حامی
کاالی ایرانی

اختالف قطعهسازان جنگ زرگری است
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس با بیــان اینکه
خودروســازان باید به تعهدات خود عمل کــرده و در موعد
مقرر خودرو را به خریداران تحویــل دهند ،گفت :اختالف
قطعهسازان جنگ زرگری است.
نادر قاضیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه خودروســازان برای خروج از بحران
به مدیریت کارآمــد و توانمند نیاز دارد ،گفــت :گروههای
خودروســاز باید به قراردادهای خود پایبند باشند و علیرغم
تحویل خودرو ،به دلیــل تاخیر در تحویــل دیرکرد نیز به
خریداران پرداخت کنند.
خودروسازان در پیش فروشهای جدید تمام شرایط از جمله
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زمان تحویل و قیمت خودرو را برای خریداران تشریح کنند
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
خودروسازان در پیش فروشهای جدید باید تمام شرایط از
جمله زمان تحویل و قیمت خودرو را واضح برای خریداران
تشریح کنند ،افزود :بایستی خودروسازان به وعدههای خود
عمل کرده و خودروهای پیش خرید شــده را نه تنها بدون
افزایش قیمت به خودروســازان تحویل دهند بلکه ســود
دیرکرد را نیز بپردازند.
پیش پرداخت مردم به خودروســازان به نرخ روز محاسبه
شود
ادامه در صفحه8

با هدف تامین آب شرب با شرایط
کیفی،

بودجه ما و آمریکا

ممنوعیت اجرای طرح
پرورشماهی در سدها

دکتر پویا ناظران
بدهی دقیق دولت فدرال آمریکا ،تا سنت آخرش ،در هر روزی از تاریخ ،معلومه:
امادرموردبدهیدولتایران،هیچجزییاتیمشخصنیست؛نهتنهامیزاندقیقبدهی
مشخصنیست،بلکهبرسرحدودبدهیهماتفاقنظرنیست.
خزانه آمریکا هر روز گزارشی منتشر میکنه که منابع بودجه ،و نحوه تخصیص منابع
بودجه به نهادهای مختلف در اون روز رو دقیقا اعالم میکنه.
دولت ایران یه گزارش ماهانه هم نداره که بفهمیم پولها از کجا میاد و به کجا میره.
هیئت امنای صندوق بازنشســتگی آمریکا هر سال یک گزارش مبسوط از عملکرد
سالیانه ،و پیش بینی وضعیت صندوق در ۷۵سال آینده ،منتشر میکنه.
گزارش مشابهی نه از سوی صندوق بازنشستگی منتشر میشه ،نه صندوق توسعه
ملی ،نه هیچ یک از صندوقهای عمومی دیگه .بیشــتر اسنادی که تولید میکنند،
یک مهر محرمانه میخوره ،تا خیال مسوولین راحت باشــه .طبقهبندی اسناد که
قرار بود در خدمت حفظ امنیت ملی باشه ،در خدمت حفظ امنیت رانتی پشتمیز
نشینانقرارگرفته.
بانک مرکزی آمریکا ،هر پنجشنبه ،ترازنامه روز گذشته بانک رو منتشر میکنه ،تا
مشخص بشه مولفههای پولی ،از جمله پایه پولی ،چقدر تغییر کردهاند.
بانک مرکزی ایران ماهی یکبار این گزارش رو منتشر میکنه ،اونهم با  ۶تا  ۱۰هفته
تاخیر.
ص اقتصاد کالن رو در
بانک مرکزی آمریکا یک ســایت داره که چندین هزار شــاخ 
تواترهای مختلف منتشر میکنه؛ از نرخ بهره و نرخ بیکاری گرفته ،تا نرخ تورم و نرخ
دستمزدها؛ از تواتر روزانه و هفتگی گرفته تا تواتر ماهانه و فصلی .این سایت هر روز
به روز میشه.
بانک مرکزی ایران یک سایت داره که یک صدم اون شاخصها رو هم منتشر نمیکنه،
برخی شاخصهاش دو سه سال یکبار هم به روز نمیشن ،تواتر عمده دادهها فصلی یا
ساالنهست و تقریبا هیچ داده ماهانه یا هفتگی در اون پیدا نمیشه ،و گاهی دادههاش با
آمارهای منتشره در بقیه سایت بانک مرکزی نمیخونه.
عجالتا هم که تا اطالع ثانوی نرخ تورم رو منتشر نمیفرمایند.
مسایل پولی ،مالی ،و اقتصادی دولت رو کردن تو یک جعبه ،درش رو هم قفل زدن .هر
وقت خواستند الی در رو باز میکنند و هر مقدار خواستند ،منتشر میکنند که ما هم
ببینیم و دلمون خوش بشه .از بخشهای غیردولتی حاکمیت که دیگه بگذریم .اصال
الی در رو هم باز نمیکنند.
بودجه ،مهمترین سند اقتصادی یک دولت ،و حتی یک کشوره .این سند ،باید هادی
سیاستگذاری بودجهای کشور باشه .از تحلیل اون باید به ارزیابیهای بسیار مهم و
مفیدیرسید.
اما وقتی عملکرد روزانه دولت تو یک جعبه تاریک قایم میشه ،وقتی معلوم نیست این
بودجه چقدر کسری میاره ،در طول زمان چقدر بدهی تجمیع کرده ،هر روز چقدر پول
میاد ،چقدر پول میره ،این پول از کجا میاد ،به کجا میره ،و  ...تحلیل سند بودجه دیگه
اونقدری که باید مهم و مفید نیست.
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در جلسه هیئت دولت مطرح شد:

تاکید رئیس جمهور بر
طرحهای شیرینسازی
آب دریا

یکسونگرینوبختدلیلاصلیاستعفایوزیربهداشت؛

«وزیـر»

بررسی ابزار تازهوارد بورس؛

بیم و امید قرارداد
آتی سبد سهام

قربانی«حلقهخاکستری»
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پذیرش نمایندگی ها و مراکز توزیع روزنامه
ردیف

نام استان

شهر

سرپرست

1

آذربایجانشرقی

تبریز

دارای نماینده

17

2

آذربایجانغربی ارومیه

دارای نماینده

18

قزوین

3

اردیبل

دارای نماینده

19
20

قم
کردستان

4
5

اردبیل

اصفهان
البرز

اصفهان
کرج

دارای نماینده

فارس

شیراز

پذیرش نمایندگی

قزوین

پذیرش نمایندگی

قم
سنندج

پذیرش نمایندگی
دارای نماینده
دارای نماینده

کرمانشاه

کرمانشاه

دارای نماینده

کهگیلویه

یاسوج

پذیرش نمایندگی

گرگان

دارای نماینده
دارای نماینده

کرمان

کرمان

23

شهرکرد پذیرش نمایندگی

24

گلستان

25

گیالن

رشت

پذیرش نمایندگی

26

لرستان

خرم آباد

دارای نماینده

27

مازندران

ساری

دارای نماینده

مرکزی

اراک

پذیرش نمایندگی

بندرعباس

دارای نماینده
پذیرش نمایندگی
پذیرش نمایندگی

7

بوشهر

بوشهر

دارای نماینده

8

تهران

تهران

دارای نماینده

9

21

شهر

سرپرست

22

ایالم

چهارمحال

ردیف نام استان

در استان ها

دارای نماینده
دارای نماینده

ایالم

6

10

خراسانجنوبی بیرجند

11

مشهد

دارای نماینده

خراسانشمالی بجنورد

دارای نماینده

28

13

خوزستان

اهواز

پذیرش نمایندگی

29

هرمزگان

14

زنجان

زنجان

پذیرش نمایندگی

30

همدان

همدان

15

سمنان

سمنان

پذیرش نمایندگی

31

یزد

یزد

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

دارای نماینده

12

6

خراسان
رضوی

پذیرش نمایندگی 021-66342108 :
021-66734687

آدرس اینترنتی روزنامه اقتصادسرآمد

www.Eghtesadsaramad.ir

