اخبار

اصالح تعرفه فوالد ضروری است
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران محمود اسالمیان با توصیف اینکه فوالد به عنوان صنعت مادر
اشتغالزایی باالیی دارد ،اظهار داشت :مطابق تحقیقات جهانی ،هر یک نفر اشتغال مستقیم در صنعت فوالد
اشتغالزایی غیرمستقیم  52نفر را به همراه دارد.
وی ادامه داد :بر این اساس ،در همه جای دنیا از این صنعت حمایت می شود که نمونه های آن در
مناظره های پیش از انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا و حتی پس از آن در مناقشه فوالدی با چینی
ها مشهود بود.
اسالمیان گفت :اهمیت این صنعت آنچنان است که اتحادیه اروپا جریمه هایی برای صادرات برخی کشورها به
این اتحادیه مقرر کرده که سهم فوالد ایران  25یورو جریمه به ازای هر تن است.
وی تاکید کرد :نگرانی اصلی فعاالن این صنعت در زمینه کاهش تعرفه واردات فوالد ،تسری این کاهش به
سایر محصوالت فوالدی است و این اقدام ها موجب کاهش اشتغال خواهد شد.
این فعال صنفی خواستار آن شد تا موارد این چنینی حتما با نظرخواهی از انجمن های تخصصی انجام شود.

مهمترین اولویت های بودجه  ۷۹که فردا تقدیم مجلس می شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهرداد بائوج الهوتی از تقدیم الیحه بودجه  75به مجلس در جلسه
فردا یکشنبه  97آذر خبر داد و به سنا گفت  :دولت الیحه بودجه را در وقت مقرر آماده کرده بود اما چون با
تعطیالت رسمی تالقی پیدا کرد و امکان ارائه آن به مجلس نبود ،رئیسجمهور این الیحه را فردا به صحن
علنی خواهد آورد.
وی افزود :بالفاصله پس از تقدیم الیحه بودجه از سوی رئیسجمهور به مجلس ،انتشار و توزیع آن بین
نمایندگان و بررسی آن در کمیسیون های تخصصی آغاز خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص جهت گیری کلی و اولویت های اصلی بودجه  75اظهار داشت :بودجه
امسال به چند موضوع محوری نگاه ویژه دارد و قرار است آن را تعیین تکلیف کند .یکی بحث یارانه هاست که
آیا باید پرداخت آن با همین روند ادامه یابد یا خیر .دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند اگر روند فعلی
پرداخت یارانه ها ادامه پیدا کند باید نزدیک به  84هزار میلیارد تومان پول بین مردم توزیع شود  .لذا قرار
شده فرمولی مشترک تهیه و در صورت امکان نام افراد بی نیاز ،از فهرست مشموالن دریافت یارانه نقدی حذف
شود.
این نماینده مجلس تعیین تکلیف پروژه های عمرانی را دیگر موضوع اصلی بودجه برشمرد و گفت :هرسال 84
درصد خسارت تاخیر در پروژه های عمرانی را پرداخت می کنیم و هم اکنون بیش از  3هزار پروژه نیمه تمام
عمرانی داریم که تکمیل و بهره برداری از آن حدود  044هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد .لذا تامین این
اعتبار به شیوه فعلی حدود  54سال طول می کشد.
الهوتی با بیان اینکه الیحه بودجه تقدیمی دولت عموما با اعمال تغییرانی در مجلس به تصویب می رسد،
عنوان کرد :بخشی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ها محقق نمی شود که به بخش نفت باز می گردد.
در عین حال سال گذشته ،در موضوع مالیات هم  990هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمدها را داشتیم که
بخش هایی از آن محقق نشد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه باید واقع بینانه تر از گذشته نوشته شود ،تصریح کرد :امسال تاکید بر واگذاری
شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی  -و نه خصولتی -یکی از اصالحات کلیدی ماست .همچنین به
جد به دنبال آن هستیم که شرکت ها صورت های مالی خود را به بورس ارائه و شفاف سازی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در خصوص سهم بازار سرمایه از بودجه با دولت مذاکراتی داشته است
یا خیر گفت :در مورد کلیات این موضوع صحبت هایی شده اما هنوز وارد جزئیات نشده ایم.
به گفته الهوتی ،بودجه سال  75بر مبنای برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی آن تدوین شده و نقش بازار
سرمایه و شفاف سازی اقتصاد نیز در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

رشد  ۹۷درصدی صادرات صنایع فلزی
پنج میلیون و  547هزار تن محصوالت صنایع فلزی در هفت ماه امسال به خارج از کشور صادر شده است که
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  37درصد افزایش یافته است .
دستیابی به  8٫9میلیارد دالر صادرات محصوالت صنایع فلزی تا پایان امسال برنامه ریزی شده است که آمارها
حاکی از جلوتر بودن از برنامه است.

