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روسیه در زمینه نفت کمک چندانی 
به ایران نمی کند

بر  گفت:  نفت  وزارت  بین الملل  و  بازرگانی  امور  اسبق  مدیر 
در  و  است  ایران  مکمل  تجارت  حوزه  در  که  چین  خالف 
بهره  آنها  تکنولوژی  و  سرمایه  از  می توانیم  حوزه ها  بسیاری 
زمینه  در  است  بعید  نتیجه  در  هستیم  رقیب  روسیه  با  ما  ببریم؛ 

بتوانند کمک زیادی به ایران داشته... انرژی 

خارج کردن ملت 
از بالتکلیفی مسکن

غیر  کشورهای  در  اشتغالزایی  برای  مهم  مسائل  از  یکی 
این  هرگاه  باشد.  می  وساز  ساخت  توسعه،  حال  در  و  صنعتی 
جریان  در  خصوصی  بخش  کمک  به  و  جدی  بصورت  امر 
شغل  صاحب  جامعه  آن  افراد  از  زیادی  تعداد  گرفت،  قرار 

. ودر آمد می شوند 
تا  عمران  و  معمار  مهندس های  کرده  تحصیل  قشر  از 
باالخره  آجر  و  سیمان  میلگرد،  و  آهن  بازار  فروشندگان 
همه  وکالن،  خرد  کارهای  در  وتاسیساتی  انسانی  نیروی 
نتیجه  به  و  وفروش  خرید  برای  است،  باز  دستشان  همه  و 

مسکن. تولید  و  ساز  و  ساخت  نام  به  مهم  امر  این  رساندن 
توان  تظر  از  چه  را  خصوصی  بخش  نیروی  دولت  چرا 
به  و  است  گرفته  نادیده  انسانی  نیروی  منظر  از  وچه  مالی 

کرده! بنایی  وزیر  خاص  توجه  ها  بانک 
همکاری  از  کافی  بودجه  وعدم  ناترازی  اثر  در  ها  بانک 
طفره می روند وبرای مردم کار گشا نمی باشند، وهر بار با وعده 
وعید بجای کمک رسانی در امر ساخت وساز ملی مسکن، مردم 
سود  نرخ  بردن  باال  مانند   ، دهد  می  ارجاع  عقب  به  ناامیدانه  را 
با  را  وکالن  خرد  موانع  و  درصد   ۲۳ به  درصد   ۱۸ از  تسهیالت 

چاشنی زمان بر سر راه وام گیرنده قرار دادن و ...
اما   ، فراهم  ساخت  هزینه  نه  است،  متعادل  اجاره  قیمت  نه 

مادام دم از ساخت مسکن زده می شود! 
،نزد  دولت  های  وعده  اعتباری  بی  عملکرد جز  این گونه 
ملت ثمر دیگری ندارد . باید با مردم صادق بود تا از همراهی 
بار  دگر  پیمانکار،  دیگر  بار  بانک،  یکبار  گرفت،  نتیجه  آنان 
شاید  مازاد،  های  زمین  معرفی  در  وزارتخانه ها  همکاری  عدم 
پیام ها  بگوییم  بهتر  یا  کارها  چنین  اگر  سازی.  مولد  از  بخشی 
نمایش  به  را  حداقلی  حرکت  مدت  این  طی  بودند  بخش  امید 

شتند. می گذا
به  بعدی  اطالع  تا  مسکن  ملی  طرح  بگوئیم  نیست  بهتر 

است؟! درآمده  تعلیق 

۲۷۱ شهر واحد صنعتی ندارد
رئیس ایدرو با بیان اینکه ۸۱ هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود 
واحد  یا  جمعیت  نفر  میلیون   ۱۸ با  شهرستان   ۲۷۱ گفت:  دارد، 
صنعتی ندارند یا تعداد واحدها کمتر از میزان هدف گذاری است. 
به گزارش مهر، علی نبوی با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ای درو( قدمت ۵۰ ساله دارد، اظهار کرد: در وزارت 

صمت بحث توسعه صنعتی و رسیدن...

کلیات تغییر ساعت کار ادارات 
و مشاغل تصویب شد

در  گرفته  صورت  اصالحات  از  بخشی  اعالم  با  دولت  سخنگوی 
آیین نامه صدور و تمدید کارت های بازرگانی گفت: از این پس 
سقف  و  بندی  رتبه  تجار  عملکرد  اساس  بر  بازرگانی  کارت های 
بهادری  ایرنا،علی  گزارش  به  شود.  می  تعیین  آن  برای  ارزشی 

جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت...

افزایش قیمت گاز به دست مجلس 
صورت نگرفته است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت که اقدام دولت درباره 
بحث تعرفه ها و پلکان های قبوض گاز مصوبه هیات وزیران بود 
گزارش  به  نداشت.  ها  تعرفه  و  ها  پله  تعیین  در  نقشی  مجلس  و 
گفت:  تذکری  در  مجلس  علنی  جلسه  در  شریعتی  مالک  ایسنا، 

ماموریت... انرژی در راستای  کمیسیون 

3000
تومان

کارمندان ایران خودرو خارج از صف خودرو گرفتند

اتصال راه آهن بصره - شلمچه
 به زودی

مشترک  در کمیسیون   اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  رییس کمیسیون 
عراق برای موانع مربوط به اجرای راه آهن بصره به شلمچه راهکار ارائه 
شد گفت: بعضا محل احداث شهرک ها صنعتی مشترک با فاصله زیاد 
از مرز بود که مذاکرات برای مکان یابی مجدد این شهرک ها انجام شد.

در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  پورابراهیمی  محمدرضا 
گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه در راستای برگزاری پنجمین نشست 
در  مختلفی  اقدامات  عراق  و  ایران  بین  مشترک  اقتصادی  کمیسیون 
دستور کار قرار گرفت، گفت: در این نشست که با حضور دو رییس 
کمیسیون مجلس مجلس برگزار شد، موضوعات ویژه ای مورد بررسی 

قرار گرفت.
به  بود که  قبلی  توافقات  پیگیری  موارد مورد  از  افزود: یکی  وی 
با  به تغییراتی که در دولت  با توجه  دالیل مختلف عملیاتی نشده بود. 
توجه به تغییرات در دولت عراق و جمهوری اسالمی ایران شاهد تغییر 
رویه مذاکرات در کمیسیون مشترک اقتصادی هستیم. عراق جزو سه 

کشور مهم طرف تجاری ما است.
امکان تداوم صادرات برق و گاز در صورت عدم تعیین راهکار 

مناسب برای تسویه بدهی ها وجود نداشت
وی ادامه داد: اولین موضوع دارای اهمیت برای ما بررسی تفاهم های 
مشترک کمیسیون چهارم بود. نظر به شرایط دولت گذشته عراق توافقات 
انجام شده اجرایی نشده بود و یا درصد بسیار کمی از آنها عملیاتی شده بود. 
پنج کارگروه تخصصی از چند هفته قبل موضوعات را با محوریت وزارت 

خارجه در سفارت ایران در بغداد دنبال کردند.
ترتیب  این  به  براینکه  تاکید  با  مجلس  اقتصادی  رییس کمیسیون 
جمع بندی خوبی شکل گرفت، گفت: یکی از این پنج سرفصل بحث 
پولی و بانکی است چرا که ما مطالبات قابل توجهی از عراق داریم و 
در  مستمرا  عراق  به کشور  گاز  و  برق  دلیل صادرات  به  مطالبات  این 
حال افزایش است. به این ترتیب نحوه تسویه بدهی های دولت عراق به 

کشور ما دارای اهمیت است.
و  شد  بحث  مشترک  کارگروه  در  موضوع  این  گفت:  وی 
راهکارهای مناسبی جهت تسویه تعهدات طرف عراقی در دستور کار 
استمرار همکاری های  در  توجهی  قابل  نقش  می تواند  قرار گرفت که 
عراق  دولت  بدهی های  اگر   طبیعتا  باشد.  داشته  عراق  دولت  و  ایران 
نمی آمد  بوجود  آن  تسویه  برای  راهکاری  و  می کرد  پیدا  افزایش 
همکاری های مشترک استمرار پیدا نمی کند. در نتیجه افزایش بدهی ها 

از یک حد مشخص برای ما و دولت عراق امکان پذیر نیست.
اینکه در کمیسیون های مشترک موضوع  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
شاید  گفت:  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  نقل  و  حمل  حوزه  و  انرژی 
آهن  کشور)راه  دو  آهن  راه   اتصال  بررسی  مورد  موضوعات  شاه بیت 
تاکید  و  رئسای جمهور  تاکیدات  با  است. خوشبختانه  بصره-شلمچه( 
نخست  وزیر عراق، کلیه موانع موجود بر سر اجرایی شدن این توافق 

مورد بحث قرار گرفت.
رفع  برای  مناسبی  راهکارهای  نقل  و  حمل  کارگروه  افزود:  وی 
کوتاه  زمانی  بازه  یک  در  هستیم  امیدوار  که  است  کرده  ارائه  موانع 

عملیات اجرای خط راه آهن بصره به شلمچه به اتمام برسد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث دیگر مربوط 
به حوزه کشاورزی، صنعت و شهرک های صنعتی است، گفت: با توجه 
گرفته  عراق شکل  در  ایجاد چند شهرک صنعتی  برای  که  توافقی  به 
نزدیکی مرز  این شهرک ها در  ایجاد  تا محل  تمایل داشتیم  ما  است، 

ایران باشد تا بتوانیم خدمات بهتری را ارائه کنیم.
بعضا محل احداث این شهرک ها در نقاطی با فاصله زیاد در نظر 
گرفته شده بود که مذاکرات مربوط به مکان یابی مجدد این شهرک ها 
ایجاد  برای  ما  بزودی همکاری های مشترک  قرار است  مذاکره شد و 

شهرک های صنعتی و انتقال دانش فنی عملیاتی شود.

مهندس پیمان صدری
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حذف مجوز بانک مرکزی از فروش ارز

نامه  آیین  دولت،  دارایی های  مولدسازی  عالی  هیات 
اجرایی مولدسازی را در چارچوب اصالحات مصوب 

شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رساندند.
به گزارش شادا، هیات عالی مولدسازی دارایی های 
دولت در نشست خود آیین نامه اجرایی مولدسازی را 
هماهنگی  شورای  مصوب  اصالحات  چارچوب  در 
سران قوا به تصویب رساندند. این اصالحات بعد از تائید 

شورای هماهنگی سران قوا، اجرایی خواهد شد.
بر اساس این گزارش در سومین جلسه هیات عالی 
تا  مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، مقرر شده بود 
اصالحات الزم در آیین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. 
پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع 
مولدسازی، معطوف به رفع این دغدغه ها و نگرانی هایی 
که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، چارچوب 
اصالحات آیین نامه مولدسازی تهیه شد و به تصویب 

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.
اصالحات تصویب شده، در پنج بند دسته بندی شد 
که عبارتند از ۱-ارتقاء ترتیبات نهادی ۲-رقابت و شفافیت 

۳-تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه  ها به مشارکت در 
مولدسازی 4-همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با 

ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا.

بهار آزادی طرح جدید  تمام  قیمت هر قطعه سکه 
)چهارشنبه، ۲4 اسفند ماه( با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
و  میلیون   ۲۹ شنبه  به روز سه  نسبت  افزایش  تومان 

۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
آزادی  بهار  سکه  قطعه  هر  ایرنا،  گزارش  به 
صنف  اتحادیه  اعالمی  نرخ  اساس  بر  جدید  طرح 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه 
 ۲۹ معادل  دیروز  دقیقه   4۵ و   ۱۵ در ساعت  تهران 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
یک  با  قدیم  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه 
به  نسبت  قیمت  افزایش  تومان  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
تومان خرید  هزار   ۵۰۰ و  میلیون   ۲۶ شنبه  سه  روز 
و فروش شد؛ همچنین دیروز نیم سکه ۱۷ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان، ربع  سکه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 
هزار   ۱۰۰ و  میلیون   ۶ گرمی  یک  سکه  و  تومان 

قیمت خورد. تومان 
عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی 
هر  قیمت  و  تومان  هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۲ عیار   ۱۸

شد.بهای  تومان  هزار   ۹۶۵ و  میلیون   ۹ طال  مثقال 
هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک  هزار و ۹۲۳ 

دالر و ۷۱ سنت بود.

آیین نامه اجرایی مولدسازی 
دارایی های دولت اصالح شد

افزایش قیمت انواع سکه و طال 
در بازار

صادرات نباید محدود 
به مواد خام باشد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه صادرات نباید محدود به 
مواد خام باشد، گفت:سوق دادن تولید به سمت ایجاد ارزش افزوده باال 
مسئله ای است که می تواند رقابت پذیری و بهره وری کل اقتصاد را باال 

برده و موجب اشتغال بیشتر شود. 
اصلی  مشکل  مورد  در  مهر  با  گو  و  گفت  در  کالهی  علیرضا 
تجارت کشور، اظهار کرد: همیشه نقد این بوده که تجارت خارجی و 
به خصوص صادرات ما محدود به مواد اولیه و خام شده است که این 
مساله برای کشور بسیار خطرناک است زیرا چند چالش ایجاد می کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: ظرفیت اشتغال 
صنایعی که صرفاً نسبت به تولید مواد اولیه و خام اقدام می کنند بسیار 
بیشتر از تورم  پایین است و این در حالیست که مشکل کلیدی کشور 
سمت  به  تولید  دادن  سوق  است.  اشتغال  بحث  دیگری  موضوع  هر  و 
ایجاد ارزش افزوده باال مسئله ای است که می تواند رقابت پذیری و بهره 
وری کل اقتصاد را باال برده و موجب اشتغال بیشتر شود. طبعاً در این 
حوزه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت یکی از کنشگران اصلی 
هستند تا مسئله صادرات مواد اولیه خام را مدیریت و به سمت تولیدات 

با ارزش افزوده بیشتر هدایت کند.
فشارهای  مشکالت،  کلیدی  نقاط  از  یکی  کرد:  اظهار  کالهی، 
همراه  به  را  ایران  صنعتی  سیاست های  ریل  در  تغییر  که  است  سیاسی 
توسعه  سازمان  فعالیت  شروع  با  مثاًل  کرد:  تاکید  وی  است.  داشته 
تجارت در دولت جدید، یکی از مسائلی که باید حذف شود برگزاری 
نمایشگاه های اختصاصی است که تبدیل به محل سو استفاده اقتصادی 
به  را  نمایشگاه  اهداف  با حضورشان  افراد  این  افراد شده است.  برخی 
مشاهده  و  است  توانمند  بازاری  یک  در  کشور  اگر  می برند.  حاشیه 
را  اختصاصی  نمایشگاه  برگزاری  برای  و ظرفیت الزم  می شود کشش 
دارد آن هم باید خصوصی شود. ولی در کل هدف باید پایان دادن به 

نمایشگاه های اختصاصی در ایران باشد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین اعزام 
هیئت های تجاری هدفمند به کشورهای مختلف است که به نظرم این 

اتفاق در حال انجام است که آثار آن در آینده مثبت خواهد بود.

فرصت سه ماهه صندوق های 
قرض الحسنه برای تمدید مجوز 

مالی  تامین  و  پولشویی  جرایم  با  مقابله  و  پیشگیری  عالی  شورای  دبیر 
هیچ  تاکنون  که  الحسنه  قرض  های  صندوق  داشت:  اظهار  تروریسم 
و  اند  نداده  انجام  را  قانونی  مجوزهای  تمدید  یا  دریافت  در  اقدامی 
خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، 

مجوزهای الزم را کسب نمایند.
به گزارش شادا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری 
و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق 
تمدید  یا  دریافت  در  اقدامی  هیچ  تاکنون  که  الحسنه  قرض  های 
مجوزهای قانونی را انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع 
ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای الزم را کسب نمایند 
و به تبع آن اجرا و پیاده سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی را در 

دستور کار قرار دهند.
تمامی  و  اشخاص  این  صورت  این  غیر  در  افزود:  ادامه  در  وی 
اعضا هیات مدیره آنها برابر مواد ۵ و ۶ و۷ قانون مبارزه با پولشویی و 
مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی این قانون، می توانند مصداق اشخاص 
مفاسد  سایر  و  پولشویی  به  معامالت مشکوک  به  مظنون  و  ریسک  پر 
اقتصادی مرتبط نظیر فرارهای مالیاتی و... . تعریف و تحت محدودیت 
سازی  محدود  بانکی،  نظام  از  پایه  خدمات  دریافت  نظیر  الزم  های 

گردش حساب های بانکی و ... قرار گیرند.
اسامی  اعالم  و  مهلت  این  اتمام  از  بعد  گفت:  ادامه  در  خانی 
بر  مالی  اطالعات  مرکز  اعتباری،  و  مالی  موسسان  به  مظنون  اشخاص 
اجرای محدودیت ها نظارت و متخلفین برابر تبصره ماده 4 قانون مبارزه 

با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می گیرند.
پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل  رییس مرکز اطالعات مالی در 
توجهی صندوق قرض الحسنه غیر مجاز، عمال شبکه سازی و سیستم 
سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرارهای 
تعیین  و  نموده  روبرو  مشکل  با  را   .  ... و  تخلف  و  تقلب  مالیاتی، 
دبیرخانه  و  مالی  اطالعات  مرکز  های  اولویت  از  مهم  این  تکلیف 
مالی  تامین  و  پولشویی  جرایم  با  مقابله  و  پیشگیری  عالی  شورای 

باشد. تروریسم می 

حمایت موثر مالیاتی از تولید
 و گروه  های کم  درآمد

مالیاتی  نظام  به حمایت  اشاره  با  مالیاتی کشور  امور  رئیس کل سازمان 
از تولید و گروه  های کم درآمد و حقوق بگیران گفت: امسال ۵ واحد 
درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدی کاهش یافته و در سال آینده نیز 

۷ واحد درصد کاهش می یابد.
بینی  پیش  از  منظور  داود  ایران،  مالیاتی  رسانه  شادا،  گزارش  به 
تحقق ۱۰4 درصدی درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری خبر داد و 
اظهار داشت: هم اکنون 4۵4 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده و تا 
پایان سال جاری این مبلغ به 4۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد که نشان 
افزایش خدمت  با سال گذشته جهت  مقایسه  در  از رشد ۵۵ درصدی 

رسانی به مردم دارد.
وی در ادامه به درآمدهای ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال 
آینده اشاره کرد و گفت: تحقق این مبلغ که نشان از رشد ۶۰ درصدی 
در مقایسه با سال جاری دارد هرچند کار نظام مالیاتی را سخت و دشوار 
تدابیر  اتخاذ  و  خدوم  همکاران  مضاعف  تالش  های  با  اما  نماید  می 
مناسب و تدوین برنامه ریزی های صحیح از قبیل مقابله با فرار مالیاتی، 
وصول معوقات و تعیین تکلیف پرونده های مطرح در هیات ها و تمرکز 
بر برخی منابع وصول نشده مثل خودروها و خانه های گران قیمت، خانه 

های خالی و ... قابل جبران است.
اقشار  از  حمایت  بر  مالیاتی  نظام  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ضعیف تر و اخذ مالیات عادالنه از مشمولین استوار بوده است تصریح 
کرد: تالش سازمان امور مالیاتی همواره رعایت کامل قانون و جلوگیری 
از اجحاف در حق مودیان و برقراری عدالت مالیاتی است بطوری که 
امسال مالیات حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار مودی صفر شد و همچنین 
ابرازی  مطابق  و  تومان  میلیون   ۵ زیر  هم  نفر  هزار   ۸۰۰ حدود  مالیات 

خودشان پذیرفته شد.
منظور با اشاره به اینکه رویکرد نظام مالیاتی همواره عدم فشار بر 
مودیان  از  مالیات  اخذ  و  تر  ضعیف  مودیان  و  حساب  خوش  مودیان 
پرریسک که حدود ۵ درصد از مشاغل را تشکیل می دهند بوده افزود: 
نیز  مالیاتی  عدالت  به  و  داده  افزایش  را  مالیاتی  تمکین  موضوع  این 

کمک نموده است.


