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زنگنه :اتاق تاریک داریم؛ اما برای دشمنان ملت

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

دولت تدبیر و امید شفافیت
را در پیش گرفته است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :دولت برای شفافیت در آمار و عملکرد خود
عالوه بر تقدیم  16جلدی الیحه بودجه به مجلس شورای اسالمی مفاد آن را هم
منتشر می کند تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند.
محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در مراسم رونمایی از اسناد توسعه ای استان
تهران افزود :این رویکرد دولت حتی در رسانه های بین المللی هم انعکاس داشته
است و آنها به آسانی به بخش های مختلف اطالعات بودجه ایران دسترسی دارند.
معاون رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر تالش همه مسئوالن برای حل آسیب
های اجتماعی گفت :جمهوری اسالمی از ابتدا شیوه مدیریتی متفاوتی را در پیش
گرفته است ،از همین رو وجود آسیب های اجتماعی در آن پذیرفته نیست و نباید این
مشکل ایران با سایر کشورها مقایسه شود.
نوبخت اضافه کرد :پیشرفت متوازن تولید و توزیع عادالنه ثروت از ابتدای انقالب
منش حضرت امام خمینی (ره) بوده است و اکنون هم از سوی رهبر معظم انقالب با
جدیت پیگیری می شود.
وی یادآور شد :مبارزه ،پیشگیری و مهار آسیب های اجتماعی از تاکیدهای
مستمر رهبری است و هر شش ماه یکبار تمامی مسئوالن نظام را در این زمینه مورد
بازخواست قرار می دهند.
نوبخت در ادامه افزود :توسعه به معنای رشد و پیشرفت یک بخش از جامعه
نیست و همه ابعاد را باید در بر گیرد.
معاون رئیس جمهوری گفت :اینکه ضریب جینی (شاخص محاسبه توزیع درآمد
بین مردم یا فاصله طبقاتی) از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون کاهش یافته مورد قبول
است اما رضایتبخش نیست.
وی خاطرنشان کرد :برخی نظریه پردازان معتقدند برنامه های توسعه را باید اجرا
کرد بدون آنکه به این توجه داشته باشیم اقشار نیازمند و پایین دست جامعه خود را
با آن سازگار کرده اند یا خیر.
نوبخت اضافه کرد :اگر بناست رشد تولید داخلی را به عنوان توسعه دنبال کنیم
حتما باید یک برنامه ویژه هم داشته باشیم که در آن تامین عدالت اجتماعی لحاظ
شده باشد و همه آحاد جامعه از اجرای آن منتفع شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین اسناد توسعه ای در استان تهران
اشاره و بیان کرد :این استان بخوبی ابعاد مختلف جامعه را بررسی ،آسیب های
اجتماعی را مدنظر قرار داده و به استفاده از ظرفیت های مختلف شهرستان ها توجه
کرده است.
نوبخت دستیابی به یک برنامه دقیق را مستلزم شناسایی داشته ها و ظرفیت های
موجود برشمرد و خاطر نشان کرد :باید در این اسناد به این مهم پرداخت که چگونه
می توان از این ظرفیت ها استفاده و از وضع موجود به شرایط مطلوب دست یافت.
در این مراسم پنج سند آمایش سرزمین ،توسعه ،پیشگیری از آسیب های
اجتماعی ،مدیریت بودجه و عملکرد و پایش آماری رونمایی و اعالم شد که همه
طرح های توسعه ای در استان تهران باید براساس این اسناد اجرا شود.
همچنین برای نخستین بار سامانه پایش هوشمند پروژه های عمرانی استان
تهران نیز رونمایی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

منتظر دولت در طرح مالیات
بر عایدی مسکن نمیمانیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در رابطه با طرح مالیات بر عایدی
مسکن منتظر دولت نمیمانیم و این موضوع را با گزارشها ،پیشنهادها و مطالعات
اقتصاددانان جلو میبریم.
سید فرید موسوی در نشست دیدار وزیر اقتصاد با اقتصاددانان جوان ،با اشاره به
موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت :در این رابطه مقاومتهای
زیادی وجود داشت ،اما خوشبختانه دولت همراهی کرد؛ آقای انصاری رئیس سازمان
استخدامی نیز اعالم کرد آقای دژپسند تمام زیرمجموعهها و شرکتهای تابعه بانکها
را موظف کرده که این قانون را اجرا کنند.
وی تأکید کرد :هیچ موقع مسئولی را که کار نکرده سراغش نرفتیم و یقهاش
را بگیریم ،طبیعی است که در شرایط کنونی اقتصاددانان جوان انتقاد میکنند که
مسئوالن تصمیم نمیگیرند ،طبیعی است که هیچکس تصمیم نمیگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مالیات بر عایدی مسکن
گفت :منتظر دولت نمیمانیم و این موضوع را با گزارشها و پیشنهادها و مطالعات
اقتصاددانان جلو میبریم.
رئیس فراکسیون جوانان به سه دستورکار مجلس و کمیسیون اقتصادی اشاره
کرد و گفت :ارتقای نظام شفافیت ،بهبود فضای کار و فناوری خصوصیسازی را با
جدیت پیگیری میکنیم.
موسوی تأکید کرد :خروجیها و برداشتها نشان میدهد ،خصوصیسازی
موفق نبوده ،اما وزارتخانه دفاع میکند و میگوید قانونی است ،نمیشود پس از
هر بار خصوصیسازی تحقیق و تفحص کرد ،بنابراین نیازمند فناوری در بستر
خصوصیسازی هستیم.

وزیر نفت گفت :میگویند اتاق تاریک دارید .بله ،ما برای دشمنان
ملت اتاق تاریک داریم ،وگرنه برای نظام همه موارد روشن است ،روزی که
سختیها بگذرد میگوییم چه کردیم.
بیژن زنگنه صبح دیروز (سهشنبه ۱۶ ،بهمنماه) در نشست خبری با
اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
گفت :ملت ما برای انقالب هزینههای بسیار سنگینی پرداخت کرده است؛
همه افراد ملت به ویژه ایثارگران ،جانبازان ،شهدا ،خانوادههای شهدا
و ایثارگران و آزادگان و همه مجاهدان این راه و بیشتر از همه ما سر
تعظیم در مقابل شهدا ،جانبازان و خانوادههای معظم آنان فرود میآوریم
و انشاءاهلل بتوانیم در سالهای آینده با غلبه بر مشکالتی که هست و
توطئههایی که دشمنان هر روز علیه ما دارند ،آینده بهتری را برای نسل
جوان رقم بزنیم.
وی درباره مهمترین دستاوردهای صنعت نفت در  ۴۰سال پس از

پیروزی انقالب اسالمی ایران ،توضیح داد :صنعت نفت ما همیشه ،پیش و
پس از پیروزی انقالب مهم بوده است.
وزیر نفت تصریح کرد :عملکرد صنعت نفت در چند بخش باوجود
همه فشارهایی که به ما در این سالها وارد شده ،درخشان و قابل عرضه
به جهان و مردم است.
افزایش  ۳۰برابری ظرفیت پاالیش گاز ایران
زنگنه ادامه داد :یکی از این بخشها صنعت گاز است .زمانی که انقالب
پیروز شد چیزی به معنای واقعی صنعت گاز نداشتیم ،بلکه مقدار کمی
تولید و شبکه کوچکی از گاز داشتیم و ظرفیت پاالیش گاز ما تنها ۳۶
میلیون مترمکعب در روز بود که به پاالیشگاه بیدبلند مربوط میشد و این
پاالیشگاه اکنون دیگر عمر مفید خود را سپری کرده است.
وی گفت :ظرفیت کنونی پاالیش گاز کشور  ۳۰برابر ظرفیت دوران
انقالب معادل یک هزار و  ۶۰میلیون مترمکعب است.

ضریب نفوذ  ۹۲درصدی گازرسانی در کشور
زنگنه ادامه داد :ما در زمان پیروزی انقالب  ۵۲هزار انشعاب گاز
داشتیم و اکنون به  ۱۱و نیم میلیون انشعاب رسیده است .پوشش
گازرسانی نیز در آن زمان حدود صفر بود ،یعنی کمی از تهران و
مناطق دیگر زیر پوشش گاز بودند ،اما اکنون نزدیک  ۹۲درصد از
جمعیت کشور زیر پوشش گاز طبیعی هستند و ما در این زمینه در
جهان بینظیر هستیم .تعداد روستاهای گازرسانی شده ما در دوران
پیروزی انقالب اسالمی تنها یک روستا بود ،اما در دوره کنونی بیش از
 ۲۷هزار روستا در کشور گازرسانی شدهاند که به معنای نفوذ گازرسانی
 ۷۷درصدی جمعیت روستایی کشور است .تولید میعانات گازی تا پیش
از انقالب اسالمی نزدیک صفر بود ،اما اکنون روزانه حدود  ۷۵۰هزار
بشکه میعانات گازی تولید میکنیم.
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وزیر اقتصاد خبر داد:

 ۲۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :اموال تملیکی
بانک ها حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می
شود که از طریق بورس به فروش می رسد.
فرهاد دژپسند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه
دو سیما تصریح کرد :گرچه نیمه نخست امسال اوضاع
اقتصادی کشور متالطم بود اما با تدابیر و درایت های
بجای دولت موفق به رفع مداخله های مزاحم گونه شد
و توانست شاخص های اقتصادی را کنترل کند و نرخ
تورم ماهانه را از  ۶.۸درصد به  ۱.۸درصد رسید .شهریور
و مهر امسال این نرخ حدود  ۷درصد بود اما حاال به ۲
درصد رسیده است.
او ادامه داد :برخی رشد اقتصادی را نگران کننده
عنوان می کردند اما با توجه به آمارهایی که از آغاز
امسال در دست است وضعیت اقتصادی کشور دیگر
نگران کننده نیست در ضمن آمار بیکاری هم طبق
مستندات مرکز آمار در  ۹ماهه نخست امسال کاهش
داشته است.
تراز تجاری کشور در  ۱۰ماهه نخست امسال مثبت
بوده و دلیل آن فقط کاهش واردات نبوده بلکه صادرات
ما با همه مشکالت ،رشد مثبتی داشته است البته این
وضعیت ایده آل نیست.
دژپسند ادامه داد :ما باید از پیش بینی های
اقتصادی عالمت بگیریم به دنبال تجهیز عوامل باشیم تا
بتوانیم بستر افزایش سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت
های خالی تولید فراهم کرده و رشد اقتصادی را حاصل
کنیم.
او افزود :باید با هدایت نقدینگی ،تورم را مدیریت
کنیم در مورد تراز تجاری هم اگر صادرات غیر نفتی ما
بیشتر شود می توان امیدوار بود که شرایط بهتری را
پیش روی اقتصاد کشور شاهد باشیم افزایش نرخ ارز
برای واردات آسیب رسان و برای صادرات بسیار مفید
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت :چشم
انداز را ما باید بسازیم باید از حداکثر فرصتها استفاده و

پس از پیروزی انقالب اسالمی
و گذشت چهار دهه ازانقالب،شاهد
پیشرفت ایران در همه زمینه ها ازجمله
پزشکی،نظامی،کشاورزی و علم و
فناوری با کمک جوانان و متخصصان
داخلی هستیم ،به طوری که در بخش
فناوری نانو توانسته از رتبه  57به رتبه
 4دنیا صعود کند.
در این چهار دهه ایران توانسته
عالوه بر پیشرفت درعلوم پایه
ومهندسی ،دربسیاری ازعلوم جدید نیز
پیشرفت کند ،به طوری که درابتدای
پیروزی انقالب کمتر متخصصی درکشور
با واژه ها و اصطالحات علوم وفناوری
نوین ازجمله نانو ،سلول های بنیادی ،
فناوری های فضایی آشنا بودند.
امروزه نه تنها این واژه ها برای
فعاالن عرصه علم وفناوری نا آشنا

از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم با این روند می توان
چشم انداز خوبی را متصور شد.
دژپسند در راستای شفاف سازی اموال مازاد بانک
های کشور گفت :بانک ها برخی اموالشان را به ناچار
تملیک کرده اند اما دلیلی ندارد که به ناچار آنها را
نگهدارند زیرا اصل بر بهبود شرایط و واگذاری اموال
است به این دلیل در فاز اول اقداممان برای واگذاری
اموال بانک ها با رؤسای بانک های دولتی کشور جلسه
ای گذاشتهو از آنها زمان گرفتیم.
 ۱۰۰هزارمیلیارد تومان؛ اموال مازاد بانکها
او ادامه داد :اموال تملیکی بانک ها از  ۷۰هزار
میلیارد الی  ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می
شود البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال می
شود که با بروز رسانی آن حدود  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان محتمل تر است .البته برای فروش و واگذاری
این اموال از پتانسیل بازار بورس اوراق بهادار و
بورس کاال ،به صورت فروش بلوکی اقدام می کنیم.
امیدواریم که از طریق این عرضه ۸۰ ،الی  ۱۰۰درصد
اموال بانک ها واگذار شود.
او در خصوص تعداد استاندارد شعب بانک ها در
سراسر کشور گفت :با تدوین سیستم جدید بانکداری
در پی آن هستیم که میزان مراجعه به بانک ها
کاهش یابد پس تعداد شعب هم باید کاهش پیدا
کند و این کاهش به سود نظام بانکی هست زیرا
هزینه ها کاهش می یابد و فعاالن اقتصادی در فضای
الکترونیکی فعالیت می کنند.
دژپسند افزود :در حال حاضر استاندارد تعداد شعب
بانکها در کشور حدود  ۱۲هزار شعبه است که در عمل
با حدود  ۲۳هزار شعبه مواجه هستیم گاهی افزایش
شعب توجیه اقتصادی دارد ،گفتنی است برخی از بانک
ها برای کاهش شعب همکاری نمی کنند .در این باره
هم بررسی هایی داریم و هر بانکی که فعالیت و همکاری
بیشتری در راستای کاهش شعبه داشته باشد امتیاز
بیشتری دریافت می کند.

وی با بیان اینکه مالیات ابزار سرکوب فعالیت
اقتصادی نیست یادآور شد :مالیات یک ابزار سالم سازی
دولت است اما این ابزار می تواند وسیله ای برای تعدیل
فاصله طبقاتی باشد.
 ۲۵هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد
وزیر اقتصاد ادامه داد :فرار مالیاتی انکار ناپذیر است.
رقم آن در کشور حدود  ۲۵هزار میلیارد تومان برآورد
شده است .البته برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی
راههای گوناگونی را در پیش گرفته ایم که استقرار کامل
نظام جامع مالیاتی از آن دسته است.
دژپسند افزود :مذاکره با اتحادیه های صنفی از
دیگر راه های پیش روی ما برای کاهش فرار مالیاتی
است.
این مقام مسئول تصریح کرد :فعاالن اقتصادی
که بخشی از سودشان را سرمایه گذاری کنند معاف از
مالیات خواهند بود این یعنی دریافت مالیات به صورت
هدفدار.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار
سرمایه کشور گفت :به دنبال رفع نواقص موجود در
فضای الکترونیکی بازار سرمایه هستیم .درباره نوسانات
بعد از مهر ماه شاخص بورس هم باید گفت با این
رفتار در همه دنیا طبیعی است در این میان استفاده
از صندوق های تثبیت می تواند کمک بسیاری به
سهامداران فراهم آورد.
وی در خصوص وضعیت صندوق تثبیت گفت :قرار
است مبلغ قابل توجهی در دو قسمت به این صندوق
تزریق شود صندوق توسعه ملی در این باره کمک
شایانی داشته است .بورس یکی از پایگاههای تامین
مالی کشور محسوب می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت :در روند بحث واگذاری
تیم های قرمز و آبی پایتخت اتفاقاتی شکل گرفته پیش
از این امکان واگذاری وجود نداشت اما در ماه های اخیر
منتظر شیوه های جدید واگذاری هستیم در پی آنیم که
این انتظار تا پایان امسال به سر برسد.

جهش  53پله ای ایران در نانو

نیست بلکه ایران دربسیاری از این
حوزه ها درجایگاه برترمنطقه و جهان
قراردارد واکنون صادر کننده بسیاری
از فناوری ها است،دستیابی به این
فناوری ها موجب شده که متخصصان
داخلی با کمک توان داخل بتوانند
بعد ازانقالب موفق به پرتاب ماهواره،
ساخت هواپیما ،ساخت کشتی ،تولید
محصوالت نانو درحوزه های پزشکی،
سالمت ،راهداری و غیره شوند.
پیشرفت کشور درچند دهه اخیر بسیار
چشمگیربوده به طوریکه درحال حاضر
جایگاه جمهوری اسالمی ایران درحوزه
های مختلف هوایی و فضایی درمنطقه
بین یک تا سه است،همچنین دربخش
فناوری نانو توانسته از رتبه  57به رتبه
 4دنیا صعود کند .دبیرستاد ویژه توسعه
فناوری نانومعاونت علمی و فناوری

ریاست جمهوری با اشاره به رشد
پرشتاب فناوری نانو درکشور درخصوص
دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی
گفت :انفجار توسعه ای علم وفناوری
درکشور از دستاوردهای انقالب اسالمی
در چهار دهه گذشته است.
دکتر› سعید سرکار› بیان داشت:
قبل ازانقالب دانشگاه های ما به
ویژه درعرصه علوم پایه و مهندسی
بیشترتا سطح کارشناسی دانشجو
تربیت می کردند و ارتباط بین
صنعت و دانشگاه بسیارکمرنگ بود
چرا که کشورمان اگرکارخانه ای هم
داشت ،بیشترمونتاژکننده بودند و
برای چرخاندن چرخ این کارخانجات
فقط نیاز بود که یک سری تکنسین و
مهندس داشته باشد ،ما اصالخودمان
صنعتی بومی در کشور نداشتیم.

وی اظهار داشت :بعد از پیروزی
انقالب وقتی که دانشگاه ها مجدد
شروع به کار کردند این جسارت ایجاد
شد که ما دوره های کارشناسی ارشد
و دکتری داشته باشیم و الزمه داشتن
این دوره ها طبیعتا به تبع خودش پایان
نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
بود و به دنبال آن مقوله کار تحقیقات
در دانشگاه ها تبدیل به یک روند و
ضرورت شد« .خوشبختانه ایرانی ها
به صورت مستقل یک سری تحقیقات
را شروع کردند و این تحقیقات دنبال
روی فعالیت هایی بود که درکشورهای
پیشرفته انجام می شد و به تبع آن نیز
اقداماتی برای چاپ مقاالت در مجالت
معتبر شروع شد ،به طوری که دربخش
فناوری نانو ایران توانسته از رتبه  57به
رتبه  4دنیا صعود کند».

خبر
عضو کمیسیون برنامه وبودجه؛

ساز وکار مالی اروپا دستاورد
مهم سیاسی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،
ساز وکار مالی اتحادیه اروپا را یک دستاورد
مهم سیاسی توصیف کرد و گفت :باید در
جهت پیشبرد این موفقیت بزرگ سیاسی و بین
المللی تالش کنیم.
علی قربانی دیروز سه شنبه درخصوص
ثبت و راه اندازی ساز وکار مالی جدید اروپا
(اینستکس) اظهار داشت :این موضوع یک
موفقیت مهم سیاسی و بین المللی برای
جمهوری اسالمی است که البته ما برای پیشبرد
و عملی کردن آن تالش می کنیم.
**راهبرد ایران همواره ایجاد شکاف
بین آمریکا و اروپا بوده است
رییس مجمع نمایندگان استان خراسان
شمالی بیان کرد :راهبرد و استراتژی ایران در
این قضیه همواره ،ایجاد جدایی و شکاف بین
ایاالت متحده و اروپا ،به خصوص در شرایطی
که آمریکایی ها جنگ اقتصادی علیه کشور راه
انداخته اند و از راه های مختلف به دنبال وارد
آوردن فشار به کشور و ملت ایران هستند ،بوده
است.
نماینده مردم بجنورد ،راز و جرگالن،
گرمه ،جاجرم و مانه و سملقان در مجلس عنوان
کرد :امیدواریم این رویه بتواند موجب گسترش
هر چه بیشتر ارتباطات فی مابین به صورت
تاکتیکی شده و همچنین کاهش فشارهای
دشمن علیه کشور را نیز به دنبال داشته باشد.
**ایران همواره بهترین راهبرد را علیه
بدعهدی های آمریکا به کار گرفته است
قربانی به خروج آمریکا از برجام اشاره
کرد و افزود :ایران همواره بهترین راهبرد را
درخصوص این اقدام ایاالت متحده در پیش
گرفته و آمریکا علیرغم تالش های  8-7خود
در سطح دنیا ،حتی نتوانسته پرونده ایران را
به شورای امنیت و یا یک نهاد بین المللی
دیگر برده و در آنجا یک اجماع علیه جمهوری
اسالمی به دست آورد.
وزیران خارجه آلمان ،فرانسه و انگلیس روز
پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعالم
کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت
عنوان «ابزار پشتیبان فعالیتهای تجاری»
 INSTEXبه ثبت رسمی رسیده است.
براساس گزارش رسانه های آلمان ،مقر
این گروه در پاریس فرانسه مستقر خواهد بود
و مدیر این ساز وکار یکی از کارشناسان بانکی
از فرانکفورت آلمان است .انگلیس هم ریاست
کمیته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
همچنین این گروه در آلمان نیز شعبه
خواهد داشت .از این سه کشور یک دیپلمات
از وزارت امور خارجه در این کانال مالی حضور
خواهد داشت.
این ساز و کار در گام نخست تجارت
کاالهای انسانی (مواد غذایی و دارو) را تحت
پوشش قرار میدهد ،اما پس از آن دامنه اش
گسترش خواهد یافت.

