورتی که اگر 10
میلیون تومان هم در آمد داشته باشید
وضع بچههایتان بهتر میشود .حال اگر
این  10میلیون تومان را نداشته باشید و
همان یک میلیون تومان دریافتی شما
باشد ،آیا عقالنی است که بگویید همان
یک میلیون تومان را هــم نمیگیرم؟
مســلماً باید یک میلیــون را بگیرید و
مشــکالت اساســی را حــل کنید تا
هرموقع اوضاع بهتر شد بتوانید کفش و
لباس و همه امکانــات را برای خانواده
تهیه کنید.
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس
درادامه این مقایسه اظهار داشت :االن
بودجه کشــور هم این حالــت را دارد،
نمیتوانیم بگوییــم رد میکنیم ،اص ً
ال
نمیتوانیم ایــن کار را انجام دهیم ،آن
وقت با چه چیز میخواهیم مملکت را
اداره کنیم؟ با آبنبات چوبی؟ در حالی
که وجود 40مــورد بودجه غیرضروری
در الیحه بودجه  98از اشکاالتی است

که اکثــر نمایندگان مجلــس دهم به
آن اشــاره و تذکر دادهاند ،صحبتهای
دلخوش نماینده مردم صومعهسرا دراین
باره به گونهای دیگر است .وی پیرامون
این موضــوع اظهار داشــت :ما بودجه
غیرضروری نداریم ،تمــام بخشهای
مختلف دارنــد کار انجام میدهند .اگر
بگوییم بعضی از نهادها کار موازی انجام
میدهند ،باید در آینده پیشبینی شود
ضمن اینکه تکلیفشان روشن است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین
خصوص ادامه داد :به هرحال بخشهای

مختلفی دراین کشــور وجــود دارد و
هرفرد مشغول به کار دراین دستگاهها
نیز مشمول دریافت حقوق و دستمزد
است .آیا میشود مث ً
ال  210هزار میلیارد
تومان حقوق و دستمزد ثابت و درحرکت
را حذف کرد؟ اگر دریک نهادی باشید و
کار میکنید آیا میتوانید حقوق دریافت
نکنید؟
ســیدکاظم دلخوش ،نماینــده مردم
صومعهسرا درمجلس شورای اسالمی
درپایان با بیان اینکــه «تحقق بودجه
تنظیم شــده امســال ضعیف به نظر

میرسد» ،یادآور شد :دشمنان درمنطقه
وارد شدند و درحاشیه کشورمان حتی
با شرکتهای کوچک رایزنی میکنند
که با ایران هیچ مبادلــه کاالیی انجام
ندهند؛ حتــی درارزاق عمومی مردم
هم دخالت دارند .بــه هرحال آمریکا و
دولتهای متخاصم دســت بردهاند و
اجازه نمیدهند ،به هــر حال اینهابه
منابع ما آسیب می زند .بر همین اساس
ما فکر میکنیم بودجهای که امســال
تنظیم شده تحققش نســبت به سال
گذشته ضعیفتر است.

ارائه دو طرح برای تنظیم
بازار به سران سه قوا

فارس :مسئول بسیج اصناف ،بازار و فعاالن
اقتصادی کشــور اعالم کرد کــه طرح توزیع
کاالهای اساسی و ارزاق عمومی در اتاق اصناف
و اتاق بازرگانی تصویب شــده و به سران سه
قوا آن را ارائه کردهایم .غالمرضا حســنپور
در حاشیه نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف
ایران اظهار کرد :طرح توزیع کاالهای اساسی و
ارزاق عمومی را در این جلسه بررسی و تصویب
کردیم که البته پیش از این در اتاق بازرگانی
ایران هم تایید شده بود و برای اجرا در انتظار
تصویب آن هســتیم .چرا که بعضاً مشاهده
میشــود دولت بودجه و اعتبار الزم را برای
تامین کاال اختصاص داده است و کاال تامین
شده ،اما توزیع آن درســت انجام نمیشود.
بنابراین این طرح را به ســران ســه قوا ارائه
کردیم و امیدواریم برای اجرا به تصویب برسد.
عکس :نسل فردا

تســنیم :معاون وزیــر نیرو گفــت :اگرچه
محدودیتهای بســیاری در حوزه آب و برق
وجود دارد ،اما رقم تعیین شــده برای بودجه
وزارت نیرو بیانگر آن است که دولت نگاه ویژهای
به بخش آب و برق کشــور داشته و این مسئله
میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت فعلی
باشد .محسن بختیار اظهار کرد :وزارت نیرو از
الیحه بودجه  ۹۸و مبلغی که برای این بخش در
نظرگرفته شده ،رضایت نسبی دارد و امیدواریم
که بتوانیم چالشها را پشت سر بگذاریم .وی با
بیان اینکه در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸برای
وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه آن ،حدود
 ۱۰۶هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده
است ،گفت :برای بودجه سال آینده ،اعتبارات
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وزارت
نیرو و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه نسبت
به قانون بودجه سال  ۱۳۹۷رشد هفت درصدی
داشته و به حدود  ۶۰۹۶میلیارد تومان رسیده
است.

قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید

کاهش  ۳۰درصدی قیمت
ساخت مسکن در سال آینده

ایرنا :مدیرعامل بانک مســکن از کاهش۳۰
درصدی قیمت ســاخت در صورت طراحی
درســت چرخه اعتباری زنجیره سازندگان
مسکن خبر داد .ابوالقاســم رحیمی انارکی
با اشــاره به برنامه بانک مسکن برای افزایش
قدرت خرید مســکن توســط مردم گفت:
افزایش قــدرت خرید تنها با افزایش ســقف
تســهیالت اتفاق نمیافتد ،بلکه میتواند از
طریق کاهش قیمت تمام شده ،قدرت خرید
مردم را افزایش داد .وی افزود :در همین راستا
برآنیم با ایجاد یک چرخه اعتباری بین تمامی
زنجیره دستاندرکاران ساخت مسکن ،قیمت
تمام شده را کاهش دهیم.

