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اخبار کوتاه
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد
رئیس جمهوری به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و در حکمی ،مهندس ‹فرج اهلل رجبی› را برای یک دوره سه ساله
به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،متن حکم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این
شرح است:
جناب آقای مهندس فرج اهلل رجبی در اجرای ماده ( )22قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22
مجلس شورای اسالمی و ماده ( )115آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب  1375.11.17هیأت وزیران ،با عنایت به تعهد و
تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی ،به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان
«رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می شوید .توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون
مداری ،اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.

بورس به کانال 79هزار واحد بازگشت
شاخص کل بورس دیروز با رشد  197واحدی بار دیگر به کانال  79هزار واحدی وارد شده و در پله  79هزار و 73
واحدی قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،براساس معامالت دیروز ،بیش از یک میلیارد و  958میلیون سهم و حق تقدم به
ارزش افزون بر چهار هزار و  187میلیارد ریال در  58هزار و  477نوبت خرید و فروش شد.
شاخص های اصلی بازار سرمایه دیروز همانند روز شنبه رشد کردند ،بر این اساس ،شاخص قیمت (وزنی -ارزشی)
 69واحد ،شــاخص کل (هم وزن)  32واحد و شاخص قیمت (هم وزن)  26واحد ،شاخص آزاد شناور  179واحد،
شاخص بازار اول  40واحد ،شاخص بازار دوم  985واحد و شاخص  30شرکت برتر  11واحد باال رفت.

فقر منابع آبی برای پایتخت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران معتقد است :کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی پایتخت ،تهران را با
فقر جدی منابع آبی و بیالن منفی 150میلیون مترمکعبی سفره های زیرزمینی روبه رو ساخته ،درعین حال توسعه فعالیت
های کشاورزی در این استان غیرقابل توجیه است.به گزارش شرکت آب منطقه ای تهران« ،محمدرضا بختیاری» افزود:
منابع آبی پایتخت با شرایط کنونی وضعیت بحرانی دارد و در کشوری که متوسط بارندگی سالیانه آن  250میلیمتر است،
صادرات هندوانه ،در حالی که به ازای هر کیلوگرم تولید آن ،هزینه ای به میزان  13هزار ریال مصرف آب دارد ،و این
اشتباه بزرگی است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران یادآور شد :برخی از مشکالت به دلیل سیاست هایی است که
از گذشته در کشور حاکم بوده ،اما با نگاه ویژه رهبر معظم انقالب به بخش آب در برنامه ششم توسعه ،امید می رود شاهد
شرایط مناسبتری برای صنعت آب کشور در سال های آینده باشیم.بختیاری اظهار داشت :جمعیت زیادی طی دهه های
گذشته و به دالیل متعدد از جمله بیکاری ،به پایتخت و استان های همجوار آن سرازیر شده اند که نیاز به آب آشامیدنی با
کیفیت دارند؛ بر این اساس نمی توان چشم بر روی مشکالت آبی میلیون ها نفر هموطن بست.

واردات نفت کره جنوبی از ایران  ٨برابر شد
واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه دسامبر سال  ٢٠١٦میالدی نسبت به سال پیش از آن از حدود  ٦٥٠درصد
رشد برخوردار شد.
به گزارش رویترز ،واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در آخرین ماه سال گذشته میالدی نسبت به سال پیش از آن
حدود هشت برابر شد .افزون بر آن ،مجموع واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در سال  ٢٠١٦میالدی دو برابر واردات
آن در سال  ٢٠١٥میالدی بود.در ماه دسامبر ،کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است ،در مجموع
یک میلیون و  ٥٥٠هزار تن ،معادل  ٣٦٧هزار و  ٣١٧بشکه در روز ،نفت از ایران خرید در حالی که این رقم در دسامبر
 ٢٠١٥به حدود  ٢٠٧هزار تن میرسید .کره جنوبی در ماه نوامبر سال گذشته میالدی نیز واردات نفت خام خود را از
ایران نسبت به سال پیش از آن چهار برابر کرده بود.مجموع واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در سال گذشته میالدی
به  ١٤میلیون تن ،معادل  ٢٨١هزار و  ١٨٧بشکه در روز رسید که  ١٤٥درصد نسبت به سال  ٢٠١٥میالدی بیشتر بود.
آغاز اجرای برجام و پایان تحریمها از آغاز سال  ٢٠١٦میالدی مهمترین عاملی بوده که به رشد واردات نفت کره
جنوبی از ایران کمک کرده است.

طیبنیا اعالم کرد:

4

بدهی۷۰۰هزارمیلیاردتومانیدولتبهبخشخصوصی

وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکــه بدهی دولت به
بخشخصوصی در حــدود  ۷۰۰هزار میلیارد تومان
اســت ،گفت :بودجه عمرانی  ۳۰هزار میلیارد تومان
است ،اما دولت  ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت
میکند.
علی طیبنیا در بیستمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی ایران با اشاره به اینکه امروز مصادف با هفتمین
روز درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی است ،گفت:
ما در ســهمگینترین تحریمهای اقتصادی بودیم؛ زیرا
اســتکبار وقتی از پیروزی در جنگ ناامید شد ،جنگ را
در اقتصاد بر علیه ما شروع کرد که وسیعترین تحریمها
بر علیه ما اعمال شد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی به کاهش قیمت نفت
اشــاره کرد و افزود :این شــرایط پیچیده و سختی که به
ما تحمیل شــد؛ به خصــوص وقتی به یــاد آوریم در
نتیجه سیاست غلط گذشته و ساختار اقتصادی نامتعادل
ســالهای دور بوده اســت ،دولت را در شــروع کار با
چالشهای زیادی مواجه کرد.
وی با اعالم اینکه حجم بدهیهای دولت بســیار باال
است ،گفت :نوع واگذاریهایی که انجام گرفت ،ساختار
مالکیت و مدیریت بنگاهها را نسبت به گذشته ناکارآمدتر
کرد .همچنین پرداختهای نقدی که دولت انجام میدهد،
کشور را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
طیبنیا ،با اشاره به بدهیهای دولت به بخشخصوصی
گفت :دولت  ۴۲هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی دارد
و  ۱۴هزار میلیــارد تومان بودجه فقط برای خرید گندم
اختصاص مییابد؛ این در حالی اســت که هدف اصلی
ما تأمیــن منافع ملی و منافع مردم اســت ،همان چیزی
که حضور مردم در روز تشــییع پیکر آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی نشــان داد و این امید را در ما زنده کرد که
میتوان حول منافع ملی وحدت داشت.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی با اشــاره به اینکه

گاهی از خود میپرســم که آیــا اعالم رقم بدهی دولت
به بخشخصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت:
در روزهای ابتدایی دولت تصور میکردم رقم بدهی ۱۵۰
هزار میلیارد تومان اســت؛ اما االن رقم بدهی دولت بین
 ۶۰۰تا  ۷۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اشــاره به اینکه تا قبل از ســال  ۹۲هیچ واحد
سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود ،گفت :بودجه
طرحهای عمرانی  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان اســت و
مابقی بودجه دولت هم ،اختصاص به بودجه جاری دارد؛
بنابرایــن ما هیچ منابعی بــرای پرداخت بدهی دولت به
بخشخصوصی نداریم.
طیبنیا با اشــاره به اینکه منطقی نیست در کشوری
که  ۲۰تــا  ۳۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد۴۲ ،
هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند ،گفت :درآمد ما از

افزایش نرخ حاملهای انرژی  ۳۱هزار میلیارد تومان است
که مابهالتفاوت این را دولت پرداخت میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی
این بود که از افزایش نــرخ حاملهای انرژی ۱۰ ،تا ۱۵
هــزار میلیارد تومان برای اقشــار ضعیف جامعه در نظر
گرفته شــده و مابقی را به بانکها بدهیم ،گفت :ما باید
پــول را اهرم کنیم تــا پروژههای عمرانی با مشــارکت
بخشخصوصی انجام شود.
وی مهمترین مشــکل کشور را تنگناهای مالی عنوان
کرد و گفت :کمبود شــدید ســرمایه و مشکالت نظام
بانکی ،شــرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد
کرده است ،از سویی بخشخصوصی ،کمبود منابع مالی
را مطرح میکند و از سوی دیگر ،عموم بانکها تسهیالت
بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده و حتی از بانک

مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیالت داشتهاند.
وی هدف دوم دولت را ساماندهی بدهیها عنوان کرد
و گفت :درست است که بدهیها نسبت به گذشته بزرگ
شده است ،اما نسبت به  GDPعدد قابل مالحظهای نیست
و زیر  ۴۰درصد اســت ،این در حالی اســت که مشکل
بزرگ ما نابسامانی این بدهی است.
طیبنیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیشبینی محقق
نشده اســت ،گفت :سایر کشورهای نفتی در این مدت،
از منابع مالی خارجی اســتفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان
استفاده از این ابزارها را نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بخشی
از برجام در رابطه با کاهش تحریمها اجرا نشــده است،
گفت :ما هنوز نتوانستیم از برخی منابع خودمان در خارج
از کشور استفاده کنیم.
وی بــا بیان اینکه در مالیات هم نمیتوان بیش از این
فشــار آورد ،گفت :میدانم اگر فشار بیشتر شود ،به زیان
اقتصاد ملی است و دولت هم به مالیات خود نمیرسد.
طیب نیا با اعالم اینکه امســال سال بسیار سختی را
در بودجه داشتیم ،گفت :اما امسال با افزایش تولید گندم
روبرو بودیم که البته این برای دولت ســخت است زیرا
دولت گندم داخلی را گران تر از خارج خریداری می کند
که این خوب نیست.
وزیــر اقتصاد با اشــاره به اینکــه اقداماتی که در
اصــاح امور گمرکی انجام دادیم مشــکالتی را برای
مســئوالن گمرک به وجود آورد ،اظهار داشت :در سه
شــهر ماموران گمرک را بنزین ریخته و می خواستند
آتش بزنند .همه اینها به این دلیل اســت که ما به دنبال
شفاف سازی رفتیم.
وی با بیان اینکه ســهم بخــش خصوصی واقعی
از واگــذاری های اصل  ،۴۴کمتــر از  ۱۳درصد بود،
گفت :در واقع یک ســاختاری ایجاد شــد از ساختار
قبلی ناکارآمدتر.

شافعی اعالم کرد :

تجربه ناموفق خصوصیسازی در دولت قبل

رئیــس اتاق بازرگانــی و صنایع و معادن ایران بــا انتقاد از روند
خصوصیســازی در کشــور گفت ۸۹ :درصد بنگاههای ما وابسته به
منابع بانکی هستند.
غالمحسین شــافعی گفت :وزیری را ســراغ ندارم که به اندازه دکتر
طیبنیا پای صحبت بخش خصوصی نشســته باشــد؛ ایشــان همواره در
جلسات ما حضور داشتند.
وی با اشاره به سالگرد برجام گفت :تنگناهای مالی ،اولین مشکل کشور
است و حدود  ۸۹درصد بنگاههای ما وابسته به منابع بانکی هستند.
رئیــس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعالم اینکه بازار بدهی
میتواند در زمینه تأمیــن بنگاههای بزرگ ایفای نقش کند ،افزود :از پیش
بینــی های دولت در بازار بدهــی در بودجه  ۹۶اینطور به نظر میآید که
دولت به دنبال این اســت که به جای بخش خصوصی در بازار تأمین مالی
حضور پیدا کند.شافعی با اشاره به اینکه بنگاههای بزرگ ناچار به پرداخت
نرخ ســود باالتر برای رقابت با بخش دولتی هســتند ،تصریح کرد :همین
موضوع ،تأمین مالی را برای بخش خصوصی پرهزینه میکند.

وی با اعالم اینکه بررســی منابع و مصارف در بودجه  ۹۶نشان میدهد
که برای بخشــی از اوراق در بخش مصارف ،ردیفــی تخصیصی نیازمند
است؛ بنابراین در الیحه بودجه سعی در استقراض در پرداخت هزینههای
خود را دارند ،اظهار داشــت :اوراق بدهی اگــر در پروژههای بهرهور به
کار برود ،بســیار شایســته اســت اما به نمایندگی از بخش خصوصی در
این خصوص ســؤاالتی دارم .رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
ادامه داد :آیا از نظر شــما گسترش فعالیت در بازار بدهی ،نگرانی را بابت
بازپرداخت بدهی معــوق در آینده ایجاد نمیکنــد؟ دوم اینکه در الیحه
بودجه  ۹۶بازپرداخت اصل و ســود بدهی از محل اوراق پیشبینی شــده
است .چه برنامهای برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟
شــافعی با طرح پرســش دیگری با عنــوان اینکه با توجــه به حجم
فعالیتهــای دولت در بازار بدهی در بخــش خرید تضمینی محصوالت
کشــاورزی چه برنامهای برای بنگاههای خصوصی دارد؟ گفت :سیاست
کلی اصل  ۴۴و خصوصیســازی از برنامههای مهمی اســت که در زمان
ابالغ ،همگان آن را انقالبی اقتصادی میدانستند.

وی با اشــاره به تجربه ناموفق خصوصیســازی در کشور گفت :آنچه
محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا عملکرد خصوصیسازی در
کشور پیش از آنکه واقعی باشد ،به جابجایی انحصارات از دولت به بخش
عمومی و شبهدولتی منجر شد.
شافعی با اشاره به اینکه واگذاریها برای کسب درآمد و رد دیون بوده
اســت ،گفت :بدون آنکه به توانمندی خریداران توجه شود ،شبهدولتیها
وارد این موضوع شدند که اوج انحرافات را در دولت گذشته داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود :گزارش سازمان
خصوصیســازی نشــان میدهد  ۲۱درصد از خصوصیسازی مربوط
به رد دیون و اشــخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده اســت که این با
اهداف خصوصیســازی هماهنگی ندارد و موجــب ارتقای بهرهوری
نخواهد شد.شــافعی با طرح این پرســش که دولت چــه برنامهای برای
بهبود اقتصادی دارد و آیا رویهای متفاوتی در مورد خصوصیســازی اجرا
میکند؟ گفت :بهبود حوزه کســب و کار و ایجاد فضای رقابت از الزامات
اولیه است.

