گزارش
چهره ها آمدند

بهارستان
امروز؛ادامه رسیدگی به استیضاح «زنگنه» در مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از جلسه دوم رسیدگی به اســتیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در این کمیســیون خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد به
نقل از تسنیم ،سکینه الماسی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس  ،از بررسی طرح اســتیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت ،در این کمیسیون خبر داد و گفت:
براساس برنامهریزیهای انجام شده ادامه جلسه استیضاح وزیر نفت امروز با حضور زنگنه در کمیسیون انرژی بررسی میشود.وی افزود :در جلسه گذشته
کمیسیون ،استیضاح وزیر نفت در دستور کار کمیسیون قرار داشــت اما به دلیل تعداد زیاد محورهای تفحص رسیدگی به آن به جلسه بعدی کمیسیون
موکول شد.سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد :در صورتی که متقاضیان استیضاح از توضیحات وزیر قانع شوند ،این طرح از دستورکار خارج میشود و
در غیراین صورت طرح استیضاح زنگنه برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه پارلمان میشود.

تب و تاب بودجه99

گــروه مجلس -رئیــس جمهور
امروز با حضور در جلســه علنی
مجلس ،الیحه بودجه ســال  ۹۹را تقدیم
مجلس میکند و در خصوص رویکرد دولت
در تهیــه این الیحه سیاســتهای بودجه
سال آینده ،ارقام کلیدی آن و شاخصهای
کالن اقتصادی بودجــه ،توضیحاتی را به
مجلس ارائه میکند.هیجان بودجه ۱۳۹۹
در بهارســتان به اوج خود میرسد و دولت
دخل و خرج  ۴۸۰هزار میلیاردی یکساله
ایران را به مجلس خواهد برد.الیحه بودجه
 ،۱۳۹۹هشتمین الیحهای است که روحانی
به عنوان رییس جمهور دولــت یازدهم و
دوازدهم به مجلس تقدیــم میکند تا بعد
از بحث و بررســی وضعیت درآمد و هزینه
دولت در سال بعد مشــخص و به تصویب
برسد.
به گــزارش اقتصادســرآمد ،امــا بودجه
ســال آینده شــاید متفاوتترین بودجه
دولت نسبت به چند ســال گذشته باشد،
چنانچه شــرایط به گونهای پیش رفته که
باید در وضعیت درآمــد و هزینه ،تغییرات
محسوسی رخ میداد.
این در حالی اســت که با توجه به کاهش
درآمدهــای نفتی به ویژه در ســال جاری
بودجه ســال بعد با منابع جدیدی همراه
میشــود که بتواند تا حدی کمبود درآمد
نفتی را پوشــش دهد .به هر صورت دیگر
صادرات نفت در روز حــدود دو میلیون و
 ۴۰۰هزار بشــکهای که قبال وجود داشت
نیست و طبق اعالم مســئوالن به زیر یک

میلیون بشــکه رسیده اســت که خود در
درآمدهــای نفتی اثر قابــل توجهی دارد.
همانطور که در ســال جاری کاهش منابع
موجب شد دولت دســت به اصالح بودجه
بزند.
براین اســاس بــا ریــزش درآمــد نفتی
درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی
دیگر در بودجه ســال آینــده پیشبینی
خواهد شد که با افزایش پایههای مالیاتی
و تعریفهای جدید همراه است.
قرار بر این شده دولت نفت را از هزینههای
جاری بــه محل تامین حقوق و دســتمزد
حذف کرده و منابع را به سمت بودجههای
عمرانی هدایت کند که پیشبینی شــده
حــدود  ۶۰هزار میلیارد تومــان در بخش
عمرانی اختصاص پیدا کند.
به هر صورت بیشــترین هزینــه دولت در
ســال برای هزینههای جاری اســت که از
محل آن حقــوق و دســتمزد را پرداخت
میکند و برای امســال حــدود  ۳۵۰هزار
میلیارد تومان برآورد شده بود ،اما با توجه
به اینکه درآمدها به طور کامل محقق نشد،
دولت نیز هزینههای جاری را تا حد امکان
کاهش داد.
برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان
افزایــش  ۱۵درصــدی به طور متوســط
پیشبینی شــده اســت و از ســوی دیگر
حقوقهای سه میلیون و پایینتر از پرداخت
مالیات معاف خواهد بود.
در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰
درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰

زنان مجلس دهم تالشهای خود
را انجام دادهاند
همبســتگی ملی
بــرای کشــور ما
بســیار مهم اســت؛ به ویژه
آنکه امروز در شرایط جنگ
و تحریم اقتصادی قرار داریم
و مهم این استکه همه افراد
و جنــاح هایی کــه تاکنون
ثبتنام کرده اند باید به فکر
همبســتگی ملی و وحدت
باشــند و یکدیگر را تخریب
نکند.برای ارتقــای جایگاه
نظام جمهوری اسالمی ایران
باید در منطقه و فضای بین الملل یک همبستگی ملی داشته باشیم .فعاالن سیاسی زن
همه اذعان دارند که زنان مجلس دهم تالش های خود را انجام دادهاند؛ این تالشها
در همه بخشها به ویــژه درحوزه تصویب لوایح مهم نظیر اعطــای تابعیت ایرانی به
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ،الیحه حمایت ازحقوق کودکان
و نوجوانان ،الیحه حمایت از حقوق معلــوالن و همچنین پیگیری الیحه امنیت زنان
بوده است.
به گــزارش اقتصادســرآمد بــه نقــل از ایســنا،یک نماینده اصالحطلــب مجلس
شــورای اســامی در ارزیابــی از عملکــرد زنــان مجلس دهــم گفــت :فعاالن
سیاســی زن همه اذعــان دارنــد که زنــان مجلــس دهــم تالشهای خــود را
انجام دادهاند.
فریده اوالد قباد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی که پیش از ظهر شنبه
جهت ثبتنام در انتخابات مجلس یازدهم در ستاد انتخابات فرمانداری تهران حضور
یافته بود ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :من مانند دوره قبل با توجه به دغدغه هایی
که در پیگیری مسایل همه مردم به ویژه فرهنگیان و زنان دارم برای انتخابات مجلس
بعدی ثبت نام می کنم و تالش خواهم کرد که در صورت راه یافتن به مجلس ،پیگیر
مطالبات بهحق مردم باشم.
وی در ارزیابی از عملکرد زنان مجلس شورای اسالمی گفت :فعاالن سیاسی زن همه
اذعان دارند که زنان مجلس دهم تالش های خود را انجــام دادهاند؛ این تالشها در
همه بخشها به ویژه در حوزه تصویب لوایح مهم نظیر اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مــردان خارجی ،الیحه حمایــت از حقوق کودکان و
نوجوانان ،الیحــه حمایت از حقوق معلوالن و همچنین پیگیــری الیحه امنیت زنان
بوده است.
این نماینده اصالحطلب مجلس شورای اســامی در پاسخ به پرسشی درباره ترکیب
مجلس آینده با بیان اینکه «انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری قابل پیشبینی
نیستند» خاطرنشان کرد :همبستگی ملی برای کشور ما بسیار مهم است؛ به ویژه آنکه
امروز در شــرایط جنگ و تحریم اقتصادی قرار داریم و مهم این است که همه افراد و
جناح هایی که تاکنون ثبتنام کرده اند باید به فکر همبستگی ملی و وحدت باشند و
یکدیگر را تخریب نکند.
وی افزود :برای ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسالمی ایران باید در منطقه و فضای بین
الملل یک همبستگی ملی داشته باشیم.
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بودجه 480هزار میلیاردی دولت روی میز بهارستانی ها

آخرین روز از ثبت نام داوطبان نامزدشدن در انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت  ۸آغاز شده است.هفتمین و
آخرین روز از ثبت نام داوطبان نامزدشدن در انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی از ساعت  8آغاز شده و وزارت کشور
روز شلوغ تری را نسبت به شش روزگذشــته تجربه کرده است
الزم به ذکر اســت دومین روز ثبت نام از داوطلبین میاندورهای
پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبری نیز آغاز شــده اســت.
انتخابات میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در
استانهای تهران ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،فارس و قم
برگزار میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس
تا ساعت  18فرصت دارند تا با در دست داشتن مدارک الزم ،در
انتخابات ثبتنام کنند .حســین مظفر وزیــر آموزش و پرورش
سابق و نماینده ادوار مجلس در لحظات آغازین ثبت نام امروز از
کاندیداهای مجلس ثبت نام کرد.
مظفر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از حوزه انتخابیه تهران
داوطلب انتخابات شــدهام ،اظهار داشــت :گرایشهای سیاسی
جامعه دیگر معنا ندارند و مرزهای سیاسی فروریخته است .من
اصول انقالب را با جان قبول دارم و حاضرم برای این اصول جان
داده و شهید شوم.نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه من عضویت
اصالحطلب و اصولگرایی نداشتهام و حزبی هم نیستم و هرکس
از من حمایت کند ،استقبال میکنم ،بیان کرد :البته گرایش من
اصولگرایی است ولی اصولگرای حزبی نیستم .اگر اصولگرایان من
را در لیست خود قرار دهند ،استقبال میکنم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفــت :امیدواریم هم
اصولگرایان و هم اصالحطلبان در انتخابات به وحدت برسند.
همچنین عبدالحسین روحاالمینی و ســعید زیباکالم نیز برای
ثبتنام از حوزه انتخابیه تهران وارد ستاد انتخابات کشور شدند و
ثبت نام کردند.سید محمدحسین محمدی نماینده دوره مجلس
نهم از حوزه انتخابیه گلپایگان ،سیدحســین موســوی تبریزی
نماینده دوره اول مجلس از هشترود این بار برای نمایندگی مردم
تهران ،موســی غضنفرآبادی نماینده ادوار مردم بم در مجلس و
حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه و دهگالن در مجلس نهم نیز
برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس ثبت نام کردند.
حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان که روز گذشته
برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود امــروز نیز با حضور در
وزارت کشور برای مجلس خبرگان ثبت نام کرد.
ســیدمحمدجواد ابطحی نماینــده فعلی مردم خمینی شــهر
برای حضــور در انتخابات مجلس یازدهم از تهران کاندیدا شــد
و الیاس نادران و مهدی کوچک زاده نمایندگان ادوار گذشــته
تهران در مجلس شورای اسالمی نیز باز هم از این حوزه انتخابیه
کاندیدا شدند.ابطحی نیز با بیان اینکه از تهران کاندیدا می شوم،
گفت :تصمیم گرفتم که از تهران و با همــکاری جبهه پایداری
وارد انتخابات شــوم .الیاس نادران گفت :برای سامانبخشی به
ناآرامیهای اقتصــادی و بیتدبیریها تصمیم گرفتم از ظرفیت
خود برای ادای دین به مردم اســتفاده کرده و در صحنه حاضر
شوم.
سهراب گیالنی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای
اسالمی برای استمرار حضور در مجلس شورای اسالمی در وزارت
کشور حضور یافت و ثبت نام کرد.
حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مرم اسالم آباد غرب و داالهو با
حضور در وزارت کشور از حوزه انتخابیه کرمانشاه ثبت نام کرد،
شــهروز برزگر کلشانی نماینده مردم ســلماس فالحت پیشه را
همراهی می کرد.فالحت پیشــه با بیان اینکه برای جلوگیری از
پیوند ثروت و قدرت الزم اســت افرادی که نگاهشان مبتنی بر
منافع ملی است در انتخابات و مجلس بعدی حضور داشته باشند،
گفت :من سه دوره نماینده اسالم آباد غرب در مجلس بودم و خود
را تا آخر عمر مدیون این مردم میدانم ولی اینبار بنا به تصمیمی
که گرفته شد قرار است از حوزه کرمانشاه کاندیدا شوم و امیدوارم
بتوانم در عرصه ملی و این استان امکان خدمت داشته باشم.
علیرضا زاکانــی در اولین مواجهه خود با خبرنــگاران قم پس از
ثبتنام در انتخابات مجلس نتوانســت حتی یــک محله و بافت
فرسوده قم را نام ببرد و بجای آن گفت :عجله نکن؛ بعدا؛ التماس
دعا.علیرضا زاکانی از چهرههای سیاســی تهران که پیش از ظهر
امروز به فرمانداری قم مراجعه و در انتخابات مجلس از قم ثبتنام
کرد ،در اولین مواجهه با خبرنگاران قم نتوانســت پاسخ درستی
درباره شناخت خود از قم بدهد.
وی ضمن طرح انتقاداتی از دولــت و مجلس تاکید کرد :قم یک
گوهر ناشناخته و یک استان جهانی است.
زاکانی در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه مهمترین مشکالت
شــهری قم را چه میدانید ،گفــت :بحث کلی همیــن مترو و
زیرساختهای حمل و نقل و همچنین عدم استفاده از امکانات
چاپ و نشر در این استان و شهرکهای صنعتی است.
وی در پاسخ به این سئوال که مهمترین پروژههای معطل مانده
درونشــهری قم را کدام پروژهها میدانید و آیــا این پروژهها را
میشناسید ،گفت :عجله نکن؛ بعدا.
زاکانی در ادامه در پاسخ به این ســئوال که اگر شما میخواهید
نماینده مردم شهر قم باشید ،آیا نباید قم را به درستی بشناسید،
گفت :قطعا ظرفیتهایی در قم هست و ما باید بافتهای فرسوده
را احیا کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که دو ،سه نقطه بافت فرسوده قم را که
نیاز به توجه دارند را نام ببرید ،گفت :التماس دعا.
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هزار تومان خواهد بود.
از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده
وجود دارد این اســت که پرداخت ارز برای
کاالهای اساســی همچنان با نرخ ۴۲۰۰
تومان انجام میشــود و با وجــود اینکه
پیشــنهاداتی در رابطه با اصالح این قیمت
مطرح بود ،در نهایت رییس جمهور تاکید
بر ادامه نرخ  ۴۲۰۰تومان داشت؛ بنابراین
دولت حدود  ۱۰میلیــارد و  ۵۰۰میلیون
دالر برای تامین ارز کاالهای اساسی در نظر
گرفته که نســبت به  ۱۴میلیارد دالر سال
جاری حدود  ۳.۵میلیارد دالر کاهش دارد.
البته در ســال جاری عملکــرد تامین ارز
کاالهای اساسی در آخرین اطالع حدود ۱۰
میلیارد دالر بوده است.در سال آینده قرار
بر این است که  ۳۰میلیارد دالر برای تامین
مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی
و خصوصی در نظر گرفته شود.
در مجمــوع بودجه  ۱۳۹۹با ســقف ۴۸۰

هزار میلیاردی اعالم شده که بعید نیست تا
زمان ارسال الیحه به مجلس نیز دستخوش
تغییراتی شود .در همین راستا امروز آخرین
جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی
نیز برگزار خواهد شد.
دولت برای ســال آینده اصالح ســاختار
بودجه را در نظر داشــت و اقداماتی در این
رابطه صورت گرفته اســت که باید منتظر
بود با ارائه الیحه بودجه و مشــخص شدن
آنچه در آن تضمین شــده مورد تحلیل و
بررســی کارشناســان قرار گیرد که تا چه
اندازه توانسته نسبت به سالهای گذشته
اصالحات ساختاری در بودجه ساالنه دولت
انجام شود.
الیحه بودجــه  ۱۳۹۹در حالی به مجلس
میرود که دولت یازدهم و دوازدهم در این
ســال ها همواره الیحه بودجه را در موعد
مقرر که در نیمه آذرماه اســت به مجلس
رفته است.

در مجلس یازدهم ،تعداد زنان
بیشتر از  ۱۷نفر باشد
عضو فراکســیون زنــان در مجلس دهــم گفت:
ت نماینده های زن مجلس ،بیشتر از نماینده
مسئولی 
های مرد در مجلس است.به گزارش اقتصادسرآمد،
فاطمه سعیدی عضو فراکســیون زنان در مجلس
دهم در جمع خبرنگاران گفــت :به عنوان نماینده
مردم تهران ،پردیس ،شهرری ،شمیرانات که به من
اعتماد کردند و تعهدی را بر دوش نمایندگان خود
گذاشتند ،مجددا ً تصمیم به ثبت نام در یازدهمین
دوره از انتخابات مجلس شــورای اسالمی گرفتیم.
وی اظهار کرد :مسئولیت نماینده های زن مجلس،
بیشتر از نماینده های مرد در مجلس است ،قرار بود
ما ثابت کنیم که توانمندی نمایندگی مجلس شورای
اسالمی را داریم.نماینده مردم تهران در مجلس دهم
افــزود :نمایندگان زن در مجلس دهم ،توانســتند
نشان دهند که مردم می توانند به نماینده های زن
در مجلس اعتماد کنند .امیدوارم در مجلس یازدهم،
تعداد زنان بیشتر از  ۱۷نفر باشد.
نوسان ارز در اواخر سال میالدی طبیعی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید نزدیکی
به ســال میالدی  ۲۰۲۰و فرارسیدن ژانویه موجب
مازاد تقاضا در بازار شــده کهرشد تقاضا با توجه به
عرضه ثابت ،قیمت را افزایــش می دهد.به گزارش
اقتصادســرامد به نقل از خانه ملت ،معصومه آقاپور
علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره
افزایش نرخ دالر و قیمت ســکه و طال در روزهای
اخیر ،گفت:در شرایط فعلی عوامل متعددی موجب
افزایش نرخ ارز شده است؛ نزدیکی به سال میالدی
 2020و فرارسیدن ژانویه موجبمازاد تقاضا در بازار
شده که رشد تقاضا با توجه به عرضه ثابت ،قیمت را
افزایش می دهد.نماینده مردم شبستر در مجلس
شورای اســامی افزود :اغتشاشات هفتههای اخیر
موجب ترس در جامعه و ســایه بر سرمایه گذاری و
افزایش تقاضا و رشد نرخ ارز شد.

