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مهران ابراهيميان

يك گام سازنده دولت يازدهم

امسال چيزي به نام توافق مالياتي با اصناف وجود ندارد
عسكري 6 :هزار ممنوعالخروج مالياتي داريم

رئيس س�ازمان ام�ور مالياتي در نشس�تي خبري گف�ت :درآمد
مالياتي با احتس�اب عوارض ش�هرداري براي س�ال گذشته50 ،
هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ براي امس�ال حدود  70هزار
ميليارد تومان اس�ت كه با رش�دي  40درصدي همراه خواهد بود.

به گزارش «جوان» ،علي عسكري با اشاره به اينكه سال  93پركارترين
سال سازمان ماليات در طول تاريخ به شمار ميرود ،گفت :در فروردين
ماه امس��ال درآمدهاي مالياتي حدود  6درصد افزايش داشته است و
درآمد مالياتي سال  92با رقم  41هزار و  300ميليارد تومان بسته شد
تا نسبت به سال  91رشد  30درصدي را تجربه كند.
علي عس��كري با بيان اينكه  6هزار نفر بدهكار مالياتي ممنوعالخروج
هستند ،گفت :يك ميليون مؤدي مالياتي اظهارنامه سفيد ارائه كردهاند
و سازمان از تيرماه براي  2ميليون مؤدي برگه تشخيص صادر خواهد
كرد.
وي گفت :در پايان سال گذش��ته ثبت قانون را براي ممنوعالخروجي
افراد با اختيار خ��ودم باال بردم و براي برخ��ي  10ميليون و نيز برخي
واحدهاي تولي��دي  100ميليون و همچنين واحده��اي توليد پروانه
بهرهبرداري  500ميليون تومان تعيين شد.
علي عسكري در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه چرا در
برنامههاي تبليغاتي انتخابات سراسري اصناف همواره بر توافق و تفاهم
با سازمان مالياتي س��خن به ميان ميآيد ،گفت :چيزي به نام توافق يا
تفاهم در قانون جديد مالياتي وجود ندارد و مذاكراتي كه خواهيم داشت
در چارچوب قانون ماليات خواهد بود و نميتوانيم خارج از آن به توافقي
غير قانوني برسيم.
وي گفت :در سال قبل در مذاكره با اصناف به توافق نرسيديم كه سازمان
رويكردهاي كالن نظام را در نظر ميگيرد و همه نيز بايد بر اساس قانون
اظهارنامه بدهند.
رئيس سازمان امور مالياتي گفت :تا پايان تيرماه برگه تشخيص براي
همه مؤدياني كه اظهارنامه ارائه كردند ،صادرميشود.
وي مطالبات معوق مالياتي را  10هزار ميليارد تومان اعالم كرد و درباره
نقش ممنوعالخروجي در اس��تحصال بدهيه��اي مالياتي گفت :هر
سال نزديك به  300ميليون تومان از محل ممنوعالخروجيها درآمد
حاصل ميشود.
رئيس سازمان امور مالياتي تعداد ممنوعالخروجيهاي ورزشكاران چه
داخلي و چه خارجي را بيش از  200نفر اعالم كرد كه  30تا  40نفر آنها
تعيين تكليف شده است.
استفاده از اطالعات بانكي با دستور وزير
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي درباره احتمال ورود دولت به
حس��ابهاي بانكي در فاز دوم هدفمندي يارانهها تصريح كرد :نظام
مالياتي وارد حس��ابهاي بانكي افراد نميشود ولي طبق قانون اگر به
اين اطالعات نيازي داشته باش��د ،ميتواند گردش حساب را با مجوز
وزير اقتصاد از بانكها دريافت كند .عس��كري در پاسخ به سؤال ديگر
«جوان» درباره وعده وزير اقتصاد براي تعريف پايههاي جديد مالياتي و
شناسايي فراريان مالياتي گفت :امسال با توجه به برنامههايي كه براي
شفافسازي اقتصاد داريم هم مؤديان مالياتي را افزايش ميدهيم و هم
كساني را كه كماظهاري ميكنند ،شناسايي ميكنيم .وي همچنين از
اضافه شدن  4الي  5گروه جديد به ليست ماليات بر ارزش افزوده خبر
داد و گفت :هم اكنون در حال رايزني هس��تيم كه اين گروهها از كدام
بخشها باشند ولي احتماالً مكمل گروههاي قبلي خواهند بود .به عنوان
نمونه در گروههاي قبلي چلوكبابيها مشمول ماليات بر ارزش افزوده
نميشدند ولي رستورانها ماليات بر ارزش افزوده را اعمال ميكردند از
همين رو بنا داريم در دور جديد گروههاي مكمل را اضافه كنيم.
عسكري از پيادهس��ازي طرح جامع مالياتي در سال جاري خبر داد و
افزود :پيادهس��ازي پايلوت اين نرمافزار در برخي از استانها از جمله
تهران ،اصفهان و كرمانشاه انجام شده و امسال عالوه بر اينكه به سمت
تكميل اين استانها خواهيم رفت ،پيادهسازي نرمافزار را در استانهاي
آذربايجان ش��رقي ،خراس��ان رضوي ،فارس ،قزوين ،ق��م ،مركزي و
خوزستان انجام خواهيم داد.
عسكري به حذف ماليات بر ثروت كه در قانون جامع پيش بيني شده
بود ،اشاره كرد و گفت :طبق قانون هر سال بايد بر ماليات بر ارزش افزوده
يك درصد اضافه ميشد ،اما امسال  2درصد افزوده شد كه يك درصد
اضافه آن به بهداشت و درمان اختصاص مييابد.
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گزارش يك
هادي غالمحسيني

در پي درخواست نمايندگان ،جهانگيري خبر داد

اسامي ۵۷۵بدهكار كالن بانكي از يك قوه به قوه ديگر رفت
يك هفتم نقدينگي موجود در كشور معوق شد

در پي درخواس�ت افش�اي ن�ام بده�كاران
بانكي توس�ط جمعي از نماين�دگان مجلس،
مع�اون اول رئيسجمهور از ارس�ال اس�امي
 ۵۷۵نفر بدهكار كالن بانكي ب�ه قوه قضائيه
خب�ر داد .اين در حالي اس�ت كه افش�اي نام
بده�كاران كالن بانك�ي و همچني�ن تلاش
س�ه قوه ب�راي بازپسگيري معوق�ات بانكي
ب�ه مطالب�هاي عمومي تبديل ش�ده اس�ت.

به گزارش «جوان» ،اس��فندماه س��ال گذش��ته
پيمان قربان��ي ،معاون اقتص��ادي بانك مركزي
حجم نقدينگي كش��ور را تا پايان دي ماه بالغ بر
 ۵۶۰هزار و  ۶۰۰ميلي��ارد تومان اعالم كرد .اين
درحالي است كه اسحاق جهانگيري روزگذشته
در نشست مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان
رهروان ،مجموع مطالبات معوق بانكها را ۸۲هزار
ميليارد تومان اعالم كرد .بدين ترتيب حدود يك

هفتم كل نقدينگي كش��ور ب��ه مطالبات معوق
بانكها تبديل شده است.
بررس��يهاي «جوان» نش��ان ميدهد كه اغلب
80هزارميليارد مطالبه معوق بانكها به بدهكاران
كالن بانكي اختص��اص دارد و بازپسگيري اين
حجم از نقدينگي كار خود بانك يا بانك مركزي
و حتي دولت نيز نيس��ت بلكه قواي سهگانه بايد
در اي��ن رابطه اقدام كنن��د .البت��ه بانكها براي
بازپسگي��ري مطالب��ات خرد معوق دس��ت به
تحركاتي زدن��د كه متأس��فانه انحرافاتي در اين
رابطه ايجاد شده است.
ش�رخرها جرئت چ�پ نگاه ك�ردن به
بدهكاران كالن را ندارند
چندي پيش اداره وصول مطالبات معوق بانكها
منحل و اي��ن فعاليت ب��ه ش��ركتهاي وصول
مطالبات معوق كه برخي اين شركتها را با عنوان

خودرو
بهناز قاسمي

شرخر ميشناسند ،سپرده شد .اين در حالي است
كه اين شركتها براي زنده كردن مطالبات معوق
گاه پارا فراتر از قانون گذاش��ته و مخل آس��ايش
خانواده بدهكاران بانكي ميشوند.
نظر به اينكه ش��ركتهاي ش��رخر هرچه بيشتر
مطالبات بانكهاي طرف قرارداد خويش را وصول
كنند ،درآمد بيشتري خواهند داشت ،خود را به
هر آب و آتشي ميزنند تا طلب بيشتري را وصول
كنند و در همين راستا دست به هركاري ميزنند
كه عنوان كردن آن در رس��انهها جايز نيست .از
همين رو برخ��ي از حقوقدانان پيريزي قوانيني
را براي بازپسگي��ري مطالبات معوق در مجلس
شوراي اسالمي الزامي عنوان ميكنند.
از سوي ديگر به زعم برخي از اهالي شبكه پولي
كشور ،تش��كيل شركتهاي ش��رخري با هدف
وصول مطالبات بانكه��ا نبوده ،بلك��ه مديران

بانكها دو هدف عمده را دنب��ال ميكنند؛ يكي
اينكه توجه اف��كار عموم��ي را از مطالبات كالن
منحرف كنن��د و ديگري آنكه ب��ه دليل ذي نفع
بودن در ش��ركتهاي مطالبات معوق س��ودي
عايدشان شود.
در اين بين بنا به اطالعات كس��ب ش��ده توسط
«جوان» بيشتر مطالبات معوق به افراد حقيقي
و حقوقي صاحب نفوذ و ق��درت اختصاص دارد
كه ش��ركتهاي وصول مطالب��ات معوق جرئت
نزديك شدن به آنها را ندارند .بدين ترتيب شايد
اين بخش از مطالبات معوق بانكها را تنها جايي
بتوان معرفي كرد كه هيچ شرخري جرئت پرسه
زدن در آن را ندارد.
20نفرچه كساني هستند
در اين بين اسحاق جهانگيري وضعيت سيستم
بانكي كش��ور را بحران��ي توصيف ك��رد و از عزم
جدي دولت دربازپسگيري مطالبات معوق خبر
داده است.
وي تصريح كرد :هماكنون مجموع مطالبات معوق
بانكها به  82هزار ميليارد تومان رسيده است كه
در اين رابطه دولت از اول سعي كرد بررسي كند
كه در اين مطالبات افراد مقصر هستند يا شرايط
اقتصادي تأثير گذاشته است.
جهانگيري با اعالم اينكه  575نفر بهعنوان بدهكار
كالن بانكي شناسايي شدهاند ،گفت :اسامي اين
افراد به قوه قضائيه ارس��ال ش��ده است ،از طرف
ديگر سيف رئيسكل بانك مركزي چند روز قبل
گزارشي را به من داد كه در آن گزارش آمده بود
كه  20نفر ليست فوق چه سهمي از معوقات دارند.
معاون اول رئيسجمهور با اش��اره به مش��كالت
كنوني بخش خصوصي گفت :ترديدي نيست كه
بخش خصوصي واقعي كشور هماكنون مشكالت
بس��ياري دارد ،هر چند دولت مكرر ميگويد كه
ميخواهد بخش خصوصي موتور اقتصادي دولت
باشد ،اما آنها هماكنون تنها به دنبال بقا هستند
تا توسعه.
گفتني است كه روز يكشنبه نمايندگان مجلس
در نامهاي كه ب��ه امضاي جمع��ي از نمايندگان
رس��يده بود ،از رئيسجمهور درخواست كردند
نس��بت به معرف��ي و اعالم اس��امي بده��كاران
دانهدرشت بانكي اقدام كند.

جزئيات توافق  11ساعته مديران عامل ايرانخودرو و پژو

توليد  2محصول جديد ،صادرات خودرو در شبكه فروش پژو

س�رانجام مديرعام�ل پ�ژو ب�ا قب�ول
پيشش�رطهاي ايرانخودرو ب�راي حضور
در ب�ازار اي�ران ،به س�ر ميز مذاك�ره آمد و
طرفين در جلس�هاي  10س�اعته با صادرات
خودرو ايران در ش�بكه فروش اين شركت
و توليد دو محصول جدي�د موافقت كردند.

به گزارش «جوان» ،شركت پژو كه در سال 91
همزمان با تش��ديد تحريمها از شريك ايراني
خود جدا شد و از فروش قطعات خودرو به ايران
خودداري كرد ،اكنون پس از گذشت دو سال بار
ديگر به ايران آمده تا فرصت از دست رفته خود
را دوباره به دست آورد.
هرچند كه مديرعامل ايرانخودرو معتقد است
كه اين بار با اس��تفاده از تجربه مونتاژكاري در
گذشته ،سعي دارند در قراردادهاي جديد منافع
ملي مدنظر باشد و تجربه قبل تكرار نشود ،اما به
گفته كارشناسان خودرو ،اعتماد دوباره به اين
شريك فرانسوي اشتباه بوده و با ريسك بااليي
همراه است.
مديرعامل ش��ركت اي��ران خودرو با تش��ريح
جزئيات جلسه با مديرعامل شركت پژو گفت:
به مسئوالن ش��ركت پژو اعالم كرديم كه يا در
چارچوب موردنظر ما عمل كنند يا اينكه بازار
ايران را فراموش كنند.
هاشم يكهزارع با اش��اره به اينكه قرارداد توليد
محصوالت مش��ترك با ش��ركت پ��ژو پس از
انجام مقدم��ات الزم امضا خواهد ش��د ،گفت:
ما نظراتمان را حدود دو ،سه ماه قبل به شركت
پژو اعالم كرده بوديم و در واقع مديرعامل پژو با
بررسي نظرات ما به ايران آمد.
وي تأكيد كرد :در اين جلسه در مورد توليد دو
محصول جديد روي دو پلتف��رم متفاوت ،به
عنوان نقطه شروع كار صحبت شد.

هاش��م يكهزارع اظهار داش��ت :در ابت��دا اين
محصوالت به ص��ورت  CBUبه كش��ور وارد
خواهد ش��د و هر زمان كه در مورد توليد آن به
نتيجه برسيم ،در مدت  11ماه محصول جديد به
مرحله توليد و عرضه در بازار خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه در اين جلسه تأكيد زيادي بر
سرمايهگذاري ش��ركت پژو در ايران داشتيم،
افزود :قرار ش��د توليد خودروهاي مش��ترك با
ش��ركت پژو با تمركز بر موتورهاي كممصرف
صورت گي��رد و موتور اي��ن خودروه��ا از نظر
استاندارد آاليندگي بتواند حداقل استانداردهاي
پنج سال آينده اروپا را جوابگو باشد.
وي ادامه داد :قرار شد روي پلتفرم شركت پژو
محصوالتي را توليد و در بازار داخل و همچنين
ش��بكه صادرات پژو عرضه كنيم .به گفته وي،
ايران ميتوان��د بر روي پلتفرمهاي ش��ركت

مسكن

پژو كار طراحي مشترك و طراحي اتاق جديد
انجام دهد و دو يا سه خودروي جديد روي آنها
توليد شود.
توليد  206ايراني ادامه مييابد
مديرعامل ايرانخودرو با بيان اينكه توليد پژو
 405از س��ال  95متوقف خواهد ش��د ،گفت:
توليد پژو  206ايراني ادامه خواهد داشت و اين
كار توسط ايرانخودرو انجام ميشود.
وي با بيان اينكه تولي��د خودروهاي هيبريدي
و برقي ني��ز جزو محورهاي مذاكره با ش��ركت
پژو بود ،افزود :كار مش��ترك با پژو با توليد دو
محصول س��واري آغاز خواهد شد كه به زودي
مشخصات اين محصول اعالم خواهد شد .وي
سرمايهگذاري مشترك را عاملي براي صادرات
خودرو در شبكه فروش پژو عنوان كرد و گفت :با
توجه به اينكه منافع دو طرف مطرح است ،اين

يك سال و  8ماه گذشت

به گزارش ايسنا امروز  15 -ارديبهشت  -پايان مهلت پرداخت
چهارمين قس��ط  20ميليون توماني متقاضيان مسكن ويژه
تهرانسر است و با اين حس��اب متقاضيان از مهر  91تا كنون
 80ميليون تومان به حس��اب اداره راه و شهرس��ازي استان
تهران ب��راي پيشخريد واحدهاي مس��كن ويژه تهرانس��ر
پرداخت كردهاند ام��ا با ابهامات و س��ؤاالت متعددي مواجه
هستند و شرايط ساخت ،قرارداد و زمان تحويل اين واحدها

همچنان مبهم است .مس��ئوالن مربوطه طي چند ماه اخير
هيچ توضيحي درباره روند ساخت و ساز پروژه به متقاضيان
ندادهاند و مهمتر از همه اينكه هيچ تاريخي براي زمان تحويل
اعالم نشده است و پيشخريداران در بازديدهاي خود از محل

به گزارش «جوان» ،احمد ميدري در ميزگرد بررسي نقاط قوت و ضعف
توزيع سبد كاال كه در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :وظيفه وزارت تعاون ارائه كد ملي افراد مشمول
دريافت سبد كاال به سازمان هدفمندي و وزارت صنعت بود و اينكه به
تعدادي از افراد اين سبد تعلق نگرفت ارتباطي با اين وزارتخانه نداشت.
ميدري با بيان اينكه در اين بين كاركنان ساختماني و كشاورزان حق
خود ميدانس��تند كه س��بد كاال دريافت كنند ،خاطرنشان كرد :اين
تصميم به عهده هيئت وزيران بود و ما گزينشي نكرديم.
وي ادامه داد :پيشنهادي كه وزارت تعاون داد و پذيرفته نشد اين بودكه
وزارت صنعت خود را درگير خريد كاال نكند و فروشگاههاي زنجيرهاي
اين كار را انجام دهند و دولت تنها ناظر باشد اما اين پيشنهاد پذيرفته
نشد و وزارت صنعت ،كار تأمين و توزيع كاال را به عهده گرفت.
ميدري تصريح كرد :هرچند در اجراي اين طرح احساس تبعيضهايي
صورت گرفت اما ميزان قابلتوجهي از اقش��ار آسيبپذير اين سبد را
دريافت كردند .وي اف��زود :اينكه دولت بين همه مردم س��بد كاال را
توزيع كند ،كار اشتباهي است و در مرحله اول  15ميليون خانوار سبد
كاال دريافت كردند و تنها  8ميليون خانوار اين س��بد را نگرفتند كه از
اين ميزان  3ميليون خانوار شايد مشمول دريافت سبد كاال ميشدند
و  5ميليون ديگر ج��زو خانوادههاي ثروتمند بودند ك��ه نيازي به اين
سبد نداشتند.
همچنين مشاور وزير صنعت ،معدن و تجارت كه در اين ميزگرد سخن
ميگفت ،افزود :در مرحله اول از ارائه س��بد كاال  9ميليون خانوار و در
مرحله دوم  5ميليون خانوار اين سبد را دريافت كردند و معترضين به
دريافت س��بد كاال  4ميليون و  697هزار و  801نفر بودند .محمدعلي
گودرزي با بيان اينكه تهران بيشترين سبد كاال را دريافت كرد ،گفت:
بر اساس جمعيت ،تهران با بيشترين فراواني رتبه اول و ايالم پايينترين
دريافتكنندگان سبد را به خود اختصاص دادند و بيش از  14ميليون
خانوار سبد كاال دريافت كردند.

زنگنه :كارت «سهميا» در حد يك ايده است

خبر ط�رح كارت اعتباري ان�رژي ،برخي جراي�د گمانهزنيهايي
را مبني ب�ر اينكه دولت قص�د دارد يارانه نقدي را ح�ذف كرده و
كارت اعتباري ان�رژي بدهد ،مط�رح كردند .اين در حالي اس�ت
كه وزير نفت درب�اره جايگزيني كارت معروف به س�هميا به جاي
يارانه نقدي گف�ت :هيچ برنامهاي نيس�ت و اين طرح�ي بوده كه
يك محقق آن را اعالم كرده و در حد ايده و طرح مطالعاتي است.

به گزارش خانه ملت ،بيژن نامدار زنگنه در حاش��يه نشست مشترك
دولت با فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت در ادامه درباره وضعيت
پارس جنوبي و اينكه آيا به بخ��ش خصوصي يا خارجي واگذار خواهد
شد ،گفت :نه به بخش خصوصي واگذار ميشود و نه خارجي و خودمان
پروژه را تكميل خواهيم كرد ،هرچند كه بودجه آنچناني به اين پروژه
تخصيص پيدا نكرده اس��ت و بايد براي تأمين منابع آن فكري كنيم و
طبق برنامه آن را عملياتي كنيم .زنگن��ه با بيان اينكه بودجه عمومي
توان اجراي اين پروژهها را ندارد ،گف��ت :اولويت اول در پارس جنوبي
تكميل فاز اول است كه انشاءاهلل بخش��ي از آن امسال و بخشي ديگر
سال آينده تكميل خواهد شد و تا سال  96تمامي فازها وارد مدار توليد
خواهد شد.


سهام عدالت سال  ۹۶آزاد ميشود

فوالدگر گفت :براساس اصل  ۴۴قانون اساسي آزادسازي خريد و
فروش سهام عدالت بايد سال  ۹۶انجام شود كه اگر دولت قصد دارد
اين كار در سال جاري انجام ش�ود بايد به مجلس اليحه ارائه كند.

به گزارش تسنيم ،جلسه كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر اجراي
اصل  44قانون اساس��ي با حضور نمايندگان مركز پژوهشها ،ديوان
محاسبات ،رئيس سازمان خصوصيسازي و پاريزي ،معاون وزير اقتصاد
با محوريت موضوعات مربوط به معامالت س��هام عدالت و محورهاي
بيس��ت و چهار گانه اقتصاد مقاومتي و راهكارهاي دستيابي به اهداف
آن صبح امروز برگزار شد .در اين جلسه گزارش رسمي رئيس سازمان
خصوصيسازي از عملكرد اين سازمان و نيز نحوه واگذاريها كه تاكنون
انجام شده به اعضاي كميسيون اصل  44قانون اساسي مجلس ارائه شد.
رئيس سازمان خصوصيسازي در اين جلس��ه گفت :در  8ماه گذشته
حدود  24هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه دليل تفاوت آن
با آمار قبلي كه در اين زمينه ارائه ش��ده اين اس��ت كه تنها اين ميزان
از مصوبات در اين زمينه اجرايي ش��ده اس��ت .رئيس كميسيون ويژه
توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل  44قانون اساسي مجلس نيز در اين
زمينه گفت :بايد توجه داشت از ميزان  124هزار ميليارد تومان سهام
شركتهايي كه تاكنون براساس اصل  44قانون اساسي واگذار شده 30
هزار ميليارد تومان آن مربوط به سهام عدالت 40 ،هزار ميليارد تومان
بابت رد ديون و  54هزار ميليارد تومان آن از طريق سازمان بورس اوراق
بهادار و مزايده انجام ش��ده اس��ت .فوالدگر افزود :در اين جلسه مقرر
شد كه براي ادامه خصوصيس��ازي رويكردها به نحوي تغيير كند كه
واگذاريها به بخش خصوصي واقعي انجام شود و نبايد فراموش كرد
كه بيش از  80درصد از ميزان واگذاريها كه تاكنون انجام شده بابت
رد ديون بوده است.
وي گفت :در جلسه امروز موضوع زمان آزادسازي معامالت سهام عدالت
هم در كميسيون ويژه اصل  44قانون اساسي نيز بررسي شد كه براساس
قانون بايد معامالت سهام عدالت سال  96آزاد شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود :در حال حاضر  30درصد از مبالغ
سهام عدالت به دولت پرداخته شده است و اگر دولت قصد دارد معامالت
سهام عدالت در سال جاري انجام ش��ود بايد در اين زمينه اليحهاي به
مجلس ارائه كند.

به جوان
دوباره نگاه كن

بالتكليفي خريداران مسكن ويژه با وجود پرداخت  80ميليون تومان

با وجود تأكيد مس�ئوالن مس�كني دولت يازدهم نسبت
به پايبن�دي به هم�ه تعه�دات دولت قبل ،هي�چ خبري
از چگونگي س�اخت و س�از و زمان تحويل مس�كن ويژه
تهرانس�ر نيس�ت و متقاضيان به رغم واري�ز  80ميليون
تومان و گذشت يك س�ال و هش�ت ماه هنوز قراردادي
از س�وي وزارت راه و شهرس�ازي درياف�ت نكردهان�د.

معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي از فقر غذايي
 3درصد جامعه خبر داد و گفت 800 :هزار كودك در كشور دچار فقر
غذايي ،الغري مفرط و كوتاهي قد هستند و  11درصد زنان باردار
سوء تغذيه دارند و در كل  3درصد جامعه از فقر غذايي رنج ميبرند.

اصل  ۴۴مجلس:

صادرات با تمايل طرفين انجام خواهد شد.
جبران زي�ان ايران با س�رمايهگذاري
مشترك
وي در پاسخ به اين سؤال فارس كه آيا صحبتي
در مورد جبران زيان وارد ش��ده به ايران بر اثر
خروج شركت پژو نيز با مديرعامل اين شركت
داشتيد ،گفت :در صورت سرمايهگذاري شركت
پژو در ايران و توليد مش��ترك ،اي��ن زيان نيز
جبران خواهد شد.
وي تأكيد كرد :به مديرعامل پژو اعالم كرديم
كه اين شركت تنها شريك خارجي ايرانخودرو
نخواهد بود و عالوه بر آنها ،يك شريك تجاري
غيرفرانسوي قوي نيز خواهيم داشت .وي افزود:
اشتباه تاريخي كه قب ً
ال صورت گرفت و در كنار
شركت پژو ،يك شريك فرانسوي ديگر نيز در
كنار ايرانخودرو قرار گرفت ،تكرار نخواهد شد
و از يك شريك غيرفرانسوي استفاده خواهيم
كرد .مديرعامل ايرانخودرو درباره اختصاص
بخش��ي از توليدات ايرانخودرو به محصوالت
شركت پژو نيز گفت :با توجه به سرمايهگذاري
مشتركي كه قرار است انجام شود ،حداقل يك
س��وم توليدات ما به محصوالت پژو اختصاص
مييابد.
توليد يك خودروي شاسيبلند
روي پلتفرم پژو
وي گفت :خودروهاي جديد يا جزو محصوالتي
هس��تند كه به زودي در چرخه تولي��د پژو قرار
ميگيرند يا اينكه بيش��تر از هفت تا هش��ت ماه
از عمرش��ان نگذش��ته باش��د .وي توضيح داد:
محصوالت جديد پژو در اي��ران روي دو پلتفرم
متفاوت توليد خواهد شد و سعي داريم روي يكي
از پلتفرمها نيز يك خودروي شاس��يبلند را كه
محصول خودمان است ،طراحي و توليد كنيم.

پروژه از كندي ساخت و ساز و نداش��تن هيچگونه پيشرفت
فيزيكي گاليه دارند و در صورت مراجعه حضوري به اداره راه
و شهرسازي استان تهران پاسخ روشني دريافت نميكنند و
فقط طي پيامكهاي مكرر به آنها اعالم ميشود كه «از مراجعه
حضوري بپرهيزيد و به زودي قراردادها تحويل داده ميشود»
چراكه متقاضيان زمستان گذش��ته پيش قراداد جديد امضا
كردند اما اين امض��اي يكجانبه بود و هنوز اي��ن قراردادها را
تحويل نگرفتهاند.
با توجه به ثبتنام  2ه��زار و  560نفر در اين پروژه و پرداخت
 80ميليوني هر متقاضي تاكنون  204ميليارد و  800ميليون
تومان براي ساخت اين پروژه واريز شده است اما روند ساخت
پروژه بسيار عقبتر از اين ميزان پرداخت است .از سوي ديگر
از آغاز ساخت پروژه يك سال و هشت ماه ميگذرد.

 3درصد جامعه فقر غذايي دارند

رئيس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر
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صرف نظر از اينكه رئيسجمهور در هر سخنرانياش دائم حلقه نقادان
را تنگتر و محدودتر ميكند ،سخنراني اخير رئيسجمهور نشان از يك
گام مثبت و اعتقاد و باور به كمك از سوي دانشگاهيان دارد .يعني اگرچه
تا كنون نقادان متهم به بيسوادي بودهاند و بايد شناسنامهدار باشند،
دنياشناس باشند و ...اما احساس نياز به نظر كارشناسان دانشگاهي يك
گام مهم و يك اعتراف بزرگ براي بهبود روشهاست.
دولتي كه تا چندي پيش معتقد بود دولت ژنرالهاست ،اكنون دست
ياري به سوي دانشگاهيان دراز كرده است.
اين روش چنانچه به عنوان يك استراتژي و نه يك تاكتيك مد نظر قرار
بگيرد ،ميتواند در تحقق مديريت جه��ادي و اقتصاد مقاومتي مؤثر و
مفيد فايد باشد ،چرا كه گام اول مديريت جهادي و اقتصاد مقاومتي باور
به همراهي نيروهاي علمي و بهرهوري با روشهاي علمي و همنوايي
گروه كارشناسان است.
گويا رئيسجمهور به اين نتيجه رسيده كه مشكالت داخلي از يك سو
تنها با تمركز بيش از حد به مسائل سياست خارجي كه خود در آن سر
رشته دارد ،حل شدني نيست و بايد با تكيه بر توان علمي داخل به حل
مسائل داخلي بپردازد ،زيرا حتي با حل مس��ائل بينالمللي همچنان
مشكالت س��اختاري در اقتصاد داخلي پابرجاس��ت و با كوچكترين
تلنگري وضعيت قرمز دو س��ال اخير قابل بازگش��ت اس��ت .از سوي
ديگر به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه برخي ژنرالهاي دولت با اقتدار
و ادعاهايشان نه تنها در مقابل ديگر ژنرالها مانع طراحيهاي جديد
و اصالح ساختارهاي معيوب ش��ده بودند بلكه مانع رسيدن طرحهاي
علمي به دولت شدهاند.
اين اقدام ميمون و مبارك در كنار معرفي  575نفر از بدهكاران بزرگ
ميتواند نقطه آغازي باش��د براي رهايي از حلقه محصوركننده دولت
كه با دانههاي زنجير مانند روشهاي سنتي ،روشهاي غلط ،رانتها،
رابطهها و ....مانع رشد و توس��عه اقتصاد كشور شدهاند و با جوشهاي
نامتجانس اقتصاد نوليبرالي به يكديگر متصل شدهاند.
بديهي است با چنين اقدامي بدنه دولت با رهايي از اين تارهاي تنيده
شده در اطراف خود و آشتي با دانشگاهيان و شنيدن صداهاي معقول
و كارشناسي خواهد توانست نگاهي كاملتر به مشكالت داشته باشد و
در پس آن نسخههاي طراحي شده با جامعيت بيشتر و دور از نگاههاي
جزيرهاي مشكالت را از پيش روي اقتصاد بردارد.
در چنين حالتي بدون ترديد گامهاي برداشته شده با اعتماد بيشتري
از س��وي مردم مواجه خواهد ش��د و تأثيرات عميقتر و سريعتري را
در مسير توسعه خواهد داش��ت .در آن صورت عالوه بر حل مشكالت
داخلي ،پشتوانهاي قوي درحل منازعات و مسائل بينالمللي نيز ايجاد
خواهد شد.
اميدواريم كه اين گام مثبت در مرحله اجرا به انحراف نرود و مقدمهاي
براي دويدن دولت در مسير درست باشد.

وزارت تعاون و رفاه اجتماعي:

