پرداخت وام  ۱۰ميليون توماني
به سرپرستان خانوار در صورت ابتال به كرونا

ب�راي كم�ك ب�ه كاه�ش خس�ارات ناش�ي از هزينهه�اي
درم�ان و دوري از كس�ب و كار از ام�روز ب�ه تم�ام
سرپرس�تان خانوارهاي�ي ك�ه ب�ه دلي�ل كرون�ا بس�تري
ش�دهاند ،تس�هيالت  ۱۰ميلي�ون تومان�ي پرداخت ميش�ود.

به گزارش فارس ،احسان خاندوزي ،وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم
كرد :براي كمك به كاهش خسارات ناشي از هزينههاي درمان و دوري
از كسب و كار از امروز به تمام سرپرستان خانوارهايي كه به دليل كرونا
بستري شدهاند ،تسهيالت  ۱۰ميليون توماني قرضالحسنه پرداخت
ميشود .وي گفت :اين افراد از طريق پيامك به بانك قرضالحسنه مهر
ايران يا بانك رسالت معرفي ميشوند.
در اي��ن زمينه عب��اس مرادپ��ور ،سرپرس��ت معاونت بان��ك و بيمه
وزارت اقتص��اد گفت :م��ا اطالعات مربوط ب��ه اين اف��راد را از وزارت
بهداش��ت دريافت ک��رده و ب��ا اطالع��ات وزارت تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي تطبيق داده و مش��موالن را شناسايي ميكنيم .در صورتي
كه افراد مش��مول اين طرح باش��ند ،با پيامك يا تلفن ب��ه آنها اطالع
داده ميشود.
وي تأكيد كرد :هموطنان عزيز به بانكها مراجعه نكنند و در صورتي
كه مشمول طرح باشند ،از طرف بانكهاي قرضالحسنه مهر ايران و
بانك رسالت با آنها تماس گرفته ميش��ود .به گفته مرادپور ،اين وام
سه ساله با اقس��اط ماهانه حدود  300هزار تومان است .ضمانت وام
بر اساس اعتبارسنجي افراد اس��ت و اگر خوش حساب باشند ،سعي
ميكنيم حداقل تضمينها را از آنها بگيريم.

فدراس�يون روس�يه در نام�هاي ب�ه رئي�س گمرك داغس�تان
تأكيد ك�رده واردات فلف�ل از ايران ب�ه دليل آنچ�ه نقض مكرر
اس�تانداردهاي بهداش�تي عن�وان ش�ده اس�ت ،انجام نش�ود.

توگو با فارس با
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران در گف 
تأييد اين خبر ،اظهار داشت :روسيه فلفل وارداتي از ايران را با ادعاي
نداشتن گواهينامه باقيمانده سموم كشاورزي ،مرجوع كرده است.
سيدرضا نوراني در پاسخ به اينكه آيا ممنوعيت واردات تنها براي فلفل
است يا س��اير محصوالت كش��اورزي يا غذايي را هم در بر ميگيرد؟
گفت :در اين نامه كه به زبان روسي نوشته ش��ده و به فارسي ترجمه
شده اس��ت ،چندان غرض گويا نيست اما در بخش��ي از نامه به فلفل
اشاره شده و در بخشي ديگر از نامه ظاهرا ً عنوان محصوالت كشاورزي
آمده است.
گفتوگويي كه با سازمان توسعه تجارت داشتيم،
نوراني گفت :بر اساس 
موضوع منع واردات روس��يه را پيگيري ميكنند و اين مسئله هر چه
زودتر حل خواهد ش��د .اين اطالعيه بسيار جدي اس��ت و اميدواريم
صادرات برخي محصوالت كشاورزي ما با كاهش مواجه نشود .رئيس
اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي ايران به مش��كالت پروتكل بين
ايران و ساير كش��ورها اش��اره كرد و افزود :اين پروتكلها يكجانبه و
به ضرر كشور ماس��ت و بايد مس��ئوالن در باره اينها تصميم بگیرند و
بررسي جدي انجام دهند .برخي از اين پروتكلها مربوط به سالهاي
گذشته است و بايد بازنگري و بازبيني ش��ود .نوراني تصريح كرد :اگر
قرار اس��ت روس��يه درباره محصوالت صادراتي ما اينگونه موشكافي
كند و به اصطالح با ذرهبين همه چيز را بررس��ي كن��د ما هم بايد در
باره محصوالت وارداتي از كشور آنها بهويژه گندم و جو اقدام متقابل
انجام دهيم.
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سرويس اقتصادي 88498433

قاليباف:پراید170میلیونی
نتیجه اشتباه محض در حمايت بيچون و چرا از خودروسازان است
مردم با اعتماد به مسئوالن دولت گذشته وارد بورس شدند و فعاالن بورس از 4ميليون نفر در يك مدت زمان كوتاه به  50ميليون نفر رسيدند

آشفتگيدرصنعتخودرو،باالبودنهزينهها،برابرنبودن
دخل و خرج و اتخاذ سياستهايي مانند بختآزمايي و
قرعهكشيوازهمهمهمترحمايتهايافراطيدولتهااز
اينصنعتحتيصدايرئيسمجلسرادرآورد.قاليباف
معتقد است هر حمايتي ولو براي توليد هم باشد زماني
كه بيرويه و بيچون و چرا باشد و سقف و زمان نداشته
باشد ،تبديل به يك رانت بزرگ ميش�ود و باز دالالن و
سوداگران زيرچترتوليدبدترينفسادراانجامميدهند.
امروز در بخش خودرو دچار چنين مش�كلي هستيم.

صنعت خودرو و زي��ادهروي در حمايت از خودروس��ازان
مهمترين بخش صحبتهاي رئيس مجلس به مناسبت
دهم آذر روز مجلس بود .محمدباقر قاليباف در گفتوگو با
رسانه ملي دغدغه معيشت مردم را دغدغه مجلس دانست و
از مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم سخن گفت.
وي در خصوص طرح مجلس براي واردات خودرو ،گفت:
«هر حمايتي حتی اگ��ر براي توليد هم باش��د زماني كه
بيرويه و بيچون و چرا باشد و سقف و زمان نداشته باشد،
تبديل به يك رانت بزرگ ميشود و باز دالالن و سوداگران
زير چتر توليد ،بدترين فس��اد را انجام ميدهند .امروز در
بخش خودرو دچار چنين مش��كلي هستيم؛ سهم دولت
در خودروسازيهاي بزرگ چند درصد است؟ من عرض
ميكنم 7-6درصد است .بر اساس قانون تجارت دولت چه
اختياري براي دخالت دارد؟ نتيجه اين ميشود كه پرايد
170ميليون تومان ميشود!»
رئيس مجلس اف��زود« :راهحل چيس��ت؟ از طرفي ديگر
بعضيها ميگويند مردم پول دارند ،بگذاريد خودرو وارد
ش��ود! ما با اين هم مخالفيم؛ اين حتماً به توليد ما آسيب
ميزند و ارز را از كشور خارج ميكند .من با واردات خودرو
هم مخالفم ،اما راه و روش هم وجود دارد».
قاليباف ادامه داد« :ما كشوري هستيم كه نيروي جوان فني
فعال و انرژي ارزان داري��م و كارخانههاي زيادي داريم كه
توان فني توليد قطعه دارند و ميتوانيم آن را صادر كنيم و
در مقابل صادرات قطعات ،خودرو وارد كنيم .امروز با اطالع
دقيق عرض ميكنم ما نهتنها قطعات خودروهاي فعلي را
صددرصد در داخل توليد نميكنيم ،بلكه بخشي از همين
قطعات را در بيرون ميسازند و از آنجا وارد ميكنند ،يعني
قطعه قاچاق ميشود .اينها مشكالت جدي است».
قرعهكش�ي خودروس�ازان چيزي شبيه بليت
بختآزمايي شده است
قالیباف ب��ا محكوم ك��ردن قيمت گذاري دس��توري در
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سالهاي گذشته گفت« :ش��وراي رقابت يك پژو  206را
 130ميليون تومان قيمتگذاري ميكرد ،براي كارخانه
تمام ميشد  170ميليون تومان و در بازار فروخته ميشد
 250ميليون تومان ،در كن��ار آن يك ثبت نام ميگذاريم
كه براي  10هزار خودرو 4 ،ميليون نفر ثبت نام ميكردند،
چيزي كه شبيه يك بخت آزمايي است؛ جبرانش هم بايد از
جيب بيتالمال باشد كه نتيجهاش  85هزار ميليارد تومان
بدهي ميشود».
رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ما نيازمند
تصميمات ش��جاعانه و شفاف هس��تيم ،گفت« :اگر ما
عاقالنه و عادالنه تصميم بگيری��م ،به نفع مردم خواهد
بود و مردم هم پاي اصالح بزرگ ساختاري و محتوايي
اقتصاد كش��ور خواهند ايس��تاد .االن حدود  48درصد
خانوادههاي ايراني يك ماشين ندارند و يك ليتر بنزين
هم مصرف نميكنند ،س��هم آنها از اي��ن يارانه عظيم
كجاست؟ ما در مجلس مصمم هستيم و اراده آن را هم
در دولت ديدهام».
وي در پاسخ به س��ؤالي پيرامون ريلگذاري اقتصاد براي
حل مسائل معيشتي مردم گفت« :ما به عنوان نمايندگان
مجلس هيچ دغدغ��هاي جز دغدغههاي م��ردم نداريم و
انصافاً همه هم��كاران من مرتب و از نزدي��ك با تودههاي
مردم در ارتباطند .مجلس يازده��م از ابتدا تمركز خود را

بر دو موضوع گذاشت؛ اول مسائل اقتصادي و دوم مسائل
فرهنگي و علمي».
يار و مددكار دولت براي اجراي قانون هستيم
رئيس مجلس با بيان اينكه امروز مسكن يكي از دغدغههاي
مهم مردم اس��ت و ب��ا گراني فعلي خريد مس��كن تقريباً
غیرممكن است ،گفت« :امروز حتي مردم نگرانند كه آيا
ميتوانند اجاره مسكنشان را تأمين كنند؟ مجلس قانون
توليد مسكن را در دستور كار گذاشت و سعي كرديم تمام
ضعفهاي گذش��ته در حوزه مس��كن را مورد توجه قرار
دهيم و مهمترين كاري ك��ه كرديم اين بود ك��ه كار را با
نگاه دولتيساز پيش نبرديم ،چون نگاه ما اين است كه از
ظرفيتهاي مردم استفاده كنيم ،اما دولت بايد از ظرفيتها
و امكاناتي كه دارد به گونهاي استفاده كند كه قيمت تمام
شده مسكن ارزان شود».
عمده خانههاي نوساز در اختيار بانكهاست
قالیباف با بيان اينكه چندصد هزار خانه نوساز و خالي در
كشور داريم كه عمده آنها در اختيار بانكها و شركتهاي
بانكها و انبوهسازان بانكهاست ،اظهار داشت« :آنها نگاه
تجاري دارند اما بايد از آنها ماليات گرفته شود .ماليات بر
خانههاي خالي ،صاحبان مسكنها را مجبور خواهد كرد يا
اجاره بدهند يا آن را بفروشند».
وي گفت« :مراحل نهايي ماليات بر عايدي سرمايه هم در

مجلس در حال گذار است .ما با يك برنامه روشن در مجلس
حركت ميكنيم به طوري كه در مجلس در موضوع مسكن
عايدي بر سرمايه ،ماليات بر خانههاي خالي و قانون جهش
توليد و ساخت مسكن را دنبال كرديم».
مردم بايد مازاد درآمد خود را به بورس ببرند نه
نياز ضروري زندگيشان را
قالیباف گفت« :گاهي اوقات مسئوالن تصميمات اشتباهي
ميگيرند كه مقصر آن ما هستيم ،چراكه فردي كه طال،
خودرو و نياز زندگي خود را ميفروشد تا به بورس ببرد دچار
ضرر و زيان شده است در حاليكه مردم بايد مازاد درآمد
خود را به بورس ببرند نه نياز ضروري زندگيشان را».
رئيس مجل��س ادام��ه داد« :فعاالن ب��ورس از  4ميليون
نفر در يك مدت زمان كوتاه به  50ميليون نفر رس��يدند
به طوریكه تعداد زيادي از مردم با س��رمايههاي كم در
كنار شركتهاي حقوقي با سرمايههاي كالن كه اكثر آنها
خصوصي ،خصولتي يا دولتي بودند قرار گرفتند و عم ً
ال افراد
حقيقي و حقوقي در بورس كنار يكديگر هستند».
مردم با اعتماد به مس�ئوالن دولت گذشته وارد
بورس شدند
قاليباف با بيان اينكه افراد حقوقي حرفهاي هس��تند ولي
مردم داراي س��هام ان��دک به صورت حرف��هاي به بورس
نيامدن��د ،تأكيد كرد :بورس محل ريس��ك اس��ت و بازار
سرمايه بازاري داراي ريسك اس��ت در حاليكه مردم به
اعتماد مسئوالن دولت گذشته وارد بورس شدند؛ ما بايد
زمينه ريس��ك در بورس را پوش��ش دهيم و سرمايههاي
مردم را بيمه كنيم .بورس باال و پايين ميشود در حاليكه
حقوقيها و ش��ركتها افرادي حرفهاي هس��تند و در هر
صورت مردم و سهامداران خرد با باال و پايين شدن بورس
ضرر و زيان ميبينند هرچند عرضهه��اي اوليه در بورس
باعث عمقبخشي به بورس شد».
رانتها و اطالعات ويژهاي در بورس وجود دارد
رئیس مجلس گفت« :در دولت گذش��ته ي��ك اليحه دو
فوريتي به مجلس آمد و ما ظرف سه هفته به آن رسيدگي
كرديم و در نهايت شوراي نگهبان آن را تأييد كرد و ما قانون
حمايت از بورس را به دولت ابالغ كرديم اما هشت ماه ابالغ
اين قانون طول كشيد .رانتها و اطالعات ويژهاي در بورس
وجود دارد و همين اشكال در معادن و انرژي هم هست .ما
ثروت و دارايي و مسيرهاي توليد ثروت خوبي داريم درحالی
كه 80تا 90درصد اقتصاد ما دولتي است ولي بايد از سرمايه
و سرمايهدار حمايت كنيم».

رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در جلسه اخير
مجلس از دولت خواس��تم درباره بودج��ه تصمي م خوبي
بگیرند ،خاطرنشان كرد « :كسري بودجه دولت و خلق پول
توسط بانكها يعني دست كردن در جيب مردم و عم ً
ال اين
كار قدرت خريد مردم را كاه��ش ميدهد و حتي مردم با
افزايش اسمي حقوق چيزي از رفاه حس نميكنند».
گراني مرغ به دليل ضعف شبكه توزيع است
قاليباف افزود« :نهادههاي اصلي در كش��ور ب��ا ارز 4200
توماني تأمين ميشود اما چون بهرهوري و توليد و شبكه
توزيع دچار ضعف اساسي است مرغ را به مردم گران تحويل
ميدهيم .این در ش��رایطی اس��ت که يارانه زيادي براي
واردات نهاده داده شده است .پول ميدهيم ولي اين هزينه
سر سفر مردم محسوس نيس��ت ،زيرا فضاي سوداگري و
داللي باز است».
وي با تأكيد بر اينكه نبايد هر روز ارزش پول ملي در كشور
كاهش پيدا كند و مردم احساس كاهش قدرت خريد داشته
باشند ،گفت« :ما روزانه بيش از  5ميليون تن نفت مصرف
داخلي در انرژي داريم ضمن اینکه يارانه زيادي هم در اين
باره ميدهيم؛ هماكنون هر مت��ر مكعب گاز 4هزار تومان
براي دولت تمام ميشود ولي از مردمي كه كمترين مصرف
گاز را دارند  100تومان ميگيريم و این در شرایطی است
که پرمصرفها 21برابر كم مصرفها استفاده میكنند و از
ياران ه بيشتري بهرهمند ميشوند».
ضرورت رسيدگي قوه قضائيه به تخلفات دولت
گذشته
رئيس مجلس با بيان اينكه تخلفاتي در دولت گذش��ته
انجام ش��د و ما در مجل��س يازدهم براس��اس آييننامه
داخلي مجلس و طبق ماده  234آن را بررس��ي كرديم،
عنوان كرد« :مجل��س اين تخلفات را قطعي دانس��ت و
اميدوارم قوه قضائيه به اين تخلفات رس��يدگي كند .اين
در حالي است كه در حوزه معادن ،فوالد و سيمان هم اين
تخلفات وجود دارد».
قاليباف افزود« :قيمت محصوالت معدني ،فوالد و سيمان
مشخص است؛ اين در شرایطی است كه اين محصوالت با
مواد اوليه و انرژي ارزان توليد ميشود ولي قيمت فروش آنها
جهاني است .هماكنون وقت آن است كه دولت و مجلس
شجاعانه اقدام كرده و آبرو گذارند تا يارانههاي ارزي ،مواد
اوليه و نهادههاي دامي را تعيين تكليف كنند .متأسفانه ما
از بيتالمال هزينههاي زيادي ميكنيم تا كاالهاي اساسي
سفره مردم ارزان باشد اما اينگونه نيست».

