
 تولید ساالنه سیگار از ۵۴ میلیارد 
نخ گذشت

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در سال 
۹۸ ح��دود ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ س��یگار 

تولید شده است.
ای��ن رقم نس��بت ب��ه تولی��د ۴۸ میلی��ارد و ۲۰۰ 
میلیون نخ در س��ال گذش��ته ۱۳.۷ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید 
ش��ده بود که کل واردات س��یگار با برند اصلی در 
پای��ان این برنامه به تولید داخل تبدیل ش��ود تا با 
به صفر رس��اندن می��زان واردات این محصوالت با 
به کارگیری از توان داخلی نیاز مصرفی کش��ور در 
داخل تامین ش��ود که این امر در نهایت در س��ال 
۱۳۹۷ محقق ش��د. همچنین س��ال گذشته ۱۵۴ 
میلیون نخ سیگار صادر شده که نسبت به صادرات 
۱۵۰ میلی��ون نخی این محصول در س��ال ۱۳۹۷ 
حدود ۲.۷ درصد رش��د داشته است.از طرف دیگر 
با توجه به اینکه میزان مصرف س��االنه س��یگار در 
کشور ۶۵ میلیارد نخ برآورد شده، میزان قاچاق نیز 
در سال گذش��ته ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار نخ برآورد 
ش��ده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹.۲ درصد 

کاهش داشته است. ایسنا 

صرفه جویی ۶۰ میلیون یورویی در 
 صنعت حفاری توسط 

بنیاد مستضعفان
رئی��س بنیاد مس��تضعفان در بازدید از س��کوهای 
حفاری ش��ناور س��حر یک و ۲، از صرفه جویی ۶۰ 
میلی��ون یورویی در صنعت حفاری نفت کش��ور به 
دنبال اس��تقرار این دو سکو در منطقه خلیج فارس 

خبر داد.
س��ید پرویز فتاح در حاش��یه بازدید از س��کوهای 
حفاری شناور سحر یک و ۲ در منطقه خلیج فارس، 
با اشاره به فعالیت این سکوها اظهار کرد: بهمن ماه 
سال گذشته شرکت ملی نفت و شرکت نفت فالت 
قاره، طی ق��راردادی با بنیاد مس��تضعفان، به این 
دکل های حفاری ماموریت دادند که با استقرار در 
منطقه خلیج فارس، عملیات تعمیر و حفر تعدادی 
از چاه های نفتی را با هدف افزایش تولید و افزایش 

راندمان تولید نفت، عهده دار شوند.
رئیس بنیاد مس��تضعفان با اش��اره به ظرفیت بسیار 
باالی دکل های شناور سحر یک و ۲ گفت: این دکل 
های شناور قابلیت های حفاری بسیاری دارند و امروز 
قیمت جایگزینی هریک از این دکل ها، بیش از ۲۰۰ 
میلیون دالر اس��ت و مجهز به بروزترین تجهیزات و 

تکنولوژی برای حفر چاه های نفتی هستند.
فتاح با اعالم خبر اورهال و بازسازی اساسی سکوی 
شناور سحر ۲ به دست متخصصان داخلی در ایران 
گفت: این سکوی ۸۰۰۰ تنی، به دست متخصصان 
داخلی و دانشمندان کشورمان در شرایط تحریمی 
بازسازی و اورهال شد و تمامی بخش های حساس 
این سکو ش��امل پمپ ها، سیس��تم های حفاری، 
سازه و تجهیزات فنی آن با توان نیروهای متخصص 
کش��ور بازسازی ش��د. رئیس بنیاد مس��تضعفان با 
بی��ان اینکه در حال حاض��ر ۴۵۰ نفر بر روی دکل 
های ش��ناور س��حر یک و ۲ مشغول به کار هستند 
و تع��دادی قاب��ل توجهی نیز وظیفه پش��تیبانی از 
عملیات این دو س��کو را عهده دارند، ادامه داد: این 
دو سکوی حفاری شناور، قابلیت حفاری انواع چاه 

های عمودی، با زاویه و حتی افقی را دارند.
فت��اح با بی��ان اینکه فعالیت در میادین مش��ترک، 
یک ضرورت اس��ت گفت: ما در این بخش به دنبال 

افزایش تولید نفت و افزایش راندمان هستیم. 
 بنیاد مستضعفان

مالیات بر عایدی سود سهام در 
اولویت پیگیری مجلس نیست

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
رویک��رد ما به صورت عمومی تقویت بازار س��رمایه 
اس��ت، اظها رداشت: اگرچه طرح مالیات بر عایدی 
س��رمایه ب��رای ما در اولویت اس��ت ام��ا مالیات بر 

عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست.
مه��دی طغیانی س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجلس درباره طرح نماین��دگان مجلس برای اخذ 
مالیات بر عایدی س��رمایه در بازارهای مختلف که 
در هفته های گذشته اعالم وصل شده است، گفت: 
چنین طرح هایی از س��وی نمایندگان مطرح شده 
و اعالم وصول هم می ش��ود اما در کمیس��یون های 

تخصصی تغییر کرده و اصالح می شود.
وی با تاکید بر اینکه این طرح هنوز در کمیس��یون 
اقتصادی مورد بحث و بررس��ی قرار نگرفته اس��ت، 
اظهار داش��ت: رویکرد ما به صورت عمومی تقویت 
بازار سرمایه اس��ت؛ اگرچه طرح مالیات بر عایدی 
س��رمایه ب��رای ما در اولویت اس��ت ام��ا مالیات بر 

عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجل��س تصریح 
کرد: معتقدیم بازارهای دیگری وجود دارد که اخذ 
مالیات بر عایدی س��رمایه در آنها در اولویت است 
و طرح مالیات بر عایدی س��رمایه را با جدیت جلو 
می بریم اما بحث مالیات بر عایدی س��ود سهام در 
این باره قطعا در اولویت نیست. طغیانی گفت: وقتی 
قانونی تصویب می شود ذیل آن زیرساخت های الزم 
هم ش��کل می گیرد؛ چنانکه ذیل ط��رح مالیات بر 
خانه های خالی بحث سامانه امالک و اسکان مطرح 
شد؛ طبعا زمانی که بحث مالیات بر عایدی سرمایه 
نیز مطرح ش��ود ذی��ل آن زیرس��اخت های آن نیز 
ش��کل خواهد گرفت و اینگونه نیست که کل قانون 

را به دلیل زیرساخت ها رها کنیم. فارس

اخبار گزارش

بازاره��ای اقتص��ادی ای��ران در هفته های اخی��ر روزهای 
پرتالطمی را س��پری کردند. نم��ره ۲۰ بازارهای اقتصادی 
ایران بازار دالر بود که توانس��ت بار دیگر گوی سبقت را از 
بازارهایی همچون طال و سکه،ملک؛خودرو و .. برباید و رقم 
۲۰ ه��زار توم��ان را ازآن خود کند . ای��ن نمره ۲۰ نه تنها 
امتیاز خوبی برای  قبولی متولیان کنترل نرخ ارز نبود بلکه 
تمام گفته های آنان را در رد شایعات و تحلیل هایی که تا 
پیش از این در مورد رس��یدن مجدد دالر به نرخ ۲۰ هزار 

تومان را زیر سوال برد.
۲۹ بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی  
اخبار منتشر شده در خصوص رسیدن دالر به نرخ ۲۰ هزار 
تومان را شایعه ای بیش ندانست و مدعی شد که این خبر 

چیزی جز ادعالی سوداگران بازار ارز نیست.
  در آن زم��ان رئیس کل بانک مرکزی گفت:»آنها می تواند 
همچین آرزویی را داش��ته باش��ند؛ آرزو ب��ر جوانان عیب 
نیست.«در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی با تکیه براین 
مساله که »نقدینگی را کنترل کرده ایم و البته هدف بانک 
مرکزی در س��ال آینده کنترل انحصارات اس��ت« اینگونه 
عنوان کرد که »در ش��رایطی هستیم که هیچ یک از پیش 
بینی های بانک مرکزی برای س��ال آین��ده تورم باالی ۲۰ 
درصدی را نشان نمی دهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم 

باال بر رشد نقدینگی مطرح می شود، صحت ندارد.«
آرزویی که محقق شد 

 حال با گذش��ت کمتر از ۴ ماه بار دیگر آرزوی این جوانان 
محقق ش��ده  و دالر مرز ۲۰ هزار تومان را هم در نوردیده 
و گویی خود را برای رقم های جدیدتری آماده می کند اما 
اینکه چرا و چطور این ب��ازار تحت کنترل به چنین روزی 
رسیده سوالی است که از س��وی کارشناسان و تحلیلگران 
مختل��ف و حتی مردم عادی مطرح می ش��وداما همچنان 

جواب منطقی برای آن ارایه نشده است.
رش��د قیم��ت ارز در هفته اخیر  به مانندهمیش��ه س��ایر 
بازارهای اقتصادی از جمله طال و سکه را نیز تحت الشعاع 
ق��رار داده  به طوریکه در کنار دالر ۲۰تومان س��که مرز۹ 
میلیون تومان را برای رس��یدن به نقطه ۱۰ میلیون تومان 
رها کرد تا اینکه در آخرین روز کاری هفته گذشته  قیمت 
هر گ��رم طالی ۱۸ عیار؛ ۸۹۵ هزار تومان و قیمت س��که 

امام؛ ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و دست آخر قیمت سکه 
بهار آزادی به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رس��ید تا نشان 
دهد این بازار در مقابل رشد دالر کم نمی آورد و حتی اگر 
شرایط مهیا باشد ، در رشد قیمتی ازآن نیز فراتر می رود.

 بازاری همچنان سبز
د رکنار رش��د س��که و دالر نیم نگاهی به بازار سرمایه نیز 
حکایت جالبی دارد. بررسی آمار و ارقام ثبت شده  درهفته 
گذش��ته نش��ان می دهد که معامالت هفته منتهی به ۱۱ 
تیرماه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس تهران 
برای پنجمین هفته متوالی همچنان سبزپوش است به این 
ترتیب که رش��د ای��ن بازار منجر به افزای��ش ۱۳.۶ درصد 
شاخص سهام شده است و در پی آن  رشد ۱۵.۸ درصدی 
شاخص ۳۰ ش��رکت بزرگ بازار ،رش��د حدود ۸ درصدی 
ش��اخص هم وزن نمایان شده اس��ت. در کنار این رشد ها 
ش��اخص کل بورس تهران  در هفته گذشته با قدرت سطح 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی را نیز پشت سر گذاشت و 
درپ��ی آن ارزش کل بازار نیز از ۶ هزار هزار میلیارد تومان 

فراتر رفت.
چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

پوی��ا ناظران تحلیلگر اقتصادی در واکنش به این بازار ها و 

روندی که یپس روی آن اس��ت با طرح این س��وال که چه 
اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت؛معتقد اس��ت  که اگرمنشا 
پول هایی که صرف خرید دارایی های س��رمایه ای می شود 
را پی��دا کنیم، بهتر می توانیم آین��ده را تحلیل کنیم . این 
کارشناس  با مطرح کردن چند فرضیه  و رد و تاکید برخی  
می گوید: این فرض که نوس��انات امروز ماحصل آن اس��ت 
که برخی مردم با فروش  دالر و طالیی که سال ۹۷ خریده 
بودند، آن را رهسپار بازار سهام  را کرده اند،رد کرده و می 
گوی��د اگر اینگون��ه بود نباید در ماه ه��ای اخیر دالر و طال 

گران می شدند. 
وی بح��ث گرفتن وام توس��ط مردم و خرید س��هام را نیز 
فرضیه ای رد ش��ده عنوان کرده و میگوید: از جمله تبعات 
س��رمایه گذاری با پ��ول وام، افزایش نرخ به��ره بین بانک 
هاس��ت. ب��ه این ترتیب ک��ه وقتی مردم از خ��ط اعتباری 
خود اس��تفاده می کنند، بانک نیازمند پول نقد بیشتری در 
حس��اب سپرده خود نزد بانک مرکزی می شود و درپی آن 
،این افزایش نیاز موجب افزایش نرخ بهره وام هایی می شود 

که بانکها به هم می دهند.
ناظران با بیان اینکه در دو ماه اخیر اتفاق عجیبی در کشور 
رخ داده و آن این اس��ت که  ن��رخ بهره در بازار بین بانکی 
کاهش یافته  و به زیر  درصد رسیده است.  وی در پی رد 

این فرضیه ها با بیان اینکه چه دلیل می تواند منجر به آن 
ش��ود که همزمان رشد بورس ،رشد طال و ارز و در پی آن 
کاهش نرخ بهره بین بانکی را شاهد باشیم می گوید:  تنها 
اتفاقی که می تواندچنین ترکیبی را رقم بزند چیزی نیست 

جز افزایش پایه پولی کشور.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه همراستا با افزایش 
نرخ پایه پولی توس��ط بانک مرکزی ؛شاهد پرشدن حساب 
س��پرده بانک ها و درپ��ی آن کاهش نیازآنه��ا به پول نق 
خواهی��م بود و در نتیجه افت نرخ بهره وام های بین بانکی 
خواهی��م بود؛این س��وال را مطرح می کندک��ه  در چنین 
ش��رایطی »چه انگیزه ای منجر به آن شده تا بانک مرکزی 
پای��ه پولی را در ماه های اخیر افزایش دهد ؟« این تحلیلگر 
اقتصادی با یک مثال س��اده به پرس��ش های مطرح شده 
پاسخ داده و میگوید:تا مادامی که دولت بدون آن که پولی 
د حساب داشته باشد نسبت به کشیدن چک برای پوشش 
هزینه های تراش��یده اقدام می کند؛ بانک مرکزی چاره ای 
ج��ز پر کردن این هزینه ها و پاس کردن چک های دولت 
ن��دارد.وی می افزاید: بااین اق��دام بانک مرکزی با پر کردم 
هزینه هایی که دولت تراش��یده ،بدهی خود را به حس��اب 
دولت اضافه و به همان اندازه طلب خود از دولت را بیش��تر 
م��ی کند . بنابراین ب��ه این ترتیب بانک مرک��زی با ایجاد 
بدهی متقابل بین دولت و بانک مرکزی، نوعی از پایه پولی  
را ک��ه همان بدهی بان��ک مرکزی و دارایی بانکهاس��ت را 

ایجاد می کند. 
به گفته این اقتصاددان اگر درصورتی که خلق پول متناسب 
با رشد فعالیت اقتصادی باشد اتفاق بسیار مثبتی است اما 
در صورتی که به دالیلی همچون  کسری بودجه، رخ بدهد، 
اتفاقی تورم زاس��ت. در یک نگاه کلی این اگر به این سوال 
پاس��خ دهی��م  که این افزایش پایه پولی چ��ه تبعاتی را به 
همراهخواهد داشت قطعا می توانیم به این سوال هم پاسخ 

دهیم که شرایط کنونیماحصل چه اتفاقی است.
تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه افزایش پایه پولی دست 
بانکها برای وام دادن راباز می گذارد و همین مساله منجربه 
افزایش نقدینگی منجر میشود می گویند: در شرایط عادی، 
نقدینگی تبدیل به تورم می شود اما در شرایط رکود )آنچه 
که امروز اقتصاد ایران با آن درگیر اس��ت (، نقدینگی ابتدا 
به افزایش ارزش دارایی های سرمایه ای مثل سهام، مسکن، 
طال، ارز و غیره منجر میش��ود و پ��س ازآن  اقتصاد عادی 
شد، آثار تورمی  آن بروز می کند و  نتیجه آن می شود که 
نرخ بهره بین بانکی کاهش قابل توجهی را تجربه می کند. 
به باور اقتصاددانان  افزایش قیمت دارایی های س��رمایه ای 
و کاهش همزمان نرخ بهره بین بانکی،اتفاقی اس��تکه تنها 
ب��ا افزایش پایه پولی ممکن اس��ت واین احتمال که در ماه 
های اخیر بی پولی دولت با افزایش پایه پولی جبران ش��ده 

باشد قوت میگیرد. 
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 آبان ماه99؛
 راه آهن خواف - هرات  به 

بهره برداری می رسد
 وزیر راه و شهرس��ازی، گف��ت: راه آهن خواف - هرات 

آبان ماه به بهره برداری می رسد.
محمد اس��المی افزود: بخشی از راه آهن خواف به هرات 
با سرمایه گذاری ایران و بخش دیگر آن به وسیله دولت 
افغانس��تان احداث می ش��ود و بخش مربوط به ایران رو 

به اتمام است.
وی ط��ول این راه آهن از لب مرز تا شهرس��تان خواف 
را ۶۶ کیلومت��ر اع��الم کرد و گفت: اهمی��ت این طرح 
در آن اس��ت که راه آهن افغانس��تان متولد می شود و از 
این طریق به ش��بکه سراسری ایران و سایر نقاط جهان 

متصل خواهد شد.

اسالمی، افزود: در بحث ترانزیت، راه های متنوعی مانند 
کریدور شمال - جنوب و کریدور شرق به غرب داریم و 
عبور از خاک افغانس��تان و سرمایه گذاری در افغانستان 

برای تجار ما و این کشور یک ضرورت است.
وی گف��ت: دول��ت افغانس��تان تعهدات��ی ب��رای انتقال 
ظرفیت معادن این کش��ور به س��ایر کشورها دارد که از 
طریق معاهده هندوس��تان، افغانس��تان و ایران مؤثرتر 
و فعال تر خواهد ش��د. اس��المی افزود: در روزهای اخیر 
هم بزرگترین تبادل کانتینری در معاهده هندوس��تان، 

افغانستان و ایران در چابهار نهایی شد.
وی گفت: به این ترتیب استفاده از ظرفیت بندر چابهار 
چهار برابر ش��ده است که سهم قابل توجه آن مربوط به 

توسعه روابط تجاری با افغانستان است.
وزیر راه و شهرسازی درباره مذاکرات خط آهن شلمچه 
- بص��ره با ط��رف عراقی هم این مذاکرات را در س��طح 
س��ران و وزرا مثبت ارزیاب��ی کرد و اف��زود: پیمانکار و 
ش��رکت سرمایه گذاری این طرح انتخاب شده است و با 
تغیی��ر و تحوالتی که در عراق بود، هنوز هماهنگی های 
اجرایی آن انجام نشده است و امیدواریم دولت جدید که 
در این کشور روی کار آمده است، زمینه را برای اجرای 

سریع تر خط آهن شلمچه - بصره فراهم کند.
اس��المی گفت: این خط آهن یک خ��ط ۳۵ کیلومتری 
اس��ت که ش��بکه ریلی عراق را به شبکه ریلی و آسیای 

مرکزی متصل می کند. صدا و سیما

مدیرکل اقتصاد مسکن عنوان کرد
۱۴ تیرماه؛ آخرین مهلت ویرایش 

اطالعات متقاضیان طرح ملی مسکن
 مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی 
گفت: مهل��ت ویرایش اطالعات متقاضی��ان طرح اقدام 

ملی مسکن ۱۴ تیرماه است.
پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه 
و شهرس��ازی با اع��الم اینکه مهل��ت ویرایش اطالعات 
پذیرفته ش��دگان طرح اقدام ملی مسکن تا ساعت ۲۴، 
ش��نبه ۱۴ تیرماه است، گفت: بیشترین میزان مشارکت 
در ط��رح اقدام ملی مس��کن متعلق به تهرانی ها با ۱۵۵ 
هزار نفر و کمترین میزان مش��ارکت مربوط به اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد با ۶۳ هزار نفر است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی با 

تاکید بر اینکه پذیرفته ش��دگان طرح اقدام ملی مسکن 
تا ۱۴ تیرماه فرصت ویرایش اطالعات خود را در سامانه 
tem.mrud.ir دارن��د، افزود: یکس��ری از اطالعات از 
جمله شهر محل سکونت و کد ملی قابل تغییر نیستند. 
اما بخش��ی از اطالعات از جمله نشانی از جمله مواردی 

است که در صورت تغییر، باید ویرایش شود.
اصالنی ادامه داد: تس��هیالت اقدام ملی مسکن برای هر 

واحد مسکن ملی ۱۰۰ میلیون تومان است.
ب��ه گفت��ه وی، آورده س��ازنده برای هر واح��د حداکثر 
۲۰ درصد اس��ت و ۸۰ درصد تس��هیالت ب��ه هر واحد 
به س��ازندگان تعلق می گیرد. همچنین تس��هیالتی که 
س��ازندگان برای ساخت مس��کن ملی دریافت می کنند 
قابل انتقال به خریدار است و خریداران متعهد می شوند، 

بازپرداخت تسهیالت خریداری شده را انجام دهند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی 
با اعالم اینکه عملیات اجرایی س��اخت مس��کن در همه 
اس��تان ها شروع شده اس��ت، توضیح داد: استان زنجان 
پیش��روترین اس��تان ها در ساخت مس��کن ملی است و 
اس��تانی است که عملیات اجرایی مسکن ملی در برخی 

از واحدها به مرحله اسکلت رسیده است.
گفتنی است، طرح اقدام ملی مسکن شامل احداث ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی برای دهک های ۴ تا ۷ میان درآمدی 
است که تکمیل آنها بنا بر اعالم سیاستگذاران این طرح، 

پایان سال ۹۹ است.  وزارت راه و شهرسازی

خ��ب��رخ��ب��ر

جشن سوداگران ارز
سیاست روز تبعات کسری بودجه دولت را بررسی میکند

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو؛

 قاچاق پوشاک ۸۰۰ هزار 
شغل را از بین برد

مدی��ر اجرایی ط��رح ملی تکاپو وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اینکه جز ۳کشور تولید کننده پوشاک 
هستم اما فقط ۵۰درصد پوشاک داخل را تأمین می کنیم 
گفت: ۴ صنعت کفش، پوش��اک، ل��وازم خانگی و مبلمان 

پتاسیل باالیی در جهش تولید و اشتغالزایی دارند.
رض��ا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی درباره جهش تولید گفت: مهمترین 
بخش های صنعت که در کش��ور ما م��ی تواند به جهش 
تولید کمک کن��د، صنعت تولید کفش ، پوش��اک، لوازم 

خانگی و مبلمان است. 
 وی ادامه داد: روند ب��ازار مبلمان هیچ وقت کاهش نمی 
یابد، همیش��ه صعودی اس��ت و با توجه ب��ه اینکه  انواع 
مبلمان با  مد تغییر می کند، س��لیقه مش��تری نیز عوض 
می ش��ود، این چهار زمینه در حوزه صنعت  می تواند در 
جهش تولید نقش داش��ته باش��د.تازیکی گفت: در حوزه 
کش��اورزی نیز حوزه دام س��بک و بعض��ی از محصوالت 
زراعی که افزایش تقاضا در آن وجود دارد، زمینه مناسبی 
ب��رای جهش تولید دارند. در ح��وزه خدمات نیز خدمات 

کش��اورزی و ارائه مش��اوره در زمینه کشاورزی به منظور 
افزایش بهره وری می تواند راه گشا باشد. این زمینه ها در 

کشور وجود دارد ولی به آن توجه زیادی نمی شود. 
مدیر طرح تکاپ��و وزارت کار با بیان اینکه در حال حاضر 
ح��دود ۵۵۰ ه��زار نفر در صنعت پوش��اک مش��غول کار 
هس��تند گفت: علی رغ��م اینکه ما جزو ۳ کش��ور تولید 
کننده پوشاک هستیم، فقط ۵۰درصد پوشاک کشور، در 

داخل تولید می شود.
وی با تأکید بر اینکه  ۵۰ درصد پوش��اک کش��ور وارداتی 
است اظهار داش��ت: بیش از ۹۷ درصد کارگاه های تولید 
پوش��اک، کوچک هس��تند و تنه��ا ۳ درصد آنه��ا باالی 
۱۰۰نف��ر و فقط یک کارخانه باالی هزار نفر در این زمینه 

در کشور وجود دارد.
تازیکی افزود: گران تمام شدن قیمت کاالی داخلی باعث 
افزایش قاچاق و عدم رقابت پذیری می شود، ما می توانیم 
تعرفه ها را هوشمند کنیم، طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال ساالنه دو و نیم میلیارد دالر قاچاق پوشاک در کشور 
وج��ود دارد، این میزان قاچاق برابر با ایجاد بیش از ۷۰۰ 

تا ۸۰۰ هزار نفر شغل در کشور است.
مدیر طرح ملی تکاپو با اش��اره به اینکه در صنعت کفش، 
مرک��ز طراحی کفش تبریز را در دس��تور کار داریم گفت: 
ظرفیت اشتغالزایی در صنعت کفش هم باال است. در حال 
حاضر نیازمند حدود ۴ تا ۵ هزار نفر نیروی کار متخصص 

در صنعت کفش برای کوتاه مدت هستیم.  تسنیم 

مجلس پیشنهاد داد؛

کاهش ۵۰ درصدی ارز 
دولتی به واردات 

جزئیات طرح نمایندگان مجلس نشان می دهد قرار است 
تا س��قف منابع ارزی دولت و حداکث��ر ۵ میلیارد دالر ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی اختصاص یابد و 
ب��ه خانوارهای هدف هم یارانه در قالب کارت الکترونیکی 

پرداخت شود.
اخی��را طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( 
به واردات کاالهای اساس��ی و ضروری در مجلس شورای 

اسالمی اعالم وصول شد. 
جزئیات این ط��رح نمایندگان مجلس نش��ان می دهد به 
منظور هدفمند ک��ردن حمایت ها و جلوگیری از رانت ارز 
دولتی که نفع آن به عموم مردم نمی رسد خواستار تعیین 
س��قف حداکثر ۵ میلیارد دالر برای واردات ۶ قلم کاالی 

اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی شده اند.
از طرفی برای حمایت  از خانوار ها اعالم ش��ده که یارانه در 
قالب کارت الکترونیکی پرداخت می ش��ود که مس��ئولیت 
آن ب��ر عه��ده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گذاش��ته 
ش��ده است. جزئیات این طرح بدین شرح است: به منظور 

جلوگی��ری از ه��در رفت مناب��ع ارزی کش��ور و حمایت 
هدفمند و موثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم: 

الف( جهت جلوگیری از افزایش قیمتها، دولت مجاز است 
تا س��قف منابع ارزی س��هم دولت حاصل از صادرات نفت 
خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل ۵ میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی، با اولویت 
ذرت، دانه های روغنی )سویا(، روغن خوراکی، نیمه جامد 
و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزش��کی، اختصاص دهد. ارز 
تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه 

نیما محاسبه می شود.
ب( س��ازمان برنام��ه و بودجه مکلف اس��ت ب��ا همکاری 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد 
ریال، یارانه نقدی -کاالیی در قالب یک کارت الکترونیک 
به سرپرس��ت خانوارهای مشمول برای کاالهای اساسی و 

دارو از طریق بیمه ها پرداخت نماید.
اعتبار موجود در کارت برای خرید کاالی اساسی از مراکز 
توزیع است که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان 
ثبت شده هستند و پس از شش ماه، قابلیت نقد شوندگی 
از طریق دس��تگاه های خودپرداز متصل به شتاب را دارد. 
بانک مرکزی مکلف است اطالعات مورد درخواست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور آزمون وسع درآمدی 

خانوارها را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد. فارس

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


