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محدودیت فعالیت بانکی برای 
افراد زیر 18 سال

توسعه ایرانی- 
براساس دستورالعمل 
بانک مرکزی ســقف 
ی  کنش هــا ا تر
غیرحضوری افراد زیر 
۱۸ ســال، روزانه ۱۵ میلیون تومــان و ماهانه ۵۰ 
میلیون تومان است. اخیراً تعدادی از بانک ها اقدام 
به محدود کردن سقف تراکنش های غیرحضوری 
برای مشتریان زیر ۱۸ سال کرده اند. پیگیری هااز 
بانک مرکزی حاکی از این اســت که این اقدام در 
راستای دســتورالعمل این بانک انجام شده است. 
بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل 
شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص را ابالغ 
کرد که به موجب ماده ۹ این دستورالعمل بانک ها 
و موسسات اعتباری موظف به محدود کردن سقف 
تراکنش های غیرحضوری اشــخاص زیر ۱۸ سال 
شده اند. به موجب ماده ۹ این دستورالعمل، بانک ها 
و موسسات اعتباری اعتباری موظف اند، آستانه مجاز 
مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت 
غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به 
مشتری پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری 
را به روزانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ ۵۰۰ 

میلیون ریال محدود کنند.
    

ثبت رکورد جدید در قیمت سکه 
توسعه ایرانی-  
قیمت سکه و طال در 
بازر دیروزبدون توجه 
به کاهــش قیمت ارز 
با افزایش قابل توجه 
روبرو بود.  بر اســاس اعالم محمد کشتی آرای، 
نایب  رئیس اتحادیه طال و جواهر قیمت سکه به 
بهای ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایشی ۲۰۰ 
هزار تومانی به ارزش ۱۳ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
تومان به فروش رفت. همچنین نیم سکه به بهای 
هفت میلیــون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع ســکه به 
قیمت چهار میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و هر قطعه 
ســکه یک گرمی نیز به ارزش دو میلیون و ۳۰۰ 

هزار تومان معامله شد.
    

معامله ارز بدون درج قیمت 
ممنوع شد

توسعه ایرانی- 
کانــون صرافــان در 
اطالعیــه ای هر گونه 
معامله ارز بدون درج 
قیمت در اپلیکیشن 
این نهاد را ممنوع اعالم کرد. دراین بخشــنامه 
آمده است: پیرو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر 
برخورد با شرکت های صرافی متخلف در خصوص 
درج قیمت های غیرمتعــارف در تابلو، به اطالع 
تمامی صرافان می رساند ضروری است صرافان 
اقدام به درج قیمت قابل معامله اســعار خود در 
اپلیکیشن کانون نموده و از انجام هرگونه معامله 
بدون درج قیمت خودداری نمایند. بدیهی است 
مالک دفــاع کانون صرافــان در مراجع قضائی، 
مالیاتی و نظارتی، آرشیو قیمت های درج شده در 
سامانه مذکور است. همچنین پیشنهاد می گردد 
به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رفاه 
حال مشتریان، تمامی صرافان از سیستم نوبت 
دهی اپلیکیشــن بهره برده و از تجمع و تشکیل 

صف در صرافی ها جلوگیری نمایند.
    

سقف وام بانک های قرض الحسنه 
به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت

توسعه ایرانی-  
ســقف وام بانک های 
لحســنه طی  قرض ا
بخشنامه ای از سوی 
بانک مرکــزی از ۲۰ 
میلیون تومان بــه ۳۰ میلیون تومــان افزایش 
یافت. بر اساس بخشــنامه ای که بانک مرکزی 
۳۱ شهریور ماه خطاب به مدیران عامل دو بانک 
قرض الحسنه رســالت و مهر صادر کرده، سقف 
وام ایــن دو بانک را از ۲۰ بــه ۳۰ میلیون تومان 
افزایش داده اســت. بر اســاس تبصره یک ماده 
۳۵ »دستورالعمل اجرایی تأســیس و فعالیت 
بانک های قرض الحســنه و نظارت بر آن«، بانک 
مرکزی می تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع 
این ماده تجدیدنظر کند. با استناد به این تبصره، 
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری 
بانک مرکزی در هفدهمین جلســه خود مقرر 
کرد کــه ســقف وام قرض الحســنه بانک های 
قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد 

میلیون ریال افزایش یابد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 جلســه رای اعتمــاد بــرای وزیر 
پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت 
باالخره پس از پنج ماه بالتکلیفی، دیروز 
با رای مثبت نمایندگان مجلس به وزیر 

پیشنهادی همراه شد.  
وزارت صنعت،معــدن و تجــارت 
روزهای ســختی را پشت سر گذاشته 
است و روزهای ســخت تری را پیش 
رو دارد.در ۵ ماهی که گذشــت وزارت 
صعت، معدن و تجارت دو سرپرست را 
به خود دید و دو گزینه نیز به عنوان وزیر 
پیشنهادی به مجلس شورای اسالمی 
معرفی شدند. حسین مدرس خیابانی 
نتوانســت رای اعتماد نمایندگان را از 
آن خود کند و باالخــره دومین گزینه 
پیشنهادی رییس جمهوری توانست 
رای مثبــت نمایندگان را بــه همراه 

داشته باشد. 
 در ۵ ماه گذشته در شرایطی قلب 
تولید و تجارت بی وزیر بود که اقتصاد 
ایران یکی از ســخت ترین دوره های 
خود را تحت تاثیر تشــدید تحریم ها 
از یک ســو و همچنین افزایش شدید 
قیمت ها پشت سر گذاشت. حاال وزیری 
وارد وزارت صمت شــده است که در 
خوش بینانه تریــن حالت کمتر از یک 
سال مسئولیت تصدی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت را عهده دار است. 

علیرضا رزم حسینی که برای اولین 
بار وارد باشگاه وزیران جمهوری اسالمی 
ایران شده است پیش از این مسئولیت 
استانداری خراسان و کرمان را بر عهده 
داشته است. وی در حالی توانست رای 
اعتماد را از مجلــس یازدهم بگیرد که 
مخالفان بســیار پرزوری داشت و در 
جریان این نشست نیز سخنانی علیه وی 
مطرح شد که البته هر کدام می توانست 
وضعیت را به زیان او تغییر دهد. البته 
یکــی از نماینــدگان مجلس،محمد 
حسین فرهنگی در قامت مخالف وزیر 
پیشنهادی نقل قولی را از واعظی، معان 
رییس جمهوری داشت مبنی بر اینکه 
اگر چوب خشک هم به مجلس بفرستیم 
رای می آورد که البتــه این نقل قول از 
سوی معاون پارلمانی ریاست جمهوری 
حسینعلی امیری تکذیب شد. از سوی 
دیگر برخی مانور بر تابعیت دو گانه ی را 
آغاز کردند و می گفتند دختر اقای رزم 
حسینی تبعه کاناداست و در بسیاری 
از شرکت ها مســئولیت دارد . شخص 
رزم حســینی در واکنش به این دست 
اظهارات که البته آن را تخریب می خواند 
گفت: مبارزه با فساد تبعات دارد و تبعات 
آن با این دست حمله ها از همین حاال 
آغاز شده است. این دســت اظهارات 
هر چند جو مجلس را بــرای دقایقی 
متشنج کرد اما شیوه دفاع موافقان نیز 
بر ایجا تشنج در مجلس بی تاثیر نبود. 

به عبارت دیگر عنابســتانی،نماینده 
موافق رزم حسینی فیلمی را به مجلس 
آورده و تاکید داشــت پخش شود که 
سخنان سردار ســلیمانی درباره رزم 
حسینی را در بر داشت. البته پخش  این 
فیلم نیمه کاره ماند چرا که بسیاری از 
نمایندگان با فریاد خود اعتراضشان را 
نسبت به پخش این فیلم و بهره گیری 
از سردار سلیمانی اعالم کردند و همین 
امر سبب شد شخص عنابستانی نیز با 
تاکید بر اینکه صدا خوب نیست از ادامه 

پخش انصراف دهد. 
 این اولین بار و آخرین باری نبود که 
نام سردار سلیمانی در جلسه مطرح شد 
و هر چند بسیاری از نمایندگان اصرار 
داشتند این فضا متوقف شود و از خون 
شهید بهره برداری صورت نیگرد اما باز 

این روند ادامه داشت. 
 حاال رزم حسینی در حالی فعالیت 
خود را آغاز کرد که پیــش از وی رضا 
رحمانــی وزیر برکنار شــده صمت و 
همچنین دو سرپرست، وارد اتاق وزارت 

شده است. 
 نظر موافقان چه بود؟

محمود عبــاس زاده یــک عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی 
درموافقت با وزیر پیشــنهادی صمت 
گفت: برای منافع مردم و منافع کشور 
باید برای رای مخالف یــا موافق خود 

حجت شرعی داشته باشیم.
وی تاکید کــرد: در خصوص آقای 
رزم حســینی و مطالبی که در فضای 
مجازی در خصوص ایشان و تابعیت دو 
گانه و ... گفته می شود، باید بگویم اگر 
این مطالب حقیقت داشته باشد نشانگر 
آن است که  کشــور دچار آنارشیسم 
شده اســت. اگر حقیقت داشته باشد 
دیوان محاســبات، وزارت اطالعات و 
کمیسیون اصل نود کجا هستند؟ مگر 
این مطالب در خصوص من و شــما در 
فضای مجازی گفته نمی شــود؟این 
صحبت ها در خصوص من هم  در این 

فضا مطرح است.
از ســوی دیگر احســان ارکانی، 
نماینده مردم نیشــابور و فیــروزه در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: گزینه 
پیشــنهادی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت می تواند با استفاده از تجربیاتش 
وضعیت اقتصاد را سامان دهد. وی تاکید 
کرد:انقالبی ها از دروغ بیزار هستند و 
هیچگاه حاضر نیستند آبروی دیگران 
را لکه دار کنند از ایــن رو نباید تهمت 
دوتابعیتی به رزم حســینی زده شود.

گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت 
قوانین مزاحم تولید را می شناسد زیرا 
فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی 

داشته است.
ش  نــو حســین  همچنیــن 
آبــادی، نماینــده ورامین، پیشــوا و 

قرچــک در موافقت با رزم حســینی 
گفــت: می خواهیم دربــاره مدیریت 
وزارتخانــه ای تصمیــم بگیریــم که 
مســئولیت حیاتی را عهده دار است. 
وضعیت آشفته بازار و نابسامانی حوزه 
بازرگانی و تجــارت  معضالت بخش 
صنعت و معدن و شرایط نگران کننده 
تولید و بی توجهی بــه اقتصاد مقاوتی 
نیازمند وزیری صالــح و توانمند برای 

این وزارتخانه است.
نظر مخالفان چه بود؟

اردشیر مطهری، نماینده گرمسار 
در مخالفت بــا رزم حســینی گزینه 
پیشنهادی دولت برای تصدی وزرات 
صمت اظهار داشت:برخی افراد پشت 
پرده انتصاب رزم حســینی در جایگاه 
وزیر صمت هستند که اگر من بخواهم 
آن را بیان کنم تعجــب می کنید. این 
در حالی است که مالقات هایی از سوی 
افراد فاســد کنار رزم حسینی با برخی 
مسئولین و نمایندگان مجلس که به 
تعداد انگشتان است صورت گرفته که 

جای تعجب دارد.
وی افزود: آقای رزم حســینی شما 
چگونه می خواهید مسئولیت بگیرید 
در حالی کــه ادعا کرده ایــد که محل 
زندگی تان در کانادا بوده و حتی دو دهه 
در کانادا بوده ایــد و خانواده تان در این 
کشــور زندگی می کنند؛ شما چرا به 
ایران آمده و دم از نظام و مردم می زنید؟ 
مهران ویــس کرمی،نماینده خرم 
آباد در مخالفت با رزم حســینی وزیر 
پیشــنهادی صمت گفت:من فکر می 
کنم وزیر پیشنهادی عزم جدی برای 
احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل را 
ندارد. این نماینده مجلس یازدهم گفت: 
این صنایع تعطیــل و نیمه تعطیل در 
استان لرستان صدای مردم را در آورده 
و مردم می گویند ما را از نظر صنعتی به 
دهه ۵۰ برگردانیــد و این برای وزارت 

صمت خجالت آور است .
محمد حسن فرهنگی،نماینده مردم 
تبریز در مجلس نیز در مخالفت با رزم 
حسینی گفت: سوال ما از رزم حسینی 
آن اســت که چرا از کشور خارج شده و 
طی سالیان متوالی، کار واردات را انجام 
داده است؟ درواقع کار وی وارد کردن 
دستگاه های دست دوم به کشور بوده و 
از این جهت لطمه های زیادی به کشور 

زده است.
و اما دفاع رزم حسینی 

رزم حســینی در ایــن نشســت 
از برنامه هــای خــود دفــاع و تاکید 
کرد حمایت از ســفره مــردم در صدر 

برنامه هــای من قــرار دارد.وی تاکید 
کرد:برنامه من ایجاد فضای شیشه ای 
در وزارت صمت اســت و البته مبارزه 
بــا فســاد هزینــه دارد و همین حاال 

تخریب ها آغاز شده است.
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: 
مبارزه با قاچاق و پرهیز از ایجاد التهاب 
در بــازار نیز برنامه ماســت و در حوزه 
صنعت نیز اســتفاده از ظرفیت خالی 
شــهرک های صنعتی در دستور کار 
ماســت. برنامه ای که دنبال می کنیم 
این است که کارخانه های کم ظرفیت 

را فعال کنیم.
حاشیه های مجلس

در ابتدای این جلســه حسینعلی 
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، 
علوی وزیر اطالعات و حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پــرورش به همراه رزم 
حســینی وزیر پیشــنهادی صنعت 
وارد جلســه علنی مجلس شدند. این 
موضوع تذکر و اخطــار نمایندگان را 
در پی داشــت. آن ها نســبت به عدم 
حضور رئیس جمهــور معترض بودند 
اما قالیباف رئیــس مجلس علت عدم 
حضور روحانــی در این جلســه را به 
رعایت پروتکل های مقابلــه با کرونا 
مرتبط دانست و گفت که این امر خالف 

آیین نامه مجلس نیست.
دقایقی بعد اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیــس جمهــور نیز در 
جلسه رأی اعتماد حضور یافت.رخی 
نمایندگان به عدم حضــور روحانی، 
رییس جمهوری اسالمی ایران در این 
نشست اعتراض داشــتند که قالیباف 
توضیــح داد این اقدام خــالف قانون 

نیست. 
در نهایت علیرضا رزم حسینی در 
مدت نیم ساعت به دفاع از برنامه های 
خود پرداخت و نهایتا توانســت با رأی 
موافق ۱۷۵ نماینده به کرسی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دســت پیدا 
کند.به این ترتیب سومین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در دولت دوازدهم کار 

خود را آغاز کرد.

همه حاشیه های یک رأی اعتماد 

انتخاب سومین وزیر صمت در سال پایانی دولت 
وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت: برنامه من ایجاد 

فضای شیشه ای در وزارت 
صمت است و البته مبارزه 

با فساد هزینه دارد و همین 
حاال تخریب ها آغاز شده 

است

خبر

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً 
گزارش نهایی طرح تأمین کاالهای اساسی 
برای ۶۰ میلیــون نفر در قالــب کارت های 
الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن 
به هیئت رئیسه ارسال کرد. یک اقتصاددان 
معتقد اســت اجرای این طرح قرار گرفتن 
کشور در مسیر ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا کمیسیون برنامه و 
بودجه طرح اختصاص کاالبرگ برای تامین 
کاالهای اساسی را تقدیم هیات رییسه کرد 
و در صورتــی که این طــرح در مجلس رای 
بیاورد به زودی اجرایی خواهد شد. بر اساس 
این طرح دولت مکلف است به منظور تامین 
بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور 
به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شــش 
ماهه دوم ســال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، 
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی 
شده در طرح معیشت خانوار )موضوع ردیف 
)۳۱( جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۹ کل کشــور( را از این طریق به کارت 
یارانه نقدی سرپرســت خانــوار واریز کند. 
خانوارهایی که ســطح درآمــد آنها کمتر از 
مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه 

سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند 
که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
در این باره علــی مروی با بیــان این که 
طرح ارائه شده از ســوی مجلس برای توزیع 
کاالبرگ تبعــات تورمی باالیــی دارد که با 
سرنوشــت ۸۰ میلیون انسان بازی می کند، 
تصریح کرد: البته این طرح ایجاد فســاد هم 
می کند اما مقیــاس آن کوچک تر از تبعات 

تورمی اش است. 
بــه گفتــه وی اصلی ترین ایــراد طرح 
کاالبرگ این اســت که سمت مصارف آن به 
جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل 
طرح های نیمــه تمام عمرانی دیده شــده، 
قطعی اســت؛ یعنی حتما هزینه می شــود 
و این طور نیســت که بتــوان در مصرف  آن 
صرفه جویی کرد. چراکــه ۳۰ هزار میلیارد 
تومان آن صــرف یارانه و ۱۰ هــزار میلیارد 
تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می شود. 
اما در سمت منابع و درآمدها نه تنها حصول 
آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی 

بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد.
این اقتصاددان با اشــاره بــه اینکه ۳۵ 

هزار میلیارد تومــان از منابع تخصیص داده 
شــده به این طرح قرار است از محل افزایش 
سقف پیش بینی منابع قابل احصاء از موارد 
مندرج بنــد و تبصره ۲ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۹ تامین شــود، گفت: در قانون بودجه 
ســقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود که همین ۵۰ هزار 
میلیارد تومان هم درست نبوده و با گذشت 
شش ماه از سال بخش کمی از آن محقق شده 
اســت؛ با این حال مجلس می خواهد  پیش 
بینی درآمدهای ایــن ردیف ها را به ۸۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش دهد که صرفا بازی با 
اعداد اســت و به احتمال خیلی زیاد محقق 

نخواهد شد.
کاالبــرگ ۴۰ هــزار میلیــارد تومان به 
کســری بودجه و تا ۱۶ درصد به تورم اضافه 

می کند
به گفته این اقتصــاددان در حال حاضر 
دولت موفق شــده که از ۲۵۰ هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار 
میلیارد تومــان را از طریق فــروش اوراق و 
صندوق های ETF جبران کنــد، اما برای 
۱۷۰ هــزار میلیارد تومان دیگــر تنها ۶ ماه 

آینده را فرصت دارد؛ بنابراین این خطر وجود 
دارد که بــا افزایش پایه پولی، این کســری 
بودجه تامین شود. در این شرایط، با اجرای 
طرح کاالبرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر 

هم به آن اضافه می شود.
وی با بیان اینکه محاسبات نشان می دهد 
به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شدن 
به کســری بودجه به همان اندازه پایه پولی 
افزایش پیــدا خواهد کرد و بــا تأخیر زمانی 
کوتاه مدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم 
افزوده خواهد شــد، تصریح کرد: به عبارت 
دیگر با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به 
کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد 
درصد به تورم موجود اضافه شــود؛ بنابراین 

اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در مسیر 
ابرتورم را تسهیل خواهد کرد.

به جای کاالبرگ، منابــع ارز ترجیحی را 
به صورت یارانه نقدی بین اقشــار کم درآمد 

توزیع کنیم
وی در پایان با تاکید بر اینکه در شــرایط 
فعلی کشور یکی از اولویت ها باید حمایت از 
خانواده های کم درآمد باشد، پیشنهاد کرد 
که دولت به جــای تخصیص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساســی که محل فساد شده و نفع 
آن هم به خانواده های کم درآمد نمی رسد، 
آن را حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت 
یارانــه نقدی بــه خانواده های کــم درآمد 

پرداخت کند.

کوپن در یک قدمی اقتصاد ایران 

یک کارشناس: بازگشت کوپن تورم زاست


