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رئیسجمهوریدرجلسهستاداقتصادیدولت:

واکسن فایزر وارد کشور نشد

گــروه اقتصــادی  -حســن روحانــی،
رئیسجمهوری در دویستوســومین
جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی
دولت گفت :اصالحیــه الیحه بودجه
بر اســاس شــرایط و مقتضیات کنونی
کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین
بــا تکیــه بــر دیــدگاه کارشناســان و
متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین
شده است ،لذا هرگونه سیاستزدگی
میتوانــد بــه رونــد توســعه کشــور و
حقوق مردم آسیب برساند.
روز گذشــته در جلســه ســتاد
اقتصــادی دولــت ،اصالحــات الیحه
بودجــه ســال  1400کل کشــور بــرای
ارائه به مجلس شورای اسالمی مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلــس  14بهمــن مــاه ،کلیــات
الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای
ســال  ۱۴۰۰را رد کــرد .نماینــدگان در
حالــی به الیحــه بودجــه رأی ندادند
کــه کمیســیون تلفیــق ،نســبت بــه
الیحــه اولیهای که دولــت به مجلس
ارائــه کــرده بــود ،تغییرات زیــادی را
اعمال کــرده بودنــد بههمیــن دلیل
در مجلــس هــم از الیحــه بودجــه به
الیحــه کمیســیون تلفیــق نــام بــرده
میشــد .تغییرات کمیســیون تلفیق
در الیحــه بودجــه آنقــدر زیــاد بــود
کــه رئیــس جمهــوری هم قبــل از رد
بودجه در مجلــس گفت« :این دیگر
الیحه دولت نیســت و قوه مجریه آن
را قبول ندارد».با اینکه تغییرات زیاد
در بودجــه ،آن را از الیحــه دولــت به
الیحه کمیســیون تلفیق تبدیل کرده
بود اما نمایندگان به آن رأی ندادند.
از همــان روز اول کــه الیحــه بــه
مجلــس ارائــه شــد ،نماینــدگان
مخالفــت خود را با الیحه پیشــنهادی
شــروع کردنــد .مهمتریــن موضوعی

که مجلســیها به آن ایراد میگرفتند
ایــن بــود کــه بــه گفتــه آنــان« دولت
منابــع و مخارج بودجــه را غیرواقعی
تعییــن کــرده و بــا ایــن وضــع دچــار
کســری بودجه گســترده خواهد شد».
اما موضوع تعجب برانگیز این بود که
پس انجام اصالحات در الیحه بودجه
توســط کمیســیون تلفیــق ،رشــد 35
درصدی منابع بودجه بود .کمیسیون
تلفیــق منابــع بودجــه را از  831هــزار
میلیارد تومان به یک هزار و  143هزار
میلیارد تومان رساند .به این ترتیب با
اینکه مجلس در ابتــدا مخالف اعداد
منابع بودجه بود اما دوباره این اعداد
را افزایــش داد و با اینکه الیحه بودجه
از شــاکله اولیــه خــود خــارج شــد امــا
جالب آن بود کــه نمایندگان حتی به
همین الیحهای کــه از «بودجه دولت
بــه بودجه مجلس» شــبیه شــده بود
هم رأی ندادند.
لعیــا جنیــدی ،معــاون حقوقــی
رئیــس جمهــوری ،پــساز رد کلیــات
الیحه بودجه در مجلس ،در یادداشتی
به بررســی جنبههــای قانونــی فرآیند
رســیدگی به الیحه بودجــه پرداخت و
تأکید کــرد که مطابــق قانــون ،تدوین
بودجــه «حق و وظیفــه انحصاری قوه
مجریــه اســت» و تغییــرات مجلــس
در آن بایــد حداقلــی باشــد .بــه گفتــه
جنیدی اقدام کمیســیون تلفیق برای
به رأی گذاشــتن مصوبه خود مغایر با
آییننامه داخلی مجلس بود.
رئیــس
محمدباقرنوبخــت،
ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز در
روزی کــه نماینــدگان الیحــه بودجــه
را تصویــب نکردنــد ،در حمایــت از
الیحــه دولــت خطاب بــه نمایندگان
مجلــس گفــت «:چــرا نماینــدگان
بــا انتقــادات2 ،مــاه فضای سیاســی

کشــور را تحت تأثیر قرار دادند و چرا
اصالح ساختاری را که میگفتند باید
در الیحه صــورت گیرد ،رقم نزدند».
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
همچنیــن در دفــاع از ایــن الیحــه به
مــواردی انتقــادی کــه مطــرح شــده
بــود ماننــد «رشــد منابــع و مصارف،
وابســتگی بودجه بــه نفت و ضرورت
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی» اشاره کرد.
طبــق آیین نامــه داخلی مجلس،
پس از رد کلیات الیحه بودجه ،دولت
دو هفته وقت دارد الیحه بودجه را بار
دیگــر با اصالحات به مجلس ارســال
کند.بــا اینکه پــس از رد کلیــات الیحه
بودجه در مجلس ،معــاون پارلمانی
رئیسجمهوری تأکید کرده که دولت
تصمیمــی بــرای ارائــه الیحــه جدید
بودجــه بــه مجلس نــدارد امــا روز 19
بهمن ،رئیس جمهوری با بیان اینکه
«ارجاع الیحه بودجه به دولت خالف

قاعده مرسوم و آییننامه بوده است،
گفت :در اولین فرصت مصوبه جدید
دولت درخصوص الیحه بودجه ۱۴۰۰
به مجلس ارائه خواهد شد .از مجلس
محتــرم انتظــار مــیرود ،اصالحیــه
دولــت بــه دور از تنــش و در آرامــش
مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاهترین
زمان به رأی گذاشته شود».
یکی از مهمتریــن موارد اختالف
در منابــع الیحــه بودجــه ،حــذف ارز
 4200تومانــی در ایــن الیحــه بــود که
مجلــس ارز  17هــزار و  500تومانــی
را جایگزیــن آن کــرده اســت .امــا
دولت بشــدت با این موضع مجلس
مخالــف اســت و آن را در تنگنــا قــرار
دادن معیشت مردم میداند.
البتــه عبدالناصــر همتــی ،رئیس
کل بانــک مرکــزی روز شــنبه تأکیــد
کــرده بــود کــه در اصالحیــه الیحــه
بودجــه ،دولــت ارز  4200تومانــی را

حذف نکرده است.
بــر اســاس گــزارش ارائــه شــده
از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه
اصالحــات بودجــه در منابــع و
مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی
الیحــه بودجه انجام شــده اســت .بر
این اســاس تأمیــن کاالهای اساســی
و ضــروری مــردم بــا ارز ترجیحــی و
همچنین منابع الزم برای حوزههای
توســعهای کشــور ،مــورد توجــه قــرار
گرفته است.
روز گذشــته پــس از ارائــه
گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه،
رئیسجمهــوری در ســتاد اقتصادی
دولــت ،با تأکید بــر ضرورت تصویب
هرچه ســریعتر الیحــه بودجه گفت:
موضــوع مهمــی مثــل بودجه کشــور
نبایــد بگذاریــم درگیــر مناقشــات و
مباحــث بیثمر شــود و بــا همگرایی
و اجماعســازی پیــام ثبات و رشــد به

اقتصاد بدهیم.
روحانــی بــا بیــان اینکــه اقتضای
وضعیــت اقتصــادی امــروز کشــور و
در عیــن حــال انتظــارات مــردم از
دولــت ،ایجــاد آرامــش و ریلگذاری
صحیــح مســیر آینده اقتصاد اســت،
اظهار داشــت :باید همــه توجه کنیم
کــه هــر وقفــهای در تصویــب بودجه
کشــور میتواند به کلیــت اقتصاد و از
آن مهمتــر معیشــت و زندگی مردم
آسیب وارد کند.
در این جلســه با توجه به تحوالت
بینالمللــی و تغییــرات احتمالی در
تعامــات جهانــی و تأثیــرات آن بــر
وضعیت اقتصادی کشــور ،انتظارات
عمومی ،بویژه در بازار ســرمایه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهــوری در همین رابطه
گفــت :جامعه با مشــاهده شکســت
دشــمن در جنگ تحمیلی اقتصادی
و در آســتانه پیروزی ملت ،در انتظار
بهرهگیــری از ثمــرات مقاومت خود
قرار دارد.
روحانــی با بیــان اینکــه تکانهها و
تنشهــای غیراقتصــادی در اقتصاد
اثرگــذار شــده اســت ،اظهار داشــت:
شایســته اســت همــه مســئوالن در
تمامــی قــوای کشــور ،در کنشهــا
و اظهــارات خــود نهایــت مراقبــت
و دقــت را بــه عمــل آورنــد تــا مبــادا
شرایطی خالف انتظار عمومی شکل
بگیــرد کــه موجــب اثــرات منفــی در
جامعه شود.
رئیسجمهوری تأکید کرد :دولت
تــا روز آخر خدمت خود ،حراســت از
معیشــت مــردم را وظیفــه نخســت
خــود میدانــد و تأمیــن کاالهــای
اساســی بــا نــرخ ترجیحی ،سیاســت
قطعی دولت تا پایان خواهد بود.

برق  20میلیون نفر رایگان شد
بــا احتســاب بعــد خانــوار  3.4نفــر در یــک
خانــواده ،بیــش از  20میلیون نفر در کشــور از
تخفیف  100درصدی برق بهرهمند شدند.
براســاس آمــار اســتخراج شــده توســط
شــرکت توانیر از ابتدای آبانماه  99بهعنوان
آغــاز اجــرای طــرح بــرق امیــد تــا  14بهمن

مــاه ســالجاری تعــداد  48میلیــون و 974
هــزار  677قبــض در بخــش خانگــی صادر
گردیده است.
طبق آمار بهدســت آمــده از قبوض صادر
شــده تــا نیمه بهمــن  99و با توجه بــه مبنای
پلههای مصرفــی تعیین شــده در طرح برق

امیــد 22.4 ،درصــد از قبــوض صــادر شــده
متعلــق بــه مشــترکان کــم مصــرف48.29 ،
درصد از قبوض متعلق به مشــترکان خوش
مصرف و  29.26درصد از ســایر قبوض صادر
شده نیز به دست مشترکان پر مصرف رسیده
اســت .بــه اســتناد مصوبه هیــأت وزیــران در

رابطــه با برق امید ،هزینه برق مشــترکان کم
مصرف به استثنای واحدهای مسکونی خالی
و ســکونتگاههای غیررسمی مشمول تخفیف
 100درصدی هزینه برق میشــوند .در همین
راستا  5میلیون و  957هزار  592مشترک کم
صرف مشمول تخفیف  100درصدی شد هاند

معــاون فنی گمــرک ایران اعالم کــرد :هر دو محمولــه وارداتی واکســن در مدت اخیر
«اســپوتنیک وی» روســی بــوده و هیچ واکســن فایــزری در ایــن مــدت وارد و از گمرک
ترخیص نشــده اســت .مهرداد جمال ارونقی گفت :تشــریفات گمرکی هر دو محموله
واکســن با نظارت مستقیم مقامات گمرک ایران و مســئوالن مراجع ذیربط ،پای پرواز
انجام ،ترخیص و به مقامات ذیربط و ذیصالح در وزارت بهداشت تحویل شده است.
وی یادآور شد :اولین محموله  ۱۶بهمن ماه به فرودگاه امام(ره) رسید که حاوی چهار
پالت واکســن اســپوتنیک روســی بــه وزن حــدود  ۶۴۰کیلوگــرم و دومیــن محموله نیز
٢٥بهمن ماه ،وارد فرودگاه امام(ره) شد که این محموله  ۳۲۴۲کیلویی بود/.گمرک

اخبار

بودجه کشور را نباید درگیر مناقشات بی ثمر کرد

اقتصادی

کــه در مقایســه بــا پایــان آذرماه نزدیــک به 1
میلیون مشترک افزایش پیدا کرده است.
مقایسه قبوض صادر شده برق بهمنماه
 99بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته بیانگر آن
اســت که مشــترکان کــم مصــرف  4.2درصد
نسبت به سال گذشته اضافه شدهاند/.فارس

تحویل  ١٠هزار واحد مسکن مهر در پردیس

مدیرعامــل شــرکت عمران شــهر جدید پردیس گفــت :هفت تا  ۱۰هزار واحد مســکن
مهــر در اســفندماه افتتــاح میشــود.مهدی هدایــت با اشــاره بــه تعیین تکلیــف تمام
زیرســاختها در شــهر جدید پردیس همزمان با شــروع عملیات اجرایــی مترو تهران
 پردیــس ،افــزود :آب ،فاضــاب و مترو از زیرســاختهای اصلی اســت که همگی درپردیــس تعیین تکلیف شــدهاند .در این خصوص ،آب از طریــق تونلهایی که قرارگاه
خاتــم در حــال کار روی آنها اســت به پردیس منتقل خواهد شــد و بــا انجام این پروژه
در درازمــدت و بــا در نظــر گرفتــن افق جمعیتــی پردیس کــه  ۶۰۰هزار نفر اســت ،در
این زمینه هیچ مشــکلی نخواهیم داشــت.وی با اشــاره به نرخ باالی رشد جمعیت در
پردیس افزود :برای اینکه بتوانیم فاضالب فازهای  ۱۱ ،۹ ،۸و  ۵را تصفیه کنیم نیازمند
تعیین تکلیف پروژه تصفیه خانه فاضالب شــماره  ۲پردیس بودیم .به این منظور دو
ســال تالش کردیم تا مجوز محیط زیســت را اخذ و پیمانکار را انتخاب و فعال کنیم که
این اقدامات انجام شــده اســت.وی از تالش برای آماد ه ســازی هفت تا  ۱۰هزار واحد
مســکن مهــر برای افتتاح در اســفندماه خبر داد و اعالم کــرد :همچنین تعداد دیگری
پــروژه روبنایــی شــامل فضاهــای آموزشــی و فرهنگــی و ...در اســفندماه آمــاده افتتاح
خواهد شد/.وزارت راه و شهرسازی

صادرات  ۳۰۰میلیون دالری صنایع معدنی به ترکیه

ارزش صــادرات کاال بــه ترکیــه در دوره  ۱۱ماهــه  ۲۰۲۰بــه رقــم  ۳۳۵میلیــون دالر
رســید .برابر آمار معاونت بررســیهای اقتصــادی اتاق بازرگانی تهــران ،در مدت ۱۱
ماهــه  ۱۲(۲۰۲۰دی ماه  ۱۳۹۸لغایت  ۱۰آذرماه  )۹۹بالغ بر  ۱۳۲میلیون دالر مس و
مصنوعات آن به ترکیه صادر شــد که در مقایسه با  ۱۱ماهه  ۲۰۱۹کاهش  ۱۵درصدی
را نشان میدهد .بررسی آمار تجارت خارجی در دوره  ۹ماهه امسال گویای صادرات
 ۸۰هــزار تــن کاتد و قطعــات کاتد مس بــه ارزش  ۵۱۲میلیون دالر اســت و میانگین
قیمت هر تن کاتد مس صادراتی  ۶هزار و  ۳۹۴دالر ثبت شد/.ایرنا

توقف واردات بیروی ه کشور

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت :امــروز میتوان بــا قاطعیــت اعالم کــرد که
دیگــر در ایــران واردات بیرویــهای صــورت نمیگیــرد .حمیــد زادبــوم بــا اشــاره بــه
محدودیتهــای اعمال شــده بر مســیر واردات در ســالهای گذشــته ،اظهــار کرد :با
توجه به محدودیتهای اعمال شــده در ســالهای گذشته ،میتوان اعالم کرد که در
ســال  ١٣٩٩عمالً دیگر واردات بیرویهای صورت نمیگیرد و وقتی جزئیات کاالهای
ورودی به ایران را بررســی میکنیم ،میبینیم که یا واســطهای و ســرمایهای هســتند
یــا کاالهــای مصرفی که نیاز قطعی مردم به شــمار میرونــد .وی ادامه داد :کاالهای
واسطهای و سرمایهای حدود  ۸۷درصد از کل واردات ایران را تشکیل میدهند .این
کاالها بهعنوان مواد اولیه یا مورد نیاز به واحدهای تولیدی تحویل میشــوند و یعنی
نه تنها برای اقتصاد ایران زیان ده نیســتند که حتی نرســیدن شــان میتواند به تولید
آســیب بزند .از اینرو نه تنها نگرانی در رابطه با این کاالها نیســت که میتوان با ارائه
تســهیالتی به وارداتشــان نیز کمک کرد تا خطــوط تولیدی برای تأمین مــواد اولیه با
مشکل مواجه نشوند/.ایسنا

بورس  ۷هزار واحد رشد کرد

بورس تهران در آغاز معامالت روز گذشــته با رشــد  ۷۳۱۶واحدی به یک میلیون
و  ۲۶۹هزار و  ۵۷۰واحد رسید.
همچنیــن شــاخص کل هم وزن نیز  ۲۶۷۷واحد رشــد کرد و بــه  ۴۳۸هزار و ۳۰۲
واحــد رســید .نمادهــای ومعادن ،شــتران ،خســاپا ،خــودرو ،شــبندر ،شســتا و وغدیر
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

