
 ام�روز در حال�ي آخري�ن مهل�ت جاماندگان 
يارانه طرح كمك معيش�تي به تمام مي رس�د 
كه همچن�ان برخي نمايندگان مجلس نس�بت 
به آم�ار تخصي�ص 60 ميليوني اين ن�وع يارانه 
تش�كيك دارند، ام�ا دي�روز خب�ري از مصوبه 
هيئت وزيران در 15 ديماه آمد كه تقريباً تكليف 
بس�ياري را يارانه نگيران جديد را روشن كرد. 
هيئت وزيران ش�رايط جديد پرداخت حمايت 
معيش�تي را مش�خص كرد ك�ه بر اين اس�اس 
خانوارهاي داراي واحد مسكوني، شغل و خودرو 
به ط�ور همزمان مش�مول حمايت نمي ش�وند. 

  شمارش معكوس براي پايان ثبت نام 
با افزايش بهاي بنزين در آبان م��اه دولت تصميم 
گرفت منابع حاصل از آن را به شكل نقدي و با عنوان 
»طرح حمايت معيشتي دولت« توزيع كند كه در 
اين ميان عده بس��ياري به خصوص در ش��هرهاي 
بزرگ از عدم دريافت اين نوع يارانه تعجب كردند. 
با اين حال دولت ش��رايطي را براي ثبت نام مجدد 
اين افراد فراهم كرد تا در صورت محق بود و احراز 
ش��رايط يارانه آنها از ابتدا محاسبه و به حسابشان 
واريز شود. اما مهلت ۱۴ روزه براي ثبت نام متقاضيان 
دريافت سبد معيشتي رو به پايان است و امروز )۲۴ 
دي ماه( آخرين فرصت براي كساني است كه يارانه 
نقدي دريافت نمي كردند، اما متقاضي دريافت سبد 

حمايت معيشتي دولت هستند. 
مرحله طرح حمايت معيش��تي در آبان ماه بين 

۶۰ ميليون نفر )۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار خانوار( 
براي خانواده يك نفره ۵۵ ه��زار تومان، خانواده 
دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده س��ه نفره ۱۳۸ 
هزار توم��ان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ ه��زار تومان و 
خانواده پنج نفره و بيشتر ۲۰۵ هزار تومان واريز 
ش��د. مرحله دوم نيز ۱۰ دي ماه با همين ميزان 
تعيين شده واريز ش��د. البته در اين مرحله ۴۱۹ 
هزار خانواده كه متقاضي دريافت سبد معيشتي 
بودند به تعداد قبلي اضافه ش��د مجموع مبلغ دو 

مرحله يكجا به حسابشان واريز شد. 
پس از واريز مرحله دوم يارانه نقدي بنزين مقرر شد 
افرادي كه در فهرست يارانه بگيران نقدي )۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان( نيستند و درخواست خود را در مهلت 
مقرر در كد دس��توري #۶۳۶۹* ثب��ت كرده اند، 
تقاضاي خود را براي دريافت سبد معيشتي دولت 
از س��اعت ۲۲ همان روز )۱۰ دي ماه( در س��ايت 

hemayat. mcls. gov. ir ثبت كنند. 
اين ۶۶۶ هزار و ۷۷۴ سرپرست خانوار ۱۴ روز فرصت 
دارند اطالعات هويتي و ش��ماره تلفن سرپرس��ت 

خانواده را حداكثر تا امروز در سامانه وارد كنند. 
به گفته »حس��ين ميرزايي« س��خنگوي س��تاد 
شناسايي مشموالن طرح حمايت معيشتي تقاضاي 
اين افراد ظرف يك ماه بررسي مي شود و نتيجه از 

طريق پيامك به آنها اعالم مي شود. 
  يارانه را به همه بدهيد، ابهام دارد! 

همزمان ب��ا اين خبر خب��ر گزاري خان��ه ملت در 

مصاحبه اي با علي ابراهيمي ادعاي پرداخت سبد 
معيش��تي به ۶۰ ميليون نفر را ابهام دار دانس��ت و 
گفت: ادعاي دولت با توجه به منابع افزايش قيمت 
بنزين در خصوص پرداخت س��بد معيشتي به ۶۰ 
ميليون نفر ابهام دارد و اين منابع بايد در قالب يارانه 
به همه مردم پرداخت شود. وي در خصوص نحوه 
پرداخت سبد معيشتي به مردم، گفت: اقدام دولت 
براي نحوه افزايش قيمت بنزين پشتوانه كارشناسي 
نداش��ت در حال حاضر نيز ادعاي دولت در زمينه 
پرداخت سبد معيش��تي به حدود ۶۰ ميليون نفر 

جاي سؤال دارد. 
نماينده مردم ش��ازند در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه اطالعات، گزارش ها و مشاهدات 
در سطح جامعه نشان مي دهد كه پوشش پرداخت 
سبد معيش��تي به ميزان ادعا ش��ده نيست، افزود: 
مصوبه سه هفته گذشته مجلس براي واريز درآمد 
حاصل از افزايش قيمت بنزين به صندوقي خاص 
و برداش��ت از آن با نظارت مجلس بسيار ضرورت 
دارد، زيرا درآمدهاي حاصل ش��ده بايد به دس��ت 
خانوارها برس��د. وي با تأكيد بر اينكه افراد بس��يار 
زيادي حتي در سطح روستاها به دليل عدم دريافت 
سبد معيشتي به نمايندگان مراجعه مي كنند، در 
حالي كه باتوجه به منابع حاصل از افزايش قيمت 
بنزين براي دولت نبايد شرايط اينگونه باشد، عنوان 
كرد: اعتراض ها و درخواست هاي بسيار زيادي در 
زمينه عدم دريافت سبد معيش��تي وجود دارد كه 

بايد به همه آنها رسيدگي شود. 
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه به دليل حاصل شدن منابع سبد معيشتي از 
افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از مشتقات نفت 
و ملي بودن نفت بايد درآم��د دولت در قالب يارانه 
در اختيار تمامي افراد جامعه اختصاص پيدا كند، 
تصريح كرد: بايد مديريت حامل هاي انرژي در سطح 
كالن كشور به س��مت از بين بردن فساد باشد، اما 
در ح��ال حاضر روزنه هاي فس��اد و سوء اس��تفاده 

قابل رؤيت است. 
   شرايط جديد پرداخت يارانه معيشتي

اما همزم��ان با اي��ن ادعاه��اي نماين��ده مجلس 
خبرگزاري تسنيم ش��رايط احراز افرادي گفت كه 
در هيئت وزي��ران آنها را مس��تحق دريافت يارانه 
معيشتي ندانسته اند، ياد آور شد. به موجب مصوبه 
هيئت وزيران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در اجراي 
مصوبه چهلم ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي 
س��ران س��ه قوه م��ورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در خصوص 
نحوه بازتوزيع منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين 
بين خانوارهاي مشمول، آيين نامه نحوه شناسايي 
خانوارهاي مشمول دريافت كمك حمايت معيشتي، 

نشان مي دهد كه: 
- كمك حمايت معيشتي به خانوارهايي كه مجموع 
درآمد اعضاي آنها از ميزان مذك��ور در جدول زير 
كمتر بوده يا مشمول يكي از ش��رايط مقرر در اين 

ماده نباشند، تعلق مي گيرد:
الف- خانوارهاي داراي واحد مس��كوني، ش��غل و 
خودرو به طور همزم��ان يا خانواره��اي داراي دو 

واحد ملكي. 
ب - خانوارهاي داراي امالك و مستغالت با ارزش 
۱۲ ميليارد ريال در تهران و كالنشهرها و ۹ ميليارد  

ريال در ساير شهرستان ها. 
پ - خانوارهاي داراي خودروهاي سواري با ارزش 
بيش از ۳ ميليارد  ريال ي��ا خودروهاي عمومي با 

ارزش بيش از ۴ميلياردريال. 
ت - كارفرمايان داراي بيش از سه بيمه پرداز. 

ث- خانوارهاي��ي كه بيش از س��ه س��فر خارجي 
غيرزيارتي داشته اند. 

ج - گيرن��دگان تس��هيالت بانكي جمع��اً به مبلغ 
بيش از ۳ ميلي��ارد  ريال كه در ح��ال بازپرداخت 

اقساط باشند. 
همچني��ن نحوه اح��راز مي��زان درآم��د و تعيين 
خانوارهاي هدف بر اس��اس دستورالعملي خواهد 

بود كه از سوي وزارت ابالغ مي شود. 
با اين ح��ال چنانچ��ه خانوار نس��بت ب��ه نتيجه 
تعيين وسع اعتراض داشته باشد، مي تواند هر سال 
يك بار درخواس��ت رس��يدگي نمايد تا در مقاطع 
زماني شش ماهه )خرداد و آذرماه هر سال( بررسي 

مجدد صورت گيرد. 
 در اين مصوبه همچنين تأكيد شده كه رسيدگي به 
درخواست متقاضيان كمك حمايت معيشتي در 

اسفندماه سال جاري انجام خواهد شد.
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چه كساني بي خيال يارانه كمك معيشت بشوند؟ 

 امروز آخرين مهلت ثبت نام 
جاماندگان طرح كمك معيشتي 

طبق مصوبه جديد هيئت وزيران خانوارهايي كه همزمان خودرو، ملك و شغل دارند مشمول نيستند

به جاي تخريب، ريال را تقويت كنيم
پول در هر اقتصادي س��ه وظيفه با عنوان هاي وسيله مبادله، پس انداز و 
ارزش گذاري روي كاال و خدمات دارد، از اين رو حتي كش��ورهاي جنگ 
زده نيز تالش مي كنند پول همچنان به وظاي��ف خود با كيفيت هر چه 
تمام تر عمل كند. متأسفانه در اقتصاد ايران به شكل چرخه های تكراری 
اتفاق هايي براي پول مي افتد كه پيوسته در حال تضعيف است و گاهي 
سياستگذار نه تنها درصدد تقويت آن از مس��ير هاي صحيح بنيادين بر 
نمي آيد، بلكه براي حل موقتي مشكل و جلوگيري از آزاد سازي فنر تورم 
كاركردهاي پول را نيز م��ورد تخريب قرار مي دهد كه اين سياس��ت ها 
پول ملي را تخريب مي كند. در رابطه با مش��خصه وسيله حفظ ارزش و 
پس انداز بايد گفت ناتواني در كنترل حجم نقدينگي و رشد پيوسته اين 
مؤلفه موجب شده اس��ت، ريال در برابر بسياري از كاالها پيوسته مورد 
تضعيف قرار بگيرد به طوري كه برخی از اشخاص حقيقي و حقوقي كه 
صاحب پس انداز هستند، ترجيح می دهند به جای سرمايه گذاری  ريال 
خود را به ساير ارزها، طال و سكه تبديل مي كنند تا بتوانند بدين واسطه 
قدرت خريد خود را حفظ كنند، از اين رو بخشي از تقاضاي موجود در 
بازارهايي چون ارز، سكه و طال و سكه يا بازارهاي سرمايه صرفاً به دليل 

حفظ ارزش پس انداز است و نه سرمايه گذاري. 
از س��وي ديگر، در رابطه با وظيفه ديگر پول يعني وسيله مبادله بايد 
گفت به جاي اينكه از مس��يرهاي صحيح و بنيادي��ن در صدد كنترل 
حجم نقدينگي اعم از پول و ش��به پول برآييم، ش��اهد آن هستيم كه 
محدوديت هايي براي مشخصه وسيله مبادله بودن پول اعمال شده است، 
به طوري كه عموم اش��خاص و اصناف بخش��ي از وقت خود را بايد در 
بانك ها بگذرانند، زيرا هر كد ملي تنها مي تواند در ش��بانه روز به شكل 
غير حضوري ۱۰۰ ميليون تومان مبادله داشته باشد يا سقف كارت به 
كارت تنها ۳ميليون تومان است يا اينكه با دو كارت تنها مي توان دوتا 
۵۰ ميليون توم��ان پرداخت كرد و محدوديت هايي از اين دس��ت كه 
كاركرد وس��يله مبادله بودن پول الكترونيكي ريال را نيز به جاي اينكه 
ارتقا دهد، محدود كرده است. البته هر چند ادعا مي شود اين اقدامات 
فوق با هدف محدود س��ازي پوزهاي خارج از كشور است، اما اين مهم 
دليل نمي ش��ود كل اقتصاد ايران را با محدودي��ت پرداخت هاي غير 
حضوري و الكترونيكي روبه رو كرد و بهتر است به جاي اينكه مردم را 
اسير بانك ها كنيم، راه هاي بهتري براي محدود سازي پوزهاي خارجي 
برگزينيم تا به جاي اينكه كاركرد و گردش پول را محدود كنيم، آن را 
توسعه بخشيم، زيرا ساعت كاركرد بانك ها و بازارها به اندازه كافي در 
اقتصاد ايران محدود است كه اين خود يكي از داليل تشديد ركود در 

اقتصاد و چرخه مبادالت و توليد است. 
در اين ميان با وجودي  كه يكي ديگر از وظايف پول، نرخ گذاري روي ساير 
كاال و خدمات و ارزها است،  نوسان حجم پول بدون پشتوانه چه در بخش 
پول پر قدرت چاپي بانك مرك��زي و چه در بخش ضريب فزاينده نظام 
بانكي در عمل بي انضباطي دائمي را در ساختار نرخ گذاري اقتصاد ايران 
پديد مي آورد، كما اينكه امروز بايد رئيس كل بانك مركزي توضيح دهد 
چگونه است كه اوراق بهاداري با عنوان سهام در بازار سرمايه قيمتش 
جهش هاي كالن مي يابد و س��اير ارزها با بي انضباطي عجيب و غريبي 
در نرخ گذاري روبه رو است، به طوري كه در صرافي ملي اصاًل مشخص 
نيست نرخ گذاري بر چه اساسي است كه دالر در محدوده زير ۱۳هزار 
تومان نرخ مي خورد، ول��ي در بازار در مح��دوده ۱۳۴۰۰تومان معامله 
مي شود اينگونه بازي هاي تبليغي و رسانه اي شايد با هدف جمع آوري 
ارزها و طالهاي خانگي اجرا شود، اما شأن و كار سياستگذار پولي و ارزي 
اجل اينگونه اقدامات اس��ت كه فردا خداي نكرده به بازار س��ازي براي 

نوسان گيري در بين نرخ حمايتي و سقف مقاومت متهم شود. 
در عين حال بايد متذكر شد كه ناتواني در كنترل ارزش ريال موجب 
شده اس��ت كه صاحبان پس انداز ب��راي حفظ قدرت خريدش��ان و نه 
سرمايه گذاري به بازارهايي چون ارز و طال و س��كه پناه برده اند، حال 
چگونه است ما چشم خود را مقابل پرداخت سود بانكي به سپرده گذاران 
مي بنديم) كما اينكه س��پرده گذار هم توهم دريافت س��ود دارد( اما با 
جمع آوري ساير بازارها و فعال سازي صرافي ها از قدرت استفاده كرده 
و نرخ گذاري هاي بدون توضيح و منشأ علمي را به بازار تكليف و دستور 
مي كنيم. اگر قرار به ماليات همگاني بر سرمايه است حداقل حقيقت 
را در حوزه اقتصاد با صاحبان پس انداز در مي��ان بگذاريم و ماليات را 

منصفانه بين همه توزيع كنيم. 
در رابطه تعيين قيمت هر كاال و خدماتي علم��اي اقتصادي معتقدند 
نرخ تعادلي بايد تعيين ش��ود، زيرا نه قيمت باال خوب است و نه قيمت 
پايين، بلكه نرخ تعادلي مناسب است، زيرا اگر قيمت كااليي پايين باشد 
مصرف كننده بسته به نوع كاال در مصرف دچار خطا و انحراف مي شود و به 
اصطالح عاميانه قدر كاال را نمي داند و در عوض اشخاصي كه ارزش واقعي 
كاال مطلع هستند يا ساختار استفاده حداكثري از كاال را فراهم مي آورند 
تا از يارانه تخصيص داده شده در كاال بيشترين بهره را ببرند يا اينكه با 
درك اختالف قيمت يك كاال در دو مرز جغرافيايي زمينه قاچاق را فراهم 
مي آورند، در مقابل، وقتي قيمت باال باشد ، عمالً حقوق مصرف كننده ذبح 
مي شود و به واسطه كاهش مصرف به دليل نرخ گذاري باال، توليد كننده و 
عرضه كننده شايد براي مدتي به واسطه قيمت باال سود كند، اما به واسطه 
كاهش مصرف توليد كاهش مي يابد و رشد اقتصادي و حوزه پرداخت 
ماليات، اشتغال، پرداخت بيمه، تهيه مواد اوليه و واسطه اي و مشاغل و 
صنايع وابسته آسيب مي بينند، براي مثال، تقريباً شش سالي مي شود كه 
بخش مسكن در اقتصاد ايران دچار ركود شديد شده است كه عامل اين 
ركود را در سفته بازي و خطا در قيمت گذاري بايد جست وجو كرد و حال 
آنكه در يك طرف ميدان ميليون ها خانه خالي از سكنه دپو شده است و 
از طرف ديگر ميليون ها متقاضي غير مؤثر در بازار وجود دارد كه حتي 
با پرداخت وام هاي چند صد ميليوني توانايي خريد مسكن ندارند، حال 
تصور كنيد خطاي در قيمت گذاري مسكن در ايران چه آسيب كالني به 

حوزه توليد و مشاغل و صنايع وابسته زده است. 
 در رابطه با ارز بايد به نوعي نرخ گذاري شود كه ارزان بودن ارز به سود 
وارد كنندگان، قاچاقچيان كاال و ارز و خارج كنندگان سرمايه ارز ايران 
منتج نش��ود و از س��وي ديگر، زمينه اي فراهم نيايد كه دارندگان ارز 
خانگي متوجه سركوب نرخ ارز در بازار ش��وند و به جاي عرضه ارز در 

بازار، مجدداً خريد ارز داغ شود. 
به نظر مي رسد اگر اقتصاد در شرايط تورمي قرار دارد، بايد اين تورم به 
تدريج در قيمت كاال و خدمات تخليه ش��ود تا هم شاهد نوسان گيري 
و سفته بازي روي كاالها نباشيم و از طرف ديگر واقعي سازي قيمت ها 
اين نشانه را به جامعه مي دهد كه مثاًل ريشه هاي رشد حجم نقدينگي 
را شناسايي كنند و اصالح بنيادين و ساختاري بخش هايي چون ماليه 

دولت و همچنين نظام بانكي را از مسئوالن درخواست كنند. 
هم اكنون تورم در برخي از بخش ها همانند بازار سرمايه و برخي از كاالها 
رها شده است و در برخي از بازارها همچون ارز و طال سركوب شده است 
كه بيم آن م��ي رود در بخش هاي مذكور تا زمان واقعي س��ازي نرخ ها 
شاهد خروج سرمايه و قاچاق و زياده روي در واردات كاالهاي بنجل و 

سرمايه گذاري هاي كالن با هدف سفته بازي و دالل بازي باشيم. 
در پايان با توجه ب��ه اينكه عدم تعادل در ماليه دول��ت و همچنين بازار 
پول و بانك امروز اقتصاد خرد و كالن ايران را دچار مش��كالت مزمن و 
شديد سينوسي و در اختالت جدي در همه بخش هاي ايجاد كرده است، 
پيش��نهاد مي ش��ود از درمان هاي مقطعي كه دامنه بحران و مشكل را 
بزرگ تر مي كند، پرهيز ش��ود و مردم را در جريان مشكالت اقتصادي 
قرار دهيم و راهكاره��اي اقتصادي بنيادين را بي��ان كنيم در حقيقت 
يكي از بخش هايي كه بايد راس��تگويي و حقيقت گويي در آن نهادينه 
شود، بخش اقتصادبه ويژه ماليه دولت و نظام بانكي است تا به واسطه حل 
مشكل در اين بخش ها ساير بخش ها نيز به تدريج اصالح شوند و ارزش و 

كاركرد هاي ريال به طور مجدد به اين ارز ملي بازگردد.

 جزئيات ثبت نام كارت هوشمند 
وانت   و راننده در سهميه پيمايشي 

از بهمن م�اه امس�ال س�هميه س�وخت وانت بارهاي بين ش�هري 
براس�اس پيماي�ش خواه�د ب�ود، در اي�ن راس�تا وانت باره�اي 
بين ش�هري باي�د حتم�ًا كارت هوش�مند ن�اوگان و رانن�ده 
و بارنام�ه ب�راي درياف�ت س�هميه س�وخت داش�ته باش�ند. 
به گزارش »فارس«، وانت بارهايي كه در جاده هاي بين ش��هري تردد 
مي كنند، ضرورت دارد از ابتداي بهمن ماه، اسناد حمل يعني بارنامه 
دريافت كنند و در صورت دريافت بارنام��ه، تردد آنها ثبت و پيمايش 
آنها محاسبه مي شود و معادل آن پيمايش س��وخت به ناوگان وانتي 
اختصاص مي يابد. الزمه گرفتن س��ند حمل و بارنام��ه براي ناوگان 
وانت بار، داشتن كارت هوشمند ناوگان و كارت هوشمند راننده است. 
مدارك موردنياز براي دريافت س��هميه عملكردي سوخت وانت بارها 
شامل »مدارك و اسناد حمل« )كارت هوش��مند راننده و ناوگان( و 

»بارنامه براي حمل محموله ها« است. 
   امكان ثبت نام كارت هوشمند راننده

و ناوگان وانت به 4 روش: 
 مراجعه و ثبت نام كارت هوش��مند رانن��ده و ن��اوگان از چهار طريق 

امكان پذير است. 
اولين روش مراجعه به نش��اني  www. smartcard. rmto. ir بخش 
ثبت نام وانت بارهاي بين شهري اس��ت. دومين روش مراجعه به مراكز 
صدور كارت هوش��مند در استان محل س��كونت است. سومين روش 
كس��ب اطالع از طري��ق ادارات كل راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
استان ها و همچنين نمايندگي شهرستان ها  اس��ت. چهارمين روش 
كسب اطالعات از طريق نشاني  www. rmto. ir بخش كارت هوشمند 

وانت بار است. 
.................................................................................................................

 خوانساري: كارآفريني 
در جنگ اقتصادي حماسه است 

اينكه كارآفرينان كش�ور در تحري�م و جنگ اقتص�ادي، كلنگ 
راه ان�دازي كس�ب  و كاري متناس�ب ب�ا اي�ن زمان�ه را ب�ر زمين 
مي زنند، يعني حماس�ه آفريده اند و مي توانند الگو و مولد باشند. 
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي با بيان اين مطلب گفت: 
اگر پيش از اين كارآفرينان سعي مي كردند در خلوت كار كنند، امروز 

بايد به صحنه بيايند و اجازه دهند مردم با آنها آشنا شوند. 
به گزارش »جوان« مسعود خوانس��اري در چهارمين دوره اهداي نشان 
و تنديس امين الض��رب كه در تاالر وح��دت برگزار ش��د، كارآفرينان را 
سرمايه هاي انساني كش��ور دانس��ت و گفت:حاكميت مي توانست طي 
چند دهه كارآفرينان را به نماد انسان دوستي تبديل كند، اما نگاه همراه 
با سوءظن اين اجازه را نداد. امروز كجاي اين كش��ور مي توان موزه اي از 
صنعت، كارآفريني و اقتصاد پيدا كرد؟ چرا در هيچ كتاب درسي نامي از آنها 
نيست؟ وي ادامه داد: عموم مردم همواره در برابر اخبار فساد و انواع رانت ها 
قرار دارند، اما ببينيد دست چند درصد كارآفرينان جامعه آغشته به رانت 
است. در اين موقعيت چرا نبايد كارآفرينان را به عنوان نماد و الگو به مردم 
جامعه معرفي كرد؟ چرا دولت ها صداي اين مناديان اميد را نمي شنوند و 
چرا گوش ها بسته است؟ خوانساري خطاب به كارآفرينان حاضر در جمع 
گفت: امروز رسالت شما اين است كه از تمام ابزارهاي براي توسعه مفهوم 
كارآفريني استفاده كنيد. انزواطلبي راهكار امروز نيست، اگر پيش از اين 
كارآفرينان سعي مي كردند در خلوت كار كنند، امروز بايد به صحنه بيايند و 
اجازه دهند مردم با آنها آشنا شوند. رئيس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان 
كرد: متأسفانه آنچه در اقتصاد و جامعه ايراني قرباني شده، گوهر اعتماد 
عمومي است. جوان ايراني كه به هزار اميد و انگيزه از دانشگاه به شايستگي 
بيرون آمده و نسلي كه تمناي پيشرفت و توسعه دارد، مردمي كه قلبشان 
براي اين آب و خاك مي تپد و آموخته اند كه بايد در همين سرزمين زيست، 

چطور بايد به فكر كسب و كار و فردايشان باشند. 
.................................................................................................................

 تسهيالت ۲۴۰ ميليوني 
راهكار خانه دار كردن پولدارها

سخنگوي كميس�يون عمران مجلس گفت: بر اساس برنامه ريزي 
وزارت راه، دريافت كنندگان تسهيالت ۲40 ميليون توماني بايد 
ماهانه بيش از 4 ميليون تومان قسط پرداخت كنند كه اين ميزان 
پرداختي براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه امكان پذير نيست. 
صديف بدري، س��خنگوي كميس��يون عمران مجلس در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي 
براي افزايش ۲۴۰ ميليون توماني تس��هيالت خريد مسكن  گفت: بر 
اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف تس��هيالت خريد و ساخت 
مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم براي زوجين تهراني ۲۰۰ ميليون 
تومان خواهد بود، همچنين بر اس��اس اين مصوبه وام جعاله به حدود 
۴۰ ميليون تومان افزايش مي يابد. نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: متأسفانه سياست هاي اخير وزارت 
راه و شهرسازي براي توليد مسكن در راس��تاي خانه دار كردن اقشار 
توانمند جامعه بوده، به طوري كه وزارتخانه اخيراً طرح ملي مسكن را 
طراحي و اجرايي كرد كه بر اساس مفاد اين طرح، خانوارها بايد ماهانه 
حدود ۲ ميليون تومان قسط پرداخت كنند، اين مسئله نشان مي دهد 
كه اقش��ار كم درآمد قادر به مش��اركت در اين طرح نخواهند بود. وي 
گفت: در شرايط كنوني بر اساس برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي، 
دريافت كنندگان تسهيالت ۲۴۰ ميليون توماني بايد ماهانه بيش از ۴ 
ميليون تومان قسط پرداخت كنند كه اين ميزان پرداختي براي اقشار 

ضعيف و متوسط جامعه امكان پذير نيست.

 هادي غالمحسيني

سرپرست وزارت جهادكشاورزي با انتقاد از 
وابستگي كشور به واردات دانه هاي روغني 
گفت: طي دوره هاي گذش�ته هيچ وقت به 
خاطر اين حجم واردات روغن و كنجاله كه 
گاهي به 4 ميليارد دالر در سال هم رسيده 
زير سؤال نرفتيم و كسي نگفت چرا اينقدر 
كش�ور در تأمين دانه هاي روغني وابسته  
است، درحالي كه از نظر من ميزان وابستگي 
ما در روغن و كنجاله باعث شرمساري است. 
سرپرست وزارت جهاد كش��اورز ي در گفت 
و گو ي اختصاص��ي با »ف��ارس« از به نتيجه 
نرس��يدن طرح ه��اي خودكفاي��ي دانه هاي 
روغني س��خن گفت و افزود: از س��ال ۱۳۴۸ 
تاكنون كه نزديك به ۵۰ سال است وابستگي 
به روغن و كنجال��ه را كه ه��ر دو از دانه هاي 
روغني به دست مي آيد، داش��ته ايم. وضعيت 
توليد ما طي اين سال ها نه تنها مطلوب نبوده، 
بلكه از نظر من باعث شرمس��اري بوده است. 
گاهي اقدامات��ي براي رفع اين نقيصه ش��ده 
اما اينكه كشور در يك كااليي ۵، ۶ و ۷ درصد 
بخواهد خودكفا باش��د، معني ندارد، زيرا اين 
ميزان اندك هيچ تأثي��ري در امنيت غذايي 

كشور ندارد. 
عباس كشاورز گفت: در حال حاضر حدود ۸ تا 
۱۰ درصد انرژي غذايي كشور از روغن تأمين 
مي شود. بنابراين مابه التفاوت توليد داخل با 
تقاضا كه بيش از ۹۰ درصد است را وابسته به 
واردات مي شويم، البته مسئله به اينجا ختم 
نمي شود. در توليد مرغ و تخم مرغ و شير هم 
وابسته مي شويم. زيرا در صورت وابسته بودن 
به واردات مجبور خواهيم ب��ود براي تأمين 
نياز خوراك دام هم كنجاله وارد كنيم كه در 
خوراك دام استفاده مي شود. بنابراين كليد 
تأمين پروتئين حيواني و كالري غذايي كشور 
در دست دانه هاي روغني است؛ چراكه با توليد 
دانه هاي روغني عالوه بر تأمي��ن نياز روغن 

كشور از خوراك دام هم بي نياز مي شويم. 
   برخي اجازه ندادن�د توليد روغن در 

كشور افزايش يابد
وي در پاسخ به اينكه چرا برنامه خوداتكايي 
۷۰ درصدي در دانه روغني هيچ وقت محقق 
نشده و به نتيجه اي نرسيده افزود: ما در ادوار 
۴۰ سال گذش��ته در س��ال هايي وابستگي 
زي��ادي ب��ه واردات گن��دم داش��تيم كه در 

دوره هاي��ي ۵، ۶ و ۷ ميليون ت��ن گندم وارد 
كرده ايم و كش��ور براي اين مي��زان واردات، 
حدود ۲ ميلي��ارد دالر پرداخ��ت مي كرد و 
هم��واره در مقابل اين مي��زان واردات تحت 
س��ؤال بوديم، اگر زماني گن��دم كمتر توليد 
مي ش��د، همواره در زي��ر ذره بين نق��د قرار 
مي گرفتيم كه چرا كش��ور به رغم دارا بودن 
ظرفيت ه��اي مناس��ب اين مي��زان واردات 
انجام مي دهد كه اتفاقاً اي��ن انتقادها به نفع 
توليد كشور تمام شد. مس��ئوالن نظام بارها 
نقد مي كردن��د كه چرا بخش كش��اورزي به 
گندم نمي پردازد و ما چ��را بايد وارد كنيم و 
اينها باعث تحرك در وزارت جهادكشاورزي 
ش��د كه ما به صورت وي��ژه گن��دم را دنبال 
كرديم، طرحي نوش��تيم و موفقيتي حاصل 
ش��د. وي گفت: اما طي دوره هاي گذش��ته 
هيچ وقت به خاطر اين حج��م واردات روغن 
و كنجال��ه كه گاهي ب��ه ۴ ميلي��ارد دالر در 
سال هم رس��يده، زير س��ؤال نرفتيم و كسي 
نگفت چرا اينقدر كش��ور در تأمين دانه هاي 
روغني وابسته  اس��ت، درحالي كه از نظر من 
ميزان وابس��تگي ما در روغن و كنجاله باعث 

شرمساري است. 
كشاورز تأكيد كرد: در مورد روغن متأسفانه 
ما هيچ وقت زير س��ؤال نرفتيم و هر اقدامي 
كه براي كاهش وابس��تگي انجام داديم، به 
طور غيرمس��تقيم مديريت ش��ديم. يعني 
نتوانس��تيم كار را پيش ببري��م، حاال اينكه 
نتوانستيم يا نگذاش��تند واقعيتي است كه 
اتفاق افتاده و اين را به مسئوالن رده باالي 
نظام هم گفتم و به ش��ما هم عرض مي كنم 
كه ورود به روغن و افزايش توليد كار سختي 
نيس��ت. منظورم اين است اگر موجبات آن 
فراهم شود، طي پنج سال مي توانيم ۴۵ تا 
۵۰ درصد در تأمين روغني كشور خودكفا 

ش��ويم كه دور از انتظار نيس��ت. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا دست هاي پنهاني 
اس��ت و اج��ازه نمي دهن��د كار خودكفايي 
دانه هاي روغني پيش برود، گفت: حاال شما 
برويد ارزيابي كنيد و ببينيد چطور مي شود 
طرح دانه هاي روغن��ي در قوانين بودجه در 
پيوست بدون نام قرار مي گيرد و هيچ اعتباري 
برايش در نظر نمي گيرند و هيچ گوش شنوايي 

براي شنيدن اين برنامه نيست.

سرپرست وزارت جهاد كشاورزي: 

وابستگی کشور به روغن در 50 سال گذشته مايه شرمساري است

در اث�ر ركود و س�ركوب قيم�ت در بازار هاي م�وازي بورس و 
همچنين محدود س�ازي ش�ديد نق�ل و انتقال غي�ر حضوري 
هر كد مل�ي تا س�قف 100 ميلي�ون توم�ان در ش�بانه روز در 
بازار بان�ك، ش�اخص كل بورس ته�ران براي دومي�ن روز در 
هفته جاري رش�د بيش از 4درص�د را به ثبت رس�اند و ارزش 
معامالت روزانه ني�ز به حدود 4ه�زار ميليارد تومان رس�يد. 
در جريان مبادالت روز گذش��ته تش��ديد عرضه س��هام از سوي 
حقوقي ها به وضوح قابل مشاهده بود، البته در طرف ديگر بازار نيز 

تقاضا عطش عجيب��ي را از خود به نمايش گذاش��ت، در اين ميان 
نقدينگي جديد به بازار سخن اول را مي زند كه دليل آن را در ركود و 
نرخ گذاري دستوري در بازارهاي موازي بازار سرمايه چون مسكن، 
و  انتقاالت  ارز، طال و س��كه و همچنين اعمال محدودي��ت در نقل 
غير حضوري در بازار پول مي توان يافت از اين رو به نظر مي رس��د 
سياستگذاران كالن اقتصاد فعاًل جاده را براي ورود نقدينگي به بازار 
س��رمايه هموار كرده اند كه بايد ديد هدف غايي آنها تقويت حوزه 

تأمين مالي در كشور است يا مقصود چيز ديگري است

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در پاي��ان معامالت روز 
دوشنبه در يك ركوردشكني بي نظير با جهش ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد 
به ركورد ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسيد. شاخص كل با معيار هموزن 
۴۳۶۹ واحد افزايش يافت و به رقم ۱۱۸ هزار و ۹۲۴ واحد رسيد. 

ارزش روز بازار بورس تهران به بيش از ۱۴۲۹ هزار ميليارد تومان 
رسيد. معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران بيش از ۸/۲ ميليارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۵۲۰ هزار نوبت معامله و به 

ارزش ۳۹۳۰ ميليارد تومان داد و ستد كردند.

شاخص كل بورس تهران در حدود 400هزار واحد
حجم معامالت روزانه بورس تهران در محدوده 4هزار ميليارد تومان
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