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هادی محمدی – سخنگوی دولــت در ابتدای نشست خبری
هفتگی خود با رسانه ها خبر خوشی برای پیمانکاران و بدهکاران
دولت داشت و در تشریح مصوبه هیئت دولت در روز یک شنبه،
اظهار کرد :دربــاره تبصره  5قانون بودجه مقرر شد ،صدهزار
میلیارد تومان طلبی که اشخاص حقیقی و حقوقی از بانکها
دارند ،از طرف دولت به بانکها پرداخت شود که این کار ،از امروز
آغاز میشود.وی افزود :این آیین نامه روز یک شنبه تصویب شد و از
این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار و به بانک ها بدهکار هستند،
می توانند اسناد تسویه از دولت دریافت کنند و به بانک ها بدهند و
سپس بانک ها همین اسناد را به جای بدهی خود به بانک مرکزی
می دهند و در نتیجه دولت بدهکار بانک مرکزی می شود .حسن
این کار این است که بار بزرگی از دوش بنگاه های اقتصادی
برداشته می شود و نکته دیگر این که صورت وضعیت مالی بانک

ها نیز مشخص خواهد شد .به گزارش خراسان ،محمد باقر
نوبخت همچنین با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی
پول و اعتبار در هفته گذشته و گزارش ترازنامه بانک مرکزی
در آن ،تاکید کرد :در این ترازنامه مشخص شد بدهی دولت
به بانک مرکزی که حدود ١٠هزار میلیارد تومان است ،به٨
هزار و ٥٠٠میلیارد تقلیل یافته و از این میزان 5هزار و800
میلیارد تومان آن مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانه
ها در سال  ٨٩یا  ٩٠برای پرداخت یارانه هاست .تصویب
آیین نامه اجرایی تبصره ،١٨دیگر اقدام جلسه هیئت دولت
بود که در آن مقرر شد برای ایجاد حدود یک میلیون و ٣٣
هزار فرصت شغلی از طریق اجرای  ١٤برنامه ،حدود ٦٥
هزار و  ٤٠٠میلیارد تومان سرمایه گذاری شود.نوبخت
افزود :مقرر شد  300هزار فرصت شغلی با ساخت 200
هزار مسکن ایجاد شود.یکی از بزرگ ترین بخش ها برای
ایجاد اشتغال که ربطی به تحریم ،ترامپ و ارز ندارد ،بخش
مسکن است که می تواند ساالنه  ٣٠٠هزار فرصت شغلی
ایجاد کند  .نوبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص یکی از دالالن بازار سکه و
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ارز ،گفت :این که بانک مرکزی برای کنترل بازار مداخالتی
داشته ،تردیدی نیست اما در این مورد خاص صورت شفافی
برای من وجود نــدارد .وضعیت بد نیست؛ بله ،مشکالت
وجود دارد و نمیگویم همه چیز آرام است اما وضع کشور در
مجموع بد نیست ،نمیدانم چرا بعضی از ما آدم کوچولوی
سریال گالیور میشویم و میگوییم نمیتوانیم .سخنگوی
دولت در پاسخ به سوالی دربــاره اظهارات خطیب جمعه
تهران در زمینه استقالل بانک مرکزی ،اظهار کرد :طبعا
هرچه مداخالت دولت در بانک مرکزی کمتر باشد می
تواند مستقلتر عمل کند .منتها شرایطی وجود دارد که
در همان خطبه های نماز جمعه حرف دیگری در خصوص
موسسات مالی می زنند و بانک مرکزی مجبور می شود ٢٣
هزار میلیارد یا  ٣٥هزار میلیارد تومان پول پرفشار برای
تسویه طلب ها تزریق کند و این نقدینگی است که اثرش
در پایه پولی و ضریب فشار باقی می ماند .بانک مرکزی اگر
مستقل شود ،باید لیبرالی عمل کند .رئیس سازمان برنامه
و بودجه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی از مدیران
وزارت صنعت ،گفت :متاسفانه چنین خبری درست است و
عده ای که در موضوع واردات خودرو نقش آفرینی کرده اند،
بازداشت شده اند .رئیس جمهور نیز از قوه قضاییه خواسته
اند که با قاطعیت و نهایت سخت گیری برخورد کنند.
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وزیر اطالعات 21 :هزار میلیارد تومان در برخورد با فساد
به بیت المال بازگشت
وزیــر اطالعــات بــا اشــاره بــه ضــرورت برخــورد بــا فســاد
اقتصــادی از بازگشــت  21هــزار میلیــارد تومــان طــی
یــک ســال اخیــر بــه بیــت المــال در برخــورد بــا فســاد
خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حجــت االســام و المســلمین محمــود
علــوی روز ســه شــنبه در نشســت شــورای اداری اســتان

زنجــان بــا بیــان ایــن کــه بایــد در کنــار تامیــن و حمایــت
از امنیــت اقتصــادی ،بــا فســاد اقتصــادی نیــز مبــارزه بــی
امــان داشــته باشــیم  ،افــزود :طــی یــک ســال گذشــته در
نتیجــه پیگیــری مــوارد فســاد اقتصــادی در کشــور21 ،
هــزار میلیــارد تومــان بــه بیــت المــال بازگردانــده شــد.
وی اظهــار کــرد :بنــا بــه فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب،

مبــارزه با فســاد اقتصــادی بیــش از آن کــه اعالمی باشــد،
اعمالــی اســت ،بنابرایــن بــا مــوارد فســاد بایــد بــدون
تعــارف برخــورد کنیــم.
بــه گــزارش تســنیم ،وی همچنیــن افــزود :هــزاران
میلیــارد تومــان از فرارهــای مالیاتــی را شناســایی و بــه
ادار ه مالیاتــی معرفــی کردیــم.

دانشجویان دانشگاه فردوسی ،بهترین تیم مسابقات فرمول یک ایتالیا
تیـم دانشـجویی ایـران در مسـابقات بینالمللـی فرمـول
یـک دانشـجویی ایتالیـا بـه عنـوان بهتریـن تیـم سـال اول
این دور از مسـابقات انتخاب شـد .به گزارش خبرگزاری
صداوسـیما ،تیم پنج نفره دانشـجویی دانشگاه فردوسی
مشـهد کـه بـرای نخسـتین بـار در ایـن مسـابقات بـا
خـودروی «سـورنا» شـرکت کـرده بـود همـه آزمایشهای
فنـی و دینامیکـی را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـت.
بـر اسـاس نتایـج نهایـی اعلام شـده ایـن مسـابقات پنـج

روزه که با حضـور  ۸۸تیـم از  ۸۲دانشـگاه مختلف جهان
در شـهر وارانـو در شـمال ایتالیـا برگـزار شـد ،خـودروی
فرمـول یـک دانشـجویی سـاخت ایـران در بخـش تسـت
صـدای اگـزوز رتبـه اول ،در آزمایـش مصـرف سـوخت و
بازدهـی رتبـه سـوم ،در تسـت اسـتقامت رتبـه چهاردهـم
و در بازرسـیهای فنـی مسـابقات رتبـه دوم را کسـب
کـرد .در مجمـوع ،تیـم دانشـجویی ایـران در جمـع ۸۸
تیـم شـرکت کننده در این مسـابقات بیسـت و سـوم شـد.

دانشـجویان پرتلاش کشـورمان در ایـن مسـابقات
بارهـا مـورد تقدیـر و تحسـین داورهـای بیـن المللـی قرار
گر فتنـد .
وحیـد ریاضـی تهرانـی ،سـعید ریاضـی تهرانـی ،حمیـد
معیـن فـرد ،امیـر رضـا صانعـی و حجـت مهـدی سـوزنی،
اعضـای تیـم دانشـجویی ایرانـی در ایـن دور از مسـابقات
بودنـد .تیـم دانشـجویی فرمـول یـک دانشـگاه فردوسـی
مشـهد روز پنـج شـنبه بـه ایـران بـاز خواهنـد گشـت.
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