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شافعی:درتدوین الیحه بودجه  ،99هیچ نظری از بخش خصوصی دریافت نشد
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :دولت در روند نگارش الیحه بودجه
سال  ،1399هیچ نظری را از بخش خصوصی
دریافت نکرد .در سنوات گذشته حداقل بخش
خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این
الیحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش
اعمال نمیشد ،اما مجالی برای بیان آنها در
اختیارش قرار می گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کــشــاورزی؛ غالمحسین شافعی در
دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان مشهد به

اناهلل و انا الیه راجعون

با تسلیم به مشیت الهی و بانهایت تاسف و تاثر درگذشت
برادر عزیزمان شادروان

جواد اصغریان رضایی(علیزاده)
فرزند مرحوم حاج کاظم علیزاده
را به اطالع اقوام و آشنایان می رسانیم.

مراسم تشییع فردا ساعت  ۱۰:۳۰صبح

از صحن آزادی به سمت خواجه اباصلت برگزار می گردد.

خانواده علیزاده

عمد هترین نقایص وارد بر این الیحه نیز اشاره
و بیان کرد :یکی از ایــرادات بودجه  ،99نگاه
خوشبینانه دولت به درآمدهایش است .امکان
تحقق سرفصل های درآمدی که در این الیحه
ذکر شده ،بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آن
که تدابیر جدیدی اتخاذ شود.
وی افزود :ایراد جدی دیگری که از سوی بخش
خصوصی مطرح می شود ،تقدم یافتن مصارف
بر منابع است .طبیعتا در روند نگارش چنین
الیحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و
در ادامه به تناسب آن ،مصارف تعریف شود؛ در

غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند
داشت.
رئیس اتاق ایران ،گوشهچشمی نیز به اجرای
طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به منظور حل
بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی داشــت و توضیح داد :این طرح که به
تازگی به تصویب شــورای پول و اعتبار کشور
رسیده ،به نوعی احیای السی داخلی البته با
ساز و کاری جدید است.
وی ادامه داد :در این طرح به بانکها اجازه داده
می شود تا به مشتریان خو شحساب گواهی

تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای
ن مواد اولیه به کار گرفته شود .به بیان بهتر،
تأمی 
با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور
که در قالب زنجیرههای تأمین تولید قرار دارند
و همچنین با برخورداری از ضمانت بانکها و
مؤسسات اعتباری ،زمینه الزم برای تأمین منابع
موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
وی ادامــه داد :این اقــدام خوب بانک مرکزی
باید توسط کمیسیون های تخصصی به اعضای
اتاق مشهد اطالع رسانی شود تا بتوانند از این
ظرفیت بهره بگیرند.

