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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :

مجلس ساز و کار دولت برای بستههای حمایتی را نپذیرفت

وعده نوبخت برای
اجرای بستههای حمایتی
در نیمه دوم سال جاری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،جزئیات بسته حمایتی دولت را
تشریح کرد و گفت :مجلس با این بسته حمایتی مخالف و پیشنهادات
جدید را مطرح کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس با
حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اظهار داشت :در جلسه دیروز
دولت گزارشی را از اقداماتش برای تنظیم بازار و حمایت از اشتغال ارائه
داد.
وی ادامه داد :در جلسه دیروز معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
رئیس سازمان تعزیرات و وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود ارائه
کردند؛ همچنین رؤسای کمیسیونها در جلسه دیروز سخنرانی کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :مجلس روشهای دولت
برای اجرای بستههای حمایتی را قبول ندارد؛ بهخصوص در پرداختها،
دولت میخواهد  ۱۷میلیارد دالر در طول سال به یارانه کاالهای اساسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :نوبخت در جلسه غیرعلنی دیروز
وعده داد که بسته های حمایتی دولت از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد.
علی قربانی نماینده مردم بجنورد ،در خصوص جزییات جلسه غیرعلنی دیروز
صبح مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :در جلسه امروز گرانی های اخیر و اقدامات
دولت برای کاهش قیمت ها و حل مشکالت اقشار کمدرآمد مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت :قرار بود در جلسه امروز آقایان شریعتمداری ،حجتی و نوبخت حضور یابند
اما در جلسه امروز آقای شریعتمداری نیامد و معاون وی گزارشی در خصوص اقدامات
این وزارتخانه ارائه داد .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد :آقای نوبخت
اعالم کرد پنج بسته حمایتی برای حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر آماده شده
است ،اما این بسته ها به صورت کامل تشریح نشد.
قربانی با اشاره به گزارش نماینده مرکز پژوهش های مجلس در جلسه غیرعلنی
گفت :مرکز پژوهشی های مجلس هم اعالم کرد ،تورم بیش از آن چیزی است که
توسط دولت اعالم می شود .از فرودین ماه تا امروز قیمت مواد خوراکی  ۳۰تا ۸۰
درصد افزایش یافته ،در صورتی که درآمدهای مردم افزایش چندانی نداشته است.
وی افزود :نمایندگان هم در سخنرانی هایشان گفتند حدود  ۴ماه است که دولت
اعالم کرده بسته های حمایتی برای اقشار آسیبپذیر تدوین کرده اما تاکنون این
بسته ها اجرایی نشده و عمال مردم شاهد کاهش مشکالت نیستند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس اظهار داشت :به گفته مرکز پژوهش ها،
روستاییان و مردم در حاشیه شهرها بین  ۲۰تا  ۵۰درصد درآمدشان را به تامین
هزینه خوراکی ها میدهند که این موضوع زندگی اقشار آسیبپذیر را به شدت
تحتالشعاع قرار داده است .قربانی خاطرنشان کرد :نمایندگان در جلسه غیرعلنی
تاکید داشتند که دولت باید از حالت انفعالی بیرون بیاید و با برنامهریزی و جدیت در
راستای حل مشکالت اقشار آسیبپذیر اقدام کند .افزایش قیمت ارز موجب فقیرتر
شدن اقشار آسیبپذیر و ثروتمندتر شدن افراد مرفه شده لذا دولت موظف است برای
حمایت از اقشار مستضعف در عمل اقدام کند .وی اظهار داشت :آقای نوبخت زمان
دقیق اجرای بسته های حمایتی را اعالم نکرد ،اما وعده داد که در نیمه دوم سال
جاری بسته های حمایتی اجرا خواهد شد .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
گفت :در گزارش روسای کمیسیون ها نیز اعالم شد که در چهار ماه نخست سال
میزان فروش نفت ما بیش از میزانی بوده که در بودجه پیش بینی شده و با توجه به
افزایش نرخ ارز ،نباید در درآمدهای کشور مشکلی به وجود آمده باشد.
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تاکید مجدد بر ضرورت اصالح قیمتگذاری بنزین ؛

نیمی از یارانه بنزین به  ۳دهک پردرآمد جامعه اختصاص مییابد
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

آمریکا مانع صادرات گاز ایران به پاکستان است

رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:
گفته شده است که آمریکا مانع تکمیل بخش
پاکستانی خط لوله آیپی و نمیخواهد گاز ایران به
به پاکستان صادر شود.
علی الریجانی ،دیروز (سهشنبه ۱۷ ،مهرماه)
در حاشیه برگزاری نشست مجالس اوراسیا و در
دیدار با سلیم ماندوی واال ،نایب رئیس مجلس
پاکستان با بیان اینکه ایران و پاکستان دشمنان و
دردهای مشترکی دارند ،بر ضرورت انجام کارهای
بزرگ و ارتقای روابط بین دو طرف تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران و پاکستان
ظرفیتهای بیشتری برای همکاری دارند ،افزود:
پاکستان کشور بزرگی است و این امر اقتضا میکند
کارهای بزرگتری انجام دهد ،اما برخی نمیخواهند
که همکاری بین ایران و پاکستان گسترش یابد.
رئیس مجلس شورای اسالمی به موضوع
انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره و تصریح کرد:
بر اساس قرارداد میان دو کشور ،خط لوله انتقال
گاز تا مرز احداث شده است و گاز نیز آماده تحویل
است ،اما گفته شده که آمریکا مانع میشود ،زیرا از

پیشرفت همکاریها ناراحت است و نمیخواهد گاز
به پاکستان صادر شود.
نایب رئیس مجلس پاکستان نیز در این دیدار
با بیان اینکه با شرکتهای ایرانی همکاری داریم و
تحریمها هیچ محدودیتی نمیتواند برای آنها ایجاد
کند ،گفت :دولت جدید و همه احزاب فعال در
پارلمان عالقهمند هستند هرچه سریعتر خط لوله
انتقال گاز ایران به پاکستان تکمیل شود ،ضمن
اینکه از هر نوع همکاری بین ایران و پاکستان
استقبال و حمایت میکنند.

دالیل افت و خیز شاخص و قیمتها در بورس

عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفت :در پی
رشدهای پیاپی شاخص و قیمتها ،بازار سرمایه نیاز به اصالح و استراحت
داشت که در چند روز گذشته با چاشنی شایعات و کاهش قیمت دالر این
اصالح قیمت از شدت بیشتری برخوردار شد.
مهدی کاظمی اسفه با اشاره به نوسانات روزهای اخیر شاخص و قیمت
سهام شرکتها در بورس گفت:هیجانات ناشی از تصویب یا عدم تصویب
پیوستن ایران به یکی از کنوانسیونهای مرتبط با نهاد ویژه اقدام مالی در
مجلس یکی از دالیلی است که میتوان از آن به عنوان یکی از عوامل افت
قیمتها و ریزش شاخص در روزهای گذشته نام بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود :البته با تصویب  CFTدر مجلس و
تکمیل تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی
 ،FATFهر چند برای لحظاتی واکنش سهامداران به این اتفاق مثبت بود،
اما ادامه روند کاهشی نرخ دالر و همچنین انتشار برخی شایعات موجب
ریزش دوباره قیمتها و شاخص در بازار شد.
عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران همچنین از ادامه
نگرانیهای ناشی از ریزش قیمت دالر به عنوان یکی دیگر از دالیل افت
شاخص و قیمتها در روزهای گذشته نام برد و افزود :رشد قیمت ارز به طور
سنتی یکی از عوامل و محرکهای افزایش قیمتهابویژه شرکتها و صنایع
صادراتمحور است؛ بنابراین خبر کاهش نرخ ارز ،رشد قیمت سهام این
شرکتها را با کاهش همراه میکند.
وی اضافه کرد :از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز یکی از مشکالت شرکتها
و صنایع از این منظر است که سرمایهگذاریها و پروژههای این شرکتها
و در مجموع برنامهریزی برای خرید مواد اولیه و برآورد هزینه تمام شده

اختصاص دهد تا قیمت کاالهای اساسی کاهش یابد .به نظر ما این کار
اتالف منابع است ،به این دلیل که متوسط قیمت کاالهای اساسی حدود
 ۴۰تا  ۷۰درصد از قیمت متعارف که با دالر  ۴۲۰۰در نظر گرفته میشود،
افزایش یافته است.
پورابراهیمی تصریح کرد :در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت
غیرایرانی کشور (شامل حدود سه میلیون افاغنه و سه میلیون گردشگر
خارجی) از کاالهای اساسی استفاده میکنند که دولت یارانه زیادی برای
پایین آوردن قیمت آنها میپردازد.
عضو شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا گفت :یارانهای که دولت
به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع میکند ،به معنای هدر دادن منابع
است .محاسبات ما نشان میدهد که تنها  ۳۰درصد این منابع به اهداف
مورد نظر دولت اختصاص مییابد و  ۷۰درصد منابع پِرت میشود؛ بنابراین
پیشنهاد ما که مورد موافقت مرکز پژوهشها قرار گرفت این است که این

یارانه به صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود؛ با این سازوکار ،تولید
نیز دچار مشکل نخواهد شد.
پورابراهیمی ادامه داد :اگر دولت  ۱۷میلیارد دالر برای یارانه کاالهای
اساسی در نظر گرفته باشد ،این منبع به صورت رانت توزیع میشود .اگر
این عدد بین جمعیت  ۸۰میلیونی کشور توزیع شود ،حدود  ۶۰۰هزار
تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به صورت مستقیم به
خانوارها پرداخت شود که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و
موجب کاهش مصرف کاالهای اساسی خواهد شد.
وی در تشریح تبعات اجرای مدل مورد نظر دولت گفت :با سازوکاری که
دولت در نظر دارد ،هر کسی مصرف بیشتری کند ،از یارانه بیشتری بهرهمند
شده است؛ عالوه بر این ،قاچاق کاالهای اساسی به شدت افزایش مییابد .طبق
آمار موجود ،قاچاق کاال از شهرهای مرزی به شدت افزایش یافته است .دولت
باید پاسخ دهد که آیا تبعات این مدل را خواهد پذیرفت یا خیر؟

محصوالت و کاالها را با دشواری روبرو میکند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت :عالوه بر این در پی رشدهای
پیاپی شاخص و قیمتها ،بازار سرمایه نیاز به اصالح و استراحت داشت که
در چند روز گذشته با چاشنی شایعات و کاهش قیمت دالر این اصالح قیمت
از شدت بیشتری برخوردار شد.
وی همچنین از دغدغههای سیاسی موجود در کشور به عنوان یکی
دیگر از عواملی یاد کرد که بر رفتار این روزهای معاملهگران در بازار سهام
تاثیرگذار است و افزود :ریسکهای سیاسی همواره بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم در تعیین سمت و سوی معامالت اثرگذار بودهاند.
کاظمی اسفه در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت جهانی نفت
تا چه اندازه میتواند خبر خوب و مثبتی برای بازار سرمایه باشد نیز گفت:
به طور کلی و سنتی افزایش قیمت نفت برای اقتصاد ما که وابستگی به آن
دارد خبر خوب و مناسبی است که اثر مثبت خود را بر معامالت بازار سهام
میگذارد .اما در این بین نکته مهم اعمال تحریمها و کاهش تولید و فروش
نفت است که میتواند بر استراتژی معاملهگران اثرگذار باشد .ضمن این که
افزایش و کاهش قیمت نفت بسته به مواد اولیه و فروشی که شرکتها دارند
میتواند بر سودآوری آنها اثرات متفاوتی داشته باشد.
عضو هیئت مدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در خصوص
وضعیت بازار سرمایه در هفتههای پیش رو نیز اذعان داشت :بسته به اتفاقات
و تصمیماتی که در سطح اقتصاد کشور و مناسبات سیاسی و بینالمللی
میافتد ،قیمتها و شاخص افزایشی یا کاهشی میشود ،اما در این بین نکته
مهم رفتار معاملهگران بویژه تازهواردان به بازار سهام است که باید به دور
از هیجان باشد.
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