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واکنش امیر سیاری به ورود ناو آمریکایی به خلیج فارس:

اجازه نمی دهیم "استنیس" به آب های سرزمینی ما 
نزدیک شود

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت:  به هیچ وجه 
اجازه نمی دهیم ناو هواپیمابر استنیس به آبهای سرزمینی ما نزدیک شود.

از  تقدیر  اهلل سیاری در حاشیه مراسم  امیر دریادار حبیب  ایسنا،  به گزارش 
پژوهشگران دانشگاه دافوس در پاسخ به سوال ایسنا در مورد واکنش ارتش به ورود 
ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس اظهار کرد: پاسخ نیروهای مسلح به این است 
که ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. این ناو ده ماه در خلیج فارس نبوده و 

اکنون به این منطقه آمده است اما مشابه این ناو در منطقه بوده است.
وی در ادامه افزود: ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم این ناو به آب های سرزمینی 
ما در خلیج فارس نزدیک شود. ما در خلیج فارس بر اساس قوانین دریایی، آب های 
سرزمینی داریم و خارج از آب های سرزمینی ما، دریای آزاد محسوب می شود و 
هر کس می تواند آنجا دریانوردی کند، همانطور که ما می توانیم در آب های آزاد 
دریانوردی کنیم. وقتی ما گفتیم به اقیانوس اطلس رفته و نزدیک مرزهای استکبار 
جهانی ناوهای ما دریانوردی می کنند بر اساس همین قانون دریانوردی در آب های 

آزاد بود.
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه ورود ناو آمریکایی خیلی برای ما مهم 
نیست، افزود: آنها نمی توانند اقدامی علیه ما انجام دهند. ما آنقدر پیش بینی و 
امکانات داریم و تمرین کرده ایم که بتوانیم مقابل تبلیغات آنها بایستیم. مطمئن 
باشید که آنها جرأت هیچ اقدامی علیه ما را ندارند. ورود این ناو به خلیج فارس خیلی 
برای ما مهم نیست، زیرا در آب های آزاد می توانند دریانوردی کنند مثل نفت کش ها 
و کشتی های تجاری، ما کار خودمان را انجام می دهیم. رویکرد ما هم شب حمله ای 

فکر کردن است. یعنی ما هر لحظه آماده دفاع هستیم.

وزیر دفاع:

می توانیم از تحریم ها عبور کنیم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه با اتکا به ظرفیت های 
داخلی می توانیم این بار از تحریم ها که حتما مدت آن کوتاه است عبور 
کنیم گفت: برای این منظور نیاز به همکاری با شرکت های دانش بنیان 
و دانشگاه ها داریم که در این زمینه ما بیشتر به پیمانکاری تاکید کردیم 

درحالی که نیاز به حمایت از این نهادها داریم.
به گزارش ایسنا،  امیر سرتیپ امیر حاتمی در مراسم افتتاح نوزدهمین نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش وفناوری و ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی با 
تاکید بر اهمیت دانشگاه ها پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیاد افزود: این نهادها را 
قله های رفیعی می دانیم که خداوند علوم و دانش خود را به آنها به ودیعه نهاده و ما 

نیز از چشمه جوشان علم ودانش بهره مند می شویم.
وی با بیان اینکه این چشمه خروشان علم و دانش هر روز زالل تر و با کیفیت تر 
می شود اظهار کرد: ما به عنوان بخش دفاعی از آنجایی که از روز اول با تحریم ها 
مواجه بودیم این امر را با تمام وجود خود را حس می کنیم که باید به ظرفیت های 

کشور تکیه کنیم و این  جز با تکیه بر داشته های خود امکان پذیر نیست.
وفناوری است،  بزرگ علم  دارایی های  دارای  اینکه کشور  بر  تاکید  با  حاتمی 
خاطر نشان کرد: ما به عنوان بخش دفاعی بیشترین ارتباط را با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی داشتیم، ضمن اینکه در این وزارت خانه بخش بزرگی از تحقیقات را راه 

اندازی کرده ایم.
وزیر دفاع در عین حال با انتقاد از اینکه ما تنها یک دهم درصد ظرفیت بزرگ علم 
وفناوری را در اختیار داریم تاکید کرد: ما روابط مناسبی  با دستگاه ها اجرایی داریم 

ولی بهره مندی ما از ظرفیت بزرگ علمی کشور یک دهم درصد است.
حاتمی با اشاره به ظرفیت عظیم تحقیقاتی در کشور از همه صنعتگران وتولیدگران 

درخواست کرد که به سمت استفاده از ظرفیت های داخلی حرکت کنند.
حاتمی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ظرفیت بی نهایت در این حوزه ایجاد 

کرده است ابزار امیدواری کرد که کشور بتواند قدر این سرمایه ها را بداند.
وزیر دفاع با بیان اینکه بخش هایی از علم وفناوری در کشور ایجاد شده اند که 
جمله  از  تحقیقاتی  مرجع  آزمایشگاه های  داد:  ادامه  مانده اند،  گمنام  همچنان 
ظرفیت های عظیم علمی هستند که به دلیل کم اطالعی ما از آنها و همچنین 
بخواهیم  اگر  که  است  حالی  در  واین  گرفته اند  قرار  غفلت  مورد  آنها،  گمنامی 
ظرفیت های شرکت ها و مراکز تحقیقاتی کشور را ارتقا بدهیم باید نسبت به تقویت 

این آزمایشگاه ها اقدام شود.
وی با بیان اینکه آزمایشگاه های تحقیقاتی چشمه های اصلی علم وفناوری هستند 

ادامه داد: ما باید قدر این مراکز را بدانیم.
وی همچنین با اشاره به وضعیت ارتباطی بخش های صنعتی با مراکز تحقیقاتی 
خاطر نشان کرد: متاسفانه روابط درستی میان بخش های صنعتی وتحقیقاتی ایجاد 
نشده است، چرا که ما در این راستا به  دنبال پیمانکاری بودیم که این غلط ترین نوع 

رابطه میان بخشهای صنعتی و تحقیقاتی است.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در ارتباط میان مراکز تحقیاتی و صنعتی باید به دنبال 
حمایت از این نهادها باشیم ابزار امیدواری کرد که کشور بتواند در این راستا حرکت 

کند.
وی همچنین با اشاره به توصیه علم وفناوری در بخش های دفاعی خاطر نشان 
کرد: چند سال گذشته خطاب به مقام معظم رهبری اعالم کردیم که درصدد 
هستیم تبدیل ایده به محصول را به دو سال ونیم برسانیم و در این راستا با اتکا به 
ظرفیت های کشور از دو و نیم سال عبور کردیم و تواستیم در مدت زمان مناسب 
محصوالتی با کیفیت باال ارائه دهیم که این امر جز با همکاری با پژوهشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیاد حاصل نمی شود.
وی همچنین با اشاره به طراحی وساخت سامانه های پدافند هوایی گفت: دراین 
راستا توانستم در مدت یک سال و نیم سامانه را تحویل بگیریم؛ چراکه فناوری های 

مورد نیاز آن در داخل کشور موجود بود.
وزیر دفاع همچنین به گالیه های خودروسازان در خصوص عدم دسترسی به 
قطعات اشاره کرد و گفت: من به آنها اعالم کردم که قادر هستند نیازمندی های خود 
را از داخل کشور تامین کنند و امروز شاهد هستیم که یکی از شرکت ها موفق به 
تولید 16 هزار ای سی یو مورد نیاز خودروسازان را تولید کند که براساس مذاکرات 

انجام شده این میزان از تولید به 40 هزار ای سی یو در ماه تولید کند.
وی با بیان اینکه کشور می تواند همه نیازهای خود را از طریق ظرفیت های موجود 
در کشور تامین کند ادامه داد: تمرکز ما برای تامین نیازمندی ها باید به داخل کشور 
باشد از این طریق ما می توانیم از تحریم ها که حتما اینبار مدت زمان آن کوتاه تر 

می شود عبور کنیم.

اخبار
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گزارش پزشکیان درباره پرونده نماینده سراوان در جلسه هیئت رئیسه مجلس
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که هیئت رئیسه مجلس بررسی پرونده نماینده سراوان را در صالحیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تشخیص داده است. بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت رئیسه 

مجلس گفت: این موضوع در جلسه هیئت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آقای پزشکیان به عنوان نایب رئیس مجلس و رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گزارشی از بررسی این پرونده در هیئت نظارت را در جلسه مطرح کردند. وی 
اضافه کرد: نهایتاً با توجه به اینکه این موضوع از اختیارات هیئت نظارت بر نمایندگان است مقرر شد این هیئت پرونده را تا حصول نتیجه بررسی و دنبال کند.

معاون اول رییس جمهور:

اولویت دولت برنامه ریزی برای کاهش اثرات تحریم است

قاضی پور مطرح کرد

افت شدید قیمت  در انتظار بازار گوشت مرغ

جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز )دوشنبه( به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا،اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت 
سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیالت برای حمایت از اشتغال 
روستایی و عشایری تاکید کرد و از دستگاه های ذیربط و بانکهای 
عامل خواست به منظور ایجاد فرصت های شغلی، فرایند تسهیالت 

دهی به طرح های روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.
معاون اول رییس جمهور افزود: پس از اعمال تحریم ها از سوی 
آمریکا، بخش هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در 
نتیجه، تالطم هایی در برخی شاخص ها نظیر تورم، نرخ ارز، 
رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در 
این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش 
فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تالطم های موجود در مدت 

زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور، 
اظهار داشت: ساالنه حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار 
جدید به این آمار افزوده می شود و خانواده ها نیز از دولت انتظار 
دارند که برای جوانان تحصیلکرده آنان فرصت های شغلی مناسب 

تدارک ببیند.
 جهانگیری ادامه داد: جوانان سرمایه اصلی کشور هستند که 
باید مولد، کارآفرین و در اقتصاد کشور نقش آفرین باشند و بتوانند 
برای کشور تولید ثروت کنند اما در حال حاضر برای اشتغال این 
جوانان دغدغه هایی وجود دارد. به همین دلیل دولت و سایر 
نهادها باید تمام تالش خود را بکار گیرند تا زمینه ایجاد فرصت 
های شغلی برای جوانان و بخصوص افراد تحصیلکرده فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به بندرعباس 
و گفتگو با برخی کارآفرینان روستایی، خاطر نشان کرد: مشکل 
عمده کارآفرینان روستایی، مشکالت و موانع پیش روی دریافت 
مجوز جهت راه اندازی واحدهای کوچک تولیدی بود و حداقل 

انتظار آنها از دولت رفع موانع پیش روی صدور مجوزها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی باید 
با سرعت و در عین حال با دقت کافی انجام شود، تصریح کرد: 
باید نظارت دقیقی در اجرای این طرح وجود داشته باشد تا این 
اطمینان حاصل شود که منابع مالی تبدیل به فرصت شغلی خواهد 
شد و کسی نتواند از امتیازهای این طرح که با نرخ سود بسیار 

پایین اعطا می شود، سوء استفاده کند.
جهانگیری افزود: در طرح اشتغال فراگیر نیز مقام معظم رهبری 
با برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی موافقت کردند 
که براساس گزارش های سازمان برنامه و بودجه، مقدمات اجرای 
این طرح آماده است که یکی از بخش های زیرمجموعه در این 
طرح بخش مسکن و احیاء بافت فرسوده است که اگر به درستی 

اجرا شود شاهد اشتغال فراوانی در بخش مسکن خواهیم بود.
معاون اول رییس جمهور بخش گردشگری را از دیگر بخش 
های مهم در ایجاد اشتغال برشمرد و گفت: با تمرکز جدی بر ایجاد 
اشتغال در حوزه گردشگری، بسترهای مناسبی برای بکارگیری 
جوانان و نیروهای متقاضی کار مهیا خواهد شد. بخش گردشگری 

ظرفیت زیادی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار دارد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به انتقاد معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده به دلیل عدم ثبت دقیق آمار اشتغال زنان 
در گزارش های آماری کشور، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

دبیرخانه شورای عالی اشتغال خواست در جلسه ای با مرکز آمار 
ایران این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا رتبه و جایگاه ایران 

در آمارهای جهانی اشتغال زنان اصالح شود.
جهانگیری همچنین پیشنهاد معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشور مبنی بر فعال شدن کمیته ملی اشتغال و سرمایه 
گذاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با فعال تر شدن این کمیته، 
بخش زیادی از مسائل و مشکالت فراروی ایجاد فرصت های 
شغلی در کشور حل و فصل خواهد شد که الزم است وزیر محترم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر کمیته ملی اشتغال و 

سرمایه گذاری را تشکیل دهد.
ارائه  با  جلسه  این  در  هم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
گزارشی از نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به اعمال تحریم 
های ظالمانه آمریکا که باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده 
است، باید برنامه ریزی های جدی برای ایجاد فرصت های شغلی 
صورت بگیرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را 

در صدر برنامه ها و اولویت های کار خود قرار داده است.
وی افزود: به دلیل شرایط تحریم، با اهداف اشتغال زایی که 
متکی به منابع مالی و سرمایه گذاری فاصله زیادی ایجاد شده 
که باید برای جبران این عقب ماندگی دست به اقدامات جدیدی 
بزنیم و روش های نوینی را برای اشتغال زایی ایجاد کنیم که این 

وزارتخانه در حال برنامه ریزی الزم در این خصوص است.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات 
و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، معاون رییس جمهور در امور زنان 

و خانواده، رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( و معاون توسعه 
توسعه  معاون  داشتند،  حضور  نیز  محروم  مناطق  و  روستایی 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از 
وضعیت اشتغال کشور،  وضعیت اجرای مصوبات پیشین و عملکرد 

برنامه های اشتغال کشور از سوی دستگاه های اجرایی ارائه کرد.
اشتغال  برنامه  خصوص  در  گزارشی  ارائه  به  همچنین  وی 
روستایی و عشایری پرداخت و گفت: در حال حاضر روند اجرای 
آیین نامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در روستاها 
روندی مثبت است و تا کنون بیش از 6 هزار میلیارد تومان به این 
برنامه تخصیص داده شده و برنامه ای نیز برای اشتغال در مناطق 

زلزله زده در دستور کار قرار دارد.
 منصوری نقش اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری را در 
کاهش نرخ بیکاری مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: با اجرای 
این قانون وضعیت مناطق روستایی در ایجاد اشتغال و کاهش 
نرخ بیکاری بهبود یافته است و پیش بینی ما این است که برای 
سال 97 در مناطق روستایی 45 درصد افزایش تعداد شاغلین را 

خواهیم داشت.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه گزارشی 
از تدوین 7 برنامه و سیاست فعال بازار کار برای اشتغالزایی در 
حوزه های مختلف ارائه کرد و با بیان اینکه برای تدوین این برنامه 
ها با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای مرتبط تفاهم 
و هماهنگی الزم ایجاد شده است گفت: در قالب این برنامه 190 
هزار فرصت شغلی با سرمایه گذاری 66 میلیارد تومان در بخش 

گردشگری پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه اشتغال پایدار روستایی جمعا 
18 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص 
خواهد یافت، افزود: برای اشتغالزایی در شرکت های دانش بنیان 
نیز 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و در 
بخش های کشاورزی، فرهنگ و هنر و صنعت و معدن نیز برنامه 
ریزی خوبی صورت گرفته تا با تخصیص اعتبار مناسب، شاهد 

اشتغالزایی در هر یک از این بخش ها باشیم.
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه تا کنون 13 
هزار و 500 فرصت شغلی در قالب طرح اشتغال روستایی ایجاد 
شده است، برآورد اشتغال روستایی تا پایان سال 97 را 164 هزار 
فرصت شغلی اعالم کرد و افزود: حدود 5 هزار روستا به عنوان 
کانون اجرای طرح اشتغال روستایی تعیین شده اند که در فاز اول 
تمرکز ویژه ای بر اشتغال این روستاها بعنوان روستاهای کانونی که 
می توانند عالوه بر ایجاد شغل در روستای کانون برای روستاها و 

مناطق همجوار نیز ایجاد شغل کنند، انجام خواهد شد.
در این جلسه نماینده ستاد کل نیروهای مسلح هم با بیان اینکه 
طرح مهارت آموزی به سربازان وظیفه در دستور کار این ستاد قرار 
دارد،  گفت: برای ارتقا مهارت و اشتغال سربازان پس از طی دوره 
خدمت، توافقات خوبی با دستگاه های اجرایی و دبیرخانه شورای 

عالی اشتغال صورت گرفته است.
ارائه گزارش های مختلف، نظرات و  از  این نشست پس  در 
دیدگاههای اعضای جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
تصمیماتی نیز برای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های 

اشتغالزا و اعطای تسهیالت اتخاذ شد.

کسری  گفت:  مجلس   معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تولیدی  مرغ  توزیع  با  و  است  موقتی  بازار  در  موجود 
مرغداران به بازار که با 1۰ درصد بیش از ظرفیت خود تولید 

می کنند شاهد افت چشمگیر قیمت   ها می شویم.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص افزایش 
قیمت بی رویه گوشت مرغ و کاالهای اساسی  گفت: متاسفانه هر 
روز خبرهایی از افزایش بی رویه کاالهای اساسی و ارزاق در بازار 
به گوش می رسد در حالی که باید با توجه به افت نرخ ارز شاهد 

کاهش قیمت ها باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه اعتقاد دارم باید برای کاالهایی شامل نان، گوشت، روغن، قند 

و شکر، برنج و لبنیات کاالبرگ در نظر گرفته شود، تصریح کرد: 
کاالهای اساسی باید با کمترین و ارزان ترین قیمت در اختیار مردم 
قرار بگیرد زیرا عدم مصرف آنها موجب بروز مشکالت بیولوژیک 
در بدن افراد می شود. وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت گوشت 
مرغ دو عامل اصلی دارد که یکی از آنها عدم برنامه ریزی وزارت 
جهاد کشاورزی به دلیل عدم ذخیره سازی مرغ مازاد در ماه های 
گذشته است، عنوان کرد: دومین عامل گرانی قیمت مرغ اعتصاب 
کامیون داران بود که باعث شد سویا و کنجاله به موقع در اختیار 
مرغداران قرار نگیرد. قاضی پور با بیان اینکه عدم تهیه به موقع سویا 
و کنجاله باعث افزایش میزان تلفات مرغداری ها شد، گفت: کسری 
موجود در بازار موقتی است و با توزیع مرغ تولیدی مرغداران به 

بازار که با 10 درصد بیش از ظرفیت خود تولید می کنند شاهد 
افت چشمگیر قیمت ها می شویم. نماینده مردم ارومیه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول 
افزایش سرسام آور و یکباره قیمت گوشت مرغ در بازار است، ادامه 
داد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه جامع و کاملی برای کنترل بازار 
ندارد. در مقطعی از زمان محصول تولیدی مرغداران را کسی 
خریداری نمی کند و در مقطعی دیگر میزان تولید با کاهش شدید 

مواجه می شود و قیمت ها افزایش پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
روزی که دالر به مرز 18 هزار تومان رسیده بود قیمت مرغ در 
بازار 7 هزار و 400 تومان بود اما در حال حاضر که ارز نرخ به 

حدودا 10 هزار تومان رسیده قیمت مرغ باید بسیار پایین تر باشد، 
عنوان کرد: تمامی موارد مطرح شده نشان دهنده عدم برنامه در 
وزارت جهاد کشاورزی است و نباید به افرادی که برنامه مناسب 
برای اداره حوزه کاری خود ندارند حکم داده شود. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر اینکه 
دالالن واقعی در تهیه مواد اولیه حضور دارند، خاطرنشان کرد: 
وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع عادالنه خوراک دام برنامه ندارد. 
در استان آذربایجان غربی فردی 500 تن سویا و یک هزار تن 
ذرت دریافت می کند درحالی که برای کل استان 200 تن سویا 
تخصیص پیدا می کند. این موضوع نشان دهنده رانت به وجود 

آمده در وزارت جهاد کشاورزی است.

 رییس جمهور الیحه بودجه سال 98 را فردا به مجلس ارائه می کند

تابش:

تغییرات در محاسبه سپرده های کوتاه مدت به مهار نقدینگی  منتهی می شود

 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: کلیات الیحه بودجه سال 
98 کل کشور فردا سه شنبه توسط رییس جمهوری تقدیم مجلس می شود.
علی اصغر یوسف نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار 
کشور  کل  سال 98  بودجه  های  ویژگی  مورد  در  فردا  جمهوری  رییس  داشت: 
توضیحاتی را به مجلس ارائه خواهد کرد و سپس الیحه بودجه سال 98 کل کشور را 

تقدیم مجلس می کند.
وی افزود: محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، فردا رییس جمهوری را 

برای ارائه الیحه بودجه سال 98 کل کشور همراهی می کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، الیحه 
بودجه سال 98 کل کشور پس از ارائه به مجلس، چاپ و بین نمایندگان مجلس توزیع 
می شود، پس از آن نمایندگان تا 10 روز فرصت دارند که پیشنهادها خود را در مورد 

الیحه بودجه سال 98 کل کشور به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارائه کنند.
کمیسیون های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع الیحه، 
گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند و کمیسیون تلفیق نیز موظف است 

حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی 
به گزارش کمیسیون  های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم کند، مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت 

هیات رییسه قابل تمدید است.
بر اساس این ماده، نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی، بعد از رسیدگی به 
کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین 
اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به  تصویب خواهد رسید، پس از آن 

پیشنهادهای مربوط به تبصره  ها و ردیف ها رسیدگی می  شود.
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی چهارشنبه در مجلس بررسی می شود

این عضو هیات رییسه مجلس گفت: بر طبق قانون و نظر هیات رییسه مجلس 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز چهارشنبه این هفته مجلس بررسی می 
شود. یوسف نژاد ادامه داد: تمامی زمان جلسه روز چهارشنبه مجلس به استیضاح وزیر 

جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، طرح استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 28 آذر ماه 

با 44 امضا اعالم وصول شد که عدم رعایت نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی 
کشاورزی توسط دولت، ممنوعیت صادرات محصوالت مازاد بر نیاز، عدم اجرای احکام 
برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی از مهم ترین محورهای این طرح استیضاح 

است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید: با تغییر رویه در 
سپرده های کوتاه مدت می توان رشد نقدینگی را مهار و سرمایه ها را به سمت 

تولید هدایت کرد.
محمدرضا تابش در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به تصمیم جدید شورای پول 
و اعتبار، مبنی بر اینکه بانک ها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده های 
کوتاه مدت را نخواهند داشت، گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری 
در راستای سود سپرده های کوتاه مدت بحث های زیادی شد و در نهایت تغییرات 
آنچنانی ایجاد نشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: 
سیاست دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این است که به هر ترتیبی 

نقدینگی در کشور مهار شود و سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا کند. نماینده 
مردم اردکان در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر سود باالیی 
به سپرده های روز شمار اختصاص پیدا می کرد و دارندگان این سپرده ها می توانستند 
هر زمان پول را از حساب خارج کنند که این شرایط مغایر سیاست های کلی بانک 

مرکزی و شورای پول و اعتبار بود.
وی توضیح داد: در واقع اگر شما 20 میلیون تومان در حساب کوتاه مدت داشتید 
به تعداد روزهایی که پول در حساب بود آخر هر ماه سود 15 درصدی دریافت 
می کنید اما با تغییر این رویه، به کمترین مبلغی که پول در حساب بوده برای مدت 
یک ماه سود تعلق می گیرد. تابش هدف از این تغییر رویه در سپرده های کوتاه مدت 

را تشریح کرد و گفت: با تغییر سود روزانه به ماهانه در واقع ماندگاری پول در حساب 
بیشتر می شود و می توان نقدینگی را در جامعه مهار کرد تا در صورتی که زمینه های 
مساعد برای تولید فراهم شد نقدینگی به آن سمت و سوی سوق داده شود. این 
نماینده مجلس اظهار کرد: این روش تاثیر بسزایی بر مهار نقدینگی دارد با این حال 

نمی توان برای آن برآورد مالی ارائه کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار عنوان کرد: با تغییر در رویه سپرده های 
کوتاه مدت، رشد نقدینگی مهار می شود و می توان سرمایه ها را به سمت سپرده های 
بلند مدت که برنامه ریزی برای آن وجود دارد برد و هدایت آنها به سمت تولید را 

رقم زد.


