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همتی خبر داد:
پرداخت وام یک میلیون تومانی 

به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار

توســعه ایرانی - رئیس کل بانک مرکزی از 
پرداخت یک میلیون تومان وام قرض الحســنه به 
۱۰میلیون سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد 
ثابت ندارند، خبر داد. عبدالناصر همتی اعالم کرد: با 
توجه به توقف فعالیت برخی از مشاغل از اول آذر ماه، 
پرداخت یک میلیون تومان وام قرض الحسنه به ۱۰ 
میلیون سرپرست خانوارهای یارانه بگیر که درآمد 
ثابت ندارند با قبول اختالف ســود توسط دولت از 
محل وام کرونایی انجام می شود. بر اساس این طرح، 
اختالف نرخ سود ۱۲ درصد تا سود وام قرض الحسنه 
را دولت باید تقبل کند. این وام برای افرادی که حقوق 
دولتی نداشته و فاقد حقوق ثابت هستند پرداخت 
می شود. با گسترش شیوع ویروس کرونا از ابتدای 
آذرماه محدودیت های ســختگیرانه ای در شهرها 
اعمال می شود که بر اســاس آن، اکثر مشاغل قادر 
به فعالیت نیستند. به دنبال محدودیت های جدید 
اعمال شده، بیشتر مشاغل در تهران و ۱۵۰ شهر به 

مدت دو هفته از شنبه اول آذر ماه تعطیل می شوند.
    

شرایط صادرات سیب زمینی از مرز 
پرویزخان اعالم شد

توسعه ایرانی - قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان 
شرایط جدید صادرات ســیب زمینی از این مرز به 
عراق را صادر کرد. قرنطینه گیاهی مرز پرویزخان 
شرایط جدید صادرات ســیب زمینی از این مرز به 
عراق را صادر کرد: اول: صادرات ســیب زمینی از 
این مرز فقط با بسته بندی کیسه توری برای طرف 
عراقی مورد پذیرش خواهد بــود. دوم: از بارگیری 
محموله های دارای خاک و یا گل خودداری نمایید. 
سوم: محموله های دارای غده های سبزرنگ ،آلوده 
به بیماری جــرب) چیچک(، جوانــه زده، دارای 
آثارکرم خوردگی و یا عالئم پوسیدگی و نامرغوب 
تاُیید نخواهد شد و برگشت داده می شوند. چهارم: 
محموله های دارای غده های خیلی بزرگ معموالََ 
از داخل تهی هســتند و مورد تاُیید نمی باشند. لذا 
خواهشمند است با اطالع رسانی به طرفین داخلی 
خود، فقط و فقط محموله های تازه، مرغوب، یک 
دســت، غده های با اندازه متوسط و دریک کالم به 
معنای واقعی »صادراتی« را بارگیری و حمل نمایید.

    
۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دالر هزینه 

واردات پارچه چادر است

ایلنا- نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اسالمی گفت: پوشاکی که وارد کشور شده 
رقم بسیار باالیی از قاچاق را به خود اختصاص داده 
است در حالیکه در کشورهای مبدا به خاطر کرونا 
نمی توانند محصوالت شــان را بفروشــند و حتی 
به دلیل مسائل محیط زیســتی نمی توانند آنها را 
بسوزاند، حاضر هســتند به رایگان هم در اختیار 
خریداران بگذارند، لذا با قیمت های بسیار پایین آنها 
را می فروشند و تجار آنها را به کشورهای خودشان 
می برند. علی جدی در مــورد میزان واردات پارچه 
چادر به کشور اظهار داشــت: ساالنه نزدیک به ۹۰ 
میلیون متر مربع مصرف پارچه ی چادر مشکی در 
کشور است که تقریبا از این مقدار، حدود ۱۰ میلیون 
متر مربع تولید داخلی اســت و باقی  از کشورهای 
چین، کره، تایلند، ژاپن و کشورهایی که در حوزه ی 
آسیا هستند وارد می شود. وی افزود: تولید چادر جزو 
اولویت های وزارت صمت است، از همین روی االن 
چندین مجموعه فاز تولید چادر مشــکی را شروع 
کردند. برای مثال یک مجموعه  در  شهر قزوین کار 
خود را شروع کرده و در شهرکرد هم فاز دوم را شروع 
کردند. پروژه های تولید نزدیک ۴۰-۵۰ میلیون متر 

مربع در حد نصب و راه اندازی هستند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

مجلس شورای اســالمی دیروز در 
نشست علنی خود نسبت به اصالح طرح 
پرداخت یارانه نقدی به 6۰ میلیون نفر 

اقدام کرد. 
 این طرح که به دلیل بار مالی آن از 
سوی شــورای نگهبان رد شده است، 
حاال با تغییرات اعمالی مجلس شورای 
اسالمی، نه تنها خطری را متوجه بودجه 
دولت که متوجه کلیت بازار سرمایه ای 
می کند که در چهار ماه، ریزشی نزدیک 
به یک میلیون واحد را تجربه کرده است. 
بحران بازار سرمایه البته در چهار ماه 
اخیر بسیاری از سهامدارانی که به امید 
مصون ماندن از تورم راهی بازار سرمایه 
شده بودند را با مشکالتی جدی مواجه 
کرد. در هفته های گذشته در روزهای 
پیاپی سهامداران ناراضی راهی خیابان 

شدند و مقابل سازمان بورس دست به 
اعتراض زدند اما در وضعیتی که بورس 
مجالی برای رشــد ندارد و کارشناسان 
پیش بینی می کنند که بازار با رشدی 
کند، روند رســیدن به تعادل را تجربه 
می کند، سیگنال مجلس به بازار سرمایه، 

می تواند خطرآفرین تلقی شود. 
 علی قنبری، نماینده اسبق مجلس 
شورای اسالمی که معاونت وزارت جهاد 
کشاروزی را نیز در کارنامه کاری خود 
ثبت کرده اســت، در گفتگو با »توسعه 
ایرانی« می گوید: نمایندگان مجلس 
درصددند کاری بــزرگ انجام دهند، 
به هر حال با شــعارهای بزرگی راهی 
مجلس شــده اند و صفــت انقالبی را 
برای خود برگزیده اند؛ اما الزم اســت 
با مشورت با کارشناســان و اهل فن از 
اتخاذ تصمیماتی که تاثیر کوتاه مدت و 
موقت بر رضایت افراد دارد و در بلندمدت 

مشــکالت عدیده ای را متوجه کشور 
می کند، پرهیز کنند. 

 وی با اشــاره به پرداخت یارانه های 
نقدی در ۱۱ ســال اخیر گفت: همان 
زمان که طرح پرداخــت یارانه نقدی 
از ســوی دولت وقت یعنی دولت دهم 
پیگیری شد، بسیاری هشــدار دادند 
و دولت توجهی نکرد تا کشــور در این 
وضعیت قرار گرفت و برون رفت از این 
وضعیت بحران پیچیده ای اســت و در 
نتیجه الزم و ضروری است که از تکرار 

اشتباه پرهیزکنیم. 
وی ادامه داد: اقدامات پوپولیستی 
تاثیراتی کوتاه مدت و گــذرا دارند، اما 
بنیان های اقتصادی را تخریب می کنند 
و در شرایطی که بخش بهداشت و درمان 
به این اعتبار و نقدینگی نیاز دارد چطور 
می تــوان برای پرداخــت یارانه نقدی 

بیشتر برنامه ریزی کرد؟

چرا شورای نگهبان مخالفت کرد؟
عباسعلی کدخدایی در توضیح دالیل 
رد این مصوبه اعالم کرده بود: شــورای 
نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت 
یارانه کاالهای اساسی را مورد بررسی 
قــرار داد و اعضای این شــورا به دلیل 
بار مالی با این طــرح مخالفت کردند 
و شــورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون 
اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا 

دولت بار مالی آن را متقبل نشد.
بر اســاس این طــرح دولت مکلف 
بود به منظور تامین بخشی از نیازهای 
معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهــای کم برخوردار، در شــش 
ماهه دوم ســال ۱۳۹۹ و بــه صورت 
ماهانه، نســبت به تامیــن و پرداخت 
یارانه اعتبــار خرید به هر فــرد ایرانی 
شناسایی شده در طرح معیشت خانوار 
)موضوع ردیف)۳۱( جدول تبصره ۱۴ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور(، 
ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 

سرپرست خانوار اقدام کند.
نمایندگان مجلس در نشست دیروز 
خود اما شــرایط را تغییــر دادند و در 
اصالحیه مقرر کردند منابع مورد نیاز 
این طرح از این محل ها تامین شــود. 
بخشــی از منابع مورد نیاز اجرای این 
طرح مقرر است ۲8 هزار میلیارد ریال 
از منابع مورد نیاز اجــرای این طرح از 
وصول اقساط سهام دولت تامین شود. 
در عین حال، واگذاری باقیمانده سهام 
دولت در شرکت های پاالیشی به میزان 
۱8۰ هزار میلیارد ریال، ۲-۳ واگذاری 
باقیمانده ســهام شرکت های صنعتی 
به میزان یکصد و بیســت هزار میلیارد 
ریال و واگذاری باقیمانده سهام بانک ها 
و بیمه ها به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال 

در این طرح پیش بینی شده است. 

 بازار سرمایه کشش دارد؟
علی پور، کارشــناس بازار سرمایه 
در گفتگو با »توسعه ایرانی« می گوید 
آیا می تــوان در این شــرایط برای نقد 
کردن پول و تامین نقدینگی روی بورس 
حساب کرد؟ وی با اشاره به اینکه شکل 
آزادسازی سهام عدالت و فشار فروش آن 
یکی از دالیلی بود که وضعیت بورس را 
بحرانی کرد، ادامه داد: در این شــرایط 
نمی توان روی بازار ســرمایه حساب 
خاصی بــاز کرد و حتی این ســیگنال 
می تواند بورسی را که تازه از پس سقوط 
بیش از یک میلیون واحــدی در حال 

بازیابی خود است، به اغما ببرد. 
 وزیر امــور اقتصــادی و دارایی نیز 
پیش تر تاکید کرده بود در نیمه اول سال 
حجم درآمد دولــت از محل واگذاری 
سهام بسیار باال بوده است و برخی این 
شکل عرضه را عامل مهم بحران در بازار 

سرمایه می دانند. 
  امکان سنجی 

پرداخت یارانه جدید 
 در حالــی که دولــت مهمترین 
دلیل مخالفت خود با پرداخت یارانه 
۱۲۰ هزار تومانی را نبود نقدینگی 
می داند، نماینــدگان مجلس این 
طرح را یکــی از مهترین طرح های 
خود دانسته و مانور تبلیغاتی باالیی 

را بر آن راه انداخته اند. 
 این وضعیت شــرایطی پیچیده 

را پیش روی اقتصاد قرار می دهد. 
برخی کارشناسان معتقدند مانور 
بر چنین طرح هایی می تواند به باال 
رفتن انتظارات عمومی منجر شود 
امــا درنهایت مشــکالت متعددی 

متوجه اقتصاد می شود. 
 این اولین باری نیست که یارانه 
به بحران اصلی در اقتصاد سیاســی 

ایران تبدیل می شــود. در ۱۱ سال 
اخیر بســیاری از کاندیداها در هر 
انتخاباتی اعم از انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری در تالش بوده اند 
تا از یارانــه به عنوان ابــزاری برای 
جمع آوری رای بهره بیرند و همین 
کار سبب شده اســت برون رفت از 
این بحران با ســختی های فراوانی 
همراه باشد. یارانه یک ماه در شرایط 
کنونی رقمی حدود قیمت یک مرغ 
را تشــکیل می دهد امــا همچنان 
قطــع آن عوارض بســیاری باالیی 
را از منظر اجتماعی و سیاســی به 
همراه دارد. دولت یازدهم و دوازدهم 
بارها تالشی ناکام برای حذف یارانه 
را در دســتور کار قرار داد اما به نظر 
می رسد با نزدیک شدن به انتخابات 
ریاست جمهوری واژه یارانه به واژه 
پرتکرار ادبیات سیاسی و اقتصادی 
 کاندیداهــا و منتقــدان دولــت 

تبدیل شود. 

اصرار عجیب مجلس بر یک طرح اشتباه و کشف منبع مالی برای آن؛

تأمین یارانه ها از جیب سهامداران! 
علی قنبری، نماینده اسبق 
مجلس در گفتگو با »توسعه 
ایرانی«: نمایندگان مجلس 

درصددند کاری بزرگ انجام 
دهند، به هر حال با شعارهای 
بزرگی راهی مجلس شده اند،  

اما الزم است با مشورت با 
کارشناسان و اهل فن از 

اتخاذ تصمیماتی که تاثیر 
کوتاه مدت و موقت بر رضایت 

افراد دارد و در بلندمدت 
مشکالت عدیده ای را 
 متوجه کشور می کند، 

پرهیز کنند 

خبر

سخنگوی گمرک با بیان اینکه ترخیص 
کاال از گمرک هرگز متوقف نشــده اســت، 
گفت: نباید به روند ترخیص کاال نگاه سیاسی 
داشت، زیرا معیشت مردم در کشور به مسائل 
سیاسی گره نخورده اســت. از تیرماه سال 
جاری مکاتبات برای تسریع در ترخیص اقالم 

اساسی و ضروری آغاز شده بود.
به گــزارش ایرنا، جمعــی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس 
جمهوری این سوال را مطرح کردند که »چرا 
میلیون ها تن کاالی اساسی مورد نیاز مردم 

زودتر از انتخابات آمریکا ترخیص نشد؟«
در بخشــی دیگر از این نامه آمده است: » 
آیا عجیب و نگران کننده نیســت این دولت 
تمام اقدامات اصالحی خــود را برای ایجاد 
آرامش در بازار و ســفره معیشت مردم بطور 
فشرده و فوق العاده و آنی به روزهایی موکول 
کند که وضعیت رقابت انتخاباتی بین ترامپ 
و بایدن )دو نماد ظلم و ستم علیه مظلومان 
جهان و خصوصا مردم ایران( تعیین تکلیف 

می شود؟«
بر همین اساس »سید روح اله لطیفی« ، با 
بیان اینکه در تمام طول سال روند ترخیص 
کاالهای اساسی و ضروری برای تولید تعطیل 
نبوده اســت، اظهــار داشــت: در هفت ماه 
گذشته حدود ۲ میلیون تن اقالم مختلف به 
صورت ماهیانه ترخیص شده است که جمع 

آن به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن می رسد.
وی با اشاره به ترخیص ۱۴ میلیون و ۲۰ 
هزار تن کاال در هفت ماه سال ۹8، تاکید کرد: 
تنها دو درصد کاهش در خــروج کاالها در 
مدت مشابه امسال با سال گذشته دیده می 
شود و این آمار و ارقام، سندی است که نشان 
می دهــد توقفی در خروج اقــالم مورد نیاز 

مردم از گمرک وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه برابر بودن ورودی بنادر با 
خروجی گمرک نشان از عادی بودن شرایط 
دارد، تاکید کرد: در سال جاری ورودی کاال در 
بنادر با افزایش مواجه شده است اما ۲ درصد 

کاهش در خروجی را شاهد بودیم که از چهار 
ماه پیش اعالم شد برای افزایش خروجی از 
گمرک باید موانع تشریفات گمرکی از میان 
برداشــته شــود تا به ضرب آهنگ مناسبی 

برسیم.
لطیفی خاطرنشــان کــرد: در این مدت 
مدیریت منابع ارزی شرایط به گونه ای رقم 
خورد که موجبات طوالنی شدن تخصیص، 
تامین و دریافت کد رهگیری را فراهم کرد و 
کندی در روند ترخیص کاالهای اساســی را 

به وجود آورد.
وی با اشاره به سفر »اسحاق جهانگیری« 
معــاون اول رییــس جمهوری به اســتان 
هرمزگان، اظهار داشت: مصوبات این سفر که 
بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات آمریکا 
فاصله داشت موجب ســرعت بخشیدن به 
ترخیص بــا اولویت بنــدی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت شد.
وی افزود: از چهار میلیــون و ۲۰۰ هزار 
تن کاالی اساســی باقی مانــده در گمرک، 
ســه میلیون و 8۰۰ هزار تن از اقالم اساسی 
بعد از این ســفر ترخیص شد و همچنین در 
این مدت کاالهای جدیدی وارد و جایگزین 

کاالهای ترخیص شده از گمرک شده است.
وی با اشــاره به ســخنرانی رهبر معظم 
انقالب در روز میالد پیامبر اکرم )ص( مبنی 
بر هماهنگی تمام دستگاه ها برای دسترسی 
مردم به کاالی مورد نیاز خــود، تاکید کرد: 
سخنان ایشان همزمان با انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بود اما هیچ ارتباطی میان 
آن دو وجود نداشت و پس از آن روندی که از 
قبل برای خروج کاال از گمرکات وجود داشت 

سرعت بیشتری پیدا کرد.
لطیفی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۲ امور 
گمرکی، اختیاراتی به این نهاد داده شد تا به 
ترخیص کاال سرعت ببخشد، تاکید کرد: این 
تصمیم جدید متاثر از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب بود که عالوه بر هماهنگ کردن تمام 
دستگاه های تجارت خارجی، شاهد همکاری 

قوه قضاییه و همراهی قوه مقننه برای ورود 
کاال به کشور بودیم.

به گفته وی، در حال حاضر هر ســه قوه 
در تالش برای رســاندن کاالهای اساســی 
و ضروری مرتبــط با تولید به دســت مردم 

هستند.
سخنگوی گمرک تصریح کرد: همزمانی 
بخشــی از این فرآیند با انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا تصادفی بوده است و نباید 
به این روند، نگاه سیاسی داشت، زیرا معیشت 
مردم در جمهوری اسالمی به مسائل سیاسی 

گره نخورده است.
به گفته لطیفــی، همه مســئوالن با هر 

نگرش سیاســی باید برای تامین معیشــت 
مردم در این شرایط سخت بسیج شوند و عزم 

ملی نباید با انتخابات یک کشور که دشمنی 
آن با ایران ثابت شده است، ارتباط داده شود.

پاسخ گمرک به مجلس: 

ترخیص کاال را سیاسی نکنید؛ توقف نداریم

» بسمه تعالی «
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