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مد یریت شعب بانك سپه استان چهارمحال وبختیاری

ظاه�راً نه تنه�ا بي�ش از 5 ميلي�ون نف�ر از 
مردم ب�راي ثب�ت اعت�راض خ�ود در حذف 
كمک ه�اي معيش�تي ثبت ن�ام كرده اند كه 
حذف ش�دگان و انصراف دهن�دگان از یارانه 
نق�دي نيز ب�ا س�خنان ب�ه حس�ن ميرزایي 
س�خنگوي طرح كم�ک معيش�تي اميدوار 
به بازنگ�ري مج�دد ش�ده بودند، ولي اكنون 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندي 
توامان اظهارات س�خنگوي خ�ود را تكذیب 
كردند و به م�ردم گفتند جامان�دگان یارانه 
نق�دي منتظ�ر تجدید نظ�ر دول�ت ب�راي 
برق�راري مج�دد یارانه ه�ا ي خود نباش�ند. 
حس��ین میرزای��ي در م��ورد ام��كان ثبت ن��ام 
جاماندگان ب��راي دریافت یارانه نق��دي ماهانه 
گفته بود: » از اول دي ماه س��ال 98 شهرونداني 
که قباًل از دریافت یارانه انصراف داده بودند یا در 
هنگام ثبت نام یارانه نق��دي جا مانده بودند یا به 
خاطر تغییرات ساختاري در خانواده اي که ازدواج 
کرده اند یا براي کساني که به دلیل وسع مالي در 
س��ال هاي 94، 95 و 98 از دریافت یارانه حذف 
شده بودند، مي توانند با مراجعه به یكي از دفاتر 
پلیس+ 10 نسبت به ثبت نام و درخواست یارانه 
نقدي اقدام کنند و بعد از اجراي آزمون وسع مالي 
نیز به شعب بانک مراجعه کرده و حساب بانكي 

براي یارانه افتتاح کنند. «
س��ازمان هدفمن��دي یارانه ه��ا در واکن��ش به 
اظهارنظر برخي افراد غیرمس��ئول در خصوص 
ثبت نام افرادي که یارانه نقدي )45500تومان( 
دریافت نمي کنند، اعالم کرد: درخواست بررسي 
مجدد و ثبت ن��ام براي دریاف��ت یارانه اي که در 
طرح حمایت معیشتي دولت تعریف شده است، 
صرفاً در خصوص بسته حمایتي معیشتي حاصل 
از منابع س��همیه بندي و اص��الح قیمت بنزین 
بوده و در س��ال جاري هیچ قان��ون و بودجه اي 
جهت پرداخت یارانه نق��دي 45500توماني به 
افراد غیرمش��مول و یارانه اولي وجود نداشته و 

پیش بیني نشده است. 
گفتني اس��ت به غی��ر از س��ازمان هدفمندي،  
سخنگوي س��ازمان برنامه و بودجه نیز واکنش 
مشابه به اظهار نظر ستاد حمایت معیشتي داشته 
است؛ در حالي که سخنگوي س��ازمان برنامه و 
بودجه اعالم ک��رد در قانون بودجه براي ثبت نام 
جامان��دگان یاران��ه نقدي هی��چ پیش بیني اي 

نشده است. 
   تكليف قانون براي »جاماندگان از یارانه« 

چيست؟
اما خبرگزاري ایسنا در این باره نوشت: سازمان 
هدفمندي یارانه ها با استناد به قانون بودجه سال 

جاري تأکید کرده که تكلیف قانوني براي ثبت نام 
از جامان��دگان از یارانه نقدي وج��ود ندارد که 
پیش تر و در دو سال متوالي و در قوانین بودجه 
1394 و 1395 این تكلی��ف بر عهده دولت بود، 

اما اجرایي نشد. 
گرچ��ه در قانون بودج��ه امس��ال دولت مكلف 
به ثبت نام جامان��دگان از یارانه نقدي نیس��ت، 
ولي مروري بر قوانین بودجه در س��ال هاي اخیر 

قابل تأمل است. 
ماجرا از این قرار بود، بعد از اینكه دولت نتوانست 
راهكار مناس��بي براي غربالگ��ري یارانه بگیران 
ایجاد و جمعی��ت بیش از 75 میلی��ون نفري را 
گزینش کند، در سال 1393 طرح ثبت نام مجدد 

متقاضیان را اجرایي کرد. 
به این ترتیب که 20 تا 31 فروردین 1393، بازه 
زماني بود که دولت به منظور ثبت تقاضاي افراد 
براي دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس 
رقم اول شماره ملي سرپرس��تان خانوار تعیین 
کرد،اما به هر صورت با توجه به مهلت یک روزه 
براي هر خانواده و از سوي دیگر مشكالتي که در 
زمان ثبت نام اینترنتي در سراسر کشور پیش روي 
متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطالع رساني 
دقیق در مورد نحوه ثبت ن��ام گرو هاي مختلف، 
در نهای��ت گروه هایي از ثبت درخواس��ت یارانه 

نقدي جاماندند. 
بار دیگر با وجود درخواست هایي که براي دریافت 
یارانه وجود داش��ت، اقدامي ص��ورت نگرفت تا 
اینكه در قانون بودجه س��ال 1394 این موضوع 
مورد توجه قرار گرفت؛ به طوري که مجلس در 
بند »د« تبصره )20( قانون بودجه سال 1394 
دولت را مكلف ک��رد از فروردین ماه نس��بت به 
ثبت نام این گروه از طری��ق فرمانداري ها اقدام 
کند. قانون بودجه در آن سال اجرایي شد، ولي 
از ورود جامانده ها به لیست سازمان هدفمندي 

یارانه ها خبري نشد. 
 این تكلیف بار دیگر در قانون بودجه 1395 مورد 
تأکید قرار گرفت و بر اس��اس بن��د )ط( تبصره 
)14( دولت موظف ش��د پ��س از تصویب قانون 
بودجه نسبت به ثبت نام افرادي که موفق به ثبت 
درخواست براي دریافت یارانه نشده بودند، اقدام 
کند و پس از ثبت نام، پرداخ��ت یارانه آنان را در 
دستور کار قرار دهد. در عین حال که تأکید شده 
بود باید ثبت نام در فرمانداري ها انجام مي شود. 

اما با وجود دو سال تكلیف قانوني براي توجه به 
شرایط جاماندگان از یارانه نقدي که در بین آنها 
افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامي صورت 
نگرفت و اکنون با وج��ود ورود براي حذف افراد 
پردرآمد، ظاهراً برنامه اي براي بررس��ي شرایط 
افراد جامانده و کس��اني که نیازمند بودند، ولي 
در لیست س��ازمان هدفمندي یارانه ها نیستند، 

وجود ندارد. 
   یاران�ه معيش�تي 5درص�د خانوارهاي 

بهزیستي واریز نشده
 نوع غربال گري چه در هدفمن��دي یارانه هاي 
دور قبل و چه این دوره نشان مي دهد که ضریب 
خطا وجود دارد و دولت باید در این باره با در نظر 
گرفتن این مالحظات ام��كان بازنگري در طرح 
را ولو با قبول هزینه ها و بار مال��ي تقبل کند تا 
اعتماد مردم به اجراي این طرح ها بیش��تر شده 
و اهداف طرح که کمک به اف��راد کم برخوردار 
اس��ت، محقق ش��ود. نه اینكه در ط��رح جدید 
کمک معیش��تي هم 5 درصد اعضای بهزیستي 
از لیس��ت خط خورده باش��ند و خداي ناکرده 
این افراد مشمول مرور زمان و محدودیت مالي 

دولت ها قرار گیرند. 
در همین باره رئیس س��ازمان بهزیستي کشور 
در گفت و گ��و با رادیو گفت: طي بررس��ي هاي 
به عمل آمده 95درص��د از جمعیت یک میلیون 
و 88هزار خانواري تحت پوش��ش این سازمان 
موفق به دریافت بسته حمایت معیشتي شدند. 
که 2 درصد هم در هفته آت��ي دریافت خواهند 
کرد و 3 درص��د مابقي نیز پس از بررس��ي و در 
صورت حائز شرایط بودن از این بسته بهره مند 

خواهند شد.

88498433سرويس  اقتصادي4
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ثبت اعتراض به یارانه هاي نقدي قدیمی نداریم!  
 طرح هاي حمایتي دولت باید انعطاف پذیر باشد 

و با احراز صالحيت افراد نيازمند به سرعت یارانه و كمک معيشتي آنها مقرر شود

فاطمه عرفانيان   |     جوان

سادينا  آبائي*

توبه اقتصادي
دکتر مسعود نیلي دیروز در مصاحبه اي مفصل با روزنامه ایران، از ضرورت 
اصالحات اقتصادي سخن گفت و راه طي کردن این مسیر را نیز، گفت وگو 
با مردم دانست. البته حضور رسانه اي ایشان را باید به فال نیک گرفت چون 
در زماني نه چندان دور که سیاس��تگذار بالمنازع و بلكه مرش��د اقتصادي 
رئیس جمهوري ب��ود، همواره از مصاحب��ه با رس��انه هاي گروهي گریزان 
بود. بهانه مس��عود نیلي در پرهیز و گریز از پاس��خگویي به پرس��ش هاي 
روزنامه نگاران، کم دقتي رس��انه ها در انعكاس دیدگاه های��ش بود. به این 
وسواس فكري مي توان احترام گذاشت، اما به شرط اینكه نمونه اي از مصاحبه 
او با روزنامه نگاران منتقد سیاست هاي اقتصادي دولت منتشر مي شد، چون 

کم نیستند منتقداني که از دانش اقتصادي الزم برخوردارند. 
مصاحبه گریزي یک سیاستگذار دولتي در دوره خدمت اداري اش به بهانه 
وس��واس را چطور مي توان توجیه کرد؛ در حالي که در تصمیم سازي ها 
و تصمیم گیري، کمتر مي توان چنین وسواسي سراغ یافت؟ قابل انكار 
نیست که مس��عود نیلي بي نیاز از مش��ورت خواهي با اقتصادداناني که 
متفاوت مي اندیشیدند و همچنین متخصصان سایر علوم انساني، مدتي 
حكمران مطلق العنان سیاس��ت هاي اقتصادي دولت بود و حتي زماني 
که فرمان دولت در حوزه اقتصاد را در دست داشت، فرصت جدي براي 
شنیدن سخنان وزراي اقتصادي نیز اختصاص نمي داد. هر چند او هیچگاه 
از س��خنراني، چه در جمع روزنامه نگاران، چه فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي و چه دولتمردان غافل نبوده ولي سخنان یک سویه، با تعامل و 

مشورت خواهي و مشورت پذیري، تفاوتي از زمین تا آسمان دارد. 
کارنامه حضور مسعود نیلي در ارکان مختلف قدرت، موضوعي نیست 
که او بتوان��د از آن بگریزد. اگر بالفاصله پ��س از ویراني هاي اقتصادي 
احمدي نژاد، سكاندار سیاست هاي اقتصادي شده، نباید او را مغرور کند 
و به مدد حلقه ارادتمندانش، تصور کند که پیامبر اقتصاد ایران است. 
تصمیم ه��اي او و همفكرانش در دولت هاي س��ازندگي و اصالحات و 
اجراي برق آساي ایده هاي لیبرالي بود که به دلیل بي اعتنایي به تبعات 
اجتماعي، توسعه گریزي را به دنبال داشت و متعاقباً اقبال عمومي به 
ایده هاي پوپولیس��تي ویرانگر را به همراه داشت. آنها تصور مي کردند 
توسعه مانند ساخت اهرام مصر و دیوار چین است و تعدادي کارگر هم 

ناچار زیر سنگ ها مدفون مي شوند. 
بخش مهمي از وضعیت اقتصادي شش سال اخیر نیز محصول ایده هاي 
اقتصادي مسعود نیلي است و او اکنون از وضعیتي گالیه مي کند که خود 
معمار آن است. با این حال شاید بتوان مصاحبه او را شروعي براي یک 
توبه به شمار آورد. توبه از تصمیم گیري متكي بر یكي دو آموزه اقتصادي 
و بدون مش��ارکت حداکثري نخبگان فكري و درک ش��رایط متفاوت 
کشورها، اما به شرط آنكه خود او نیز با به کار بردن عنوان توبه موافقت 
کند و حاضر باشد، بخشي از مسئولیت ناکامي هاي دولت روحاني و بلكه 
بخش مهمي از این مسئولیت را بر عهده بگیرد و صادقانه از مردم بابت 
آن، عذرخواهي کند و راه جدیدي را ترسیم کند که اساس آن، احترام 

به تنوع دیدگاه هاي علمي در حوزه اقتصادي است.

هنگام سوختگيري مراقب باشيد
كسري 2 ليتراز سهميه بنزین با هر بار اشتباه!

ش�ركت ملي پخ�ش فرآورده هاي نفت�ي ایران ط�ي اطالعيه اي 
اع�الم ك�رد ك�ه احتم�ال از بي�ن رفت�ن س�هميه كارت در 
ص�ورت اس�تفاده نادرس�ت از كارت س�وخت وج�ود دارد. 
به گزارش وزارت نفت، با اعالم ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
پس از پایان س��وختگیري خ��ودرو، بالفاصله کارت س��وخت خود را 
خارج نكنید، زیرا در این صورت در هر مرحله تقریب��اً 1/5 تا 2 لیتر از 
سهمیه سوخت شما کم مي شود. در صورت استفاده نادرست از کارت 
سوخت احتمال از بین رفتن سهمیه کارت وجود دارد؛ بنابراین پس از 

سوختگیري باید مراحل زیر را انجام داد.
1- نازل را در جای خود قرار دهید

2- دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را بزنید
3- پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین شما در نمایشگر 

نشان داده شد، کارت سوخت خود را خارج کنید.

فرهاد ذاكر
  گزارش   یک

 تشویق صادرات 
با تعلل و تصميمات آني ! 

امروز قرار اس��ت بار دیگر به مناس��بت روز ملي صادرات، فعاالن این 
عرصه گرد هم آین��د و از برگزیدگان این عرص��ه تجلیل به عمل آید، 
ضمن تبریک به همه فعاالن واقعي عرصه صادرات، شایسته است این 
روز را به عنوان فرصتي براي طرح مش��كالت سربازان و جان بر کفان 
خط مقدم جنگ اقتصادي مغتنم بشماریم. سربازاني که به رغم توجه 
ویژه در البه الي قوانین باالدستي اعم از سند چشم انداز، برنامه هاي 
توسعه اي و سیاست هاي اقتصاد مقاومتي همچنان در خط مقدم تنها 
با تكیه بر توان خود بي آنكه از لجستیک و پشتیباني به موقع برخوردار 
باشند، عالوه بر مشكالت قبلي و دستورالعمل هاي دست و پا گیر جدید 

براي کشور خدمت مي کنند. 
اما ای��ن فعاالن اقتص��ادي با چه مش��كالتي مواجهند؟ کافي اس��ت 
تغییرناگهاني مراسم روز ملي صادرات با یک تصمیم آني و بدون هیچ 
توضیح قابل قبول را مشتي از خروار بدانیم تا متوجه مشكالت فعاالن 
این عرصه شویم. مشكالتي که دهه ها اس��ت با آن مواجهند و انتظار 

مي رفت در شرایط سخت تحریمي زنجیر از پاي آنها کشیده شود. 
 امروز اگر از سنگ اندازي هاي بین المللي و خارج از اراده صادرکنندگان 
بگذریم و ح��ل آن را در چارچوب سیاس��تگذاري هاي بین المللي به 
دس��تگاه دیپلماس��ي بس��پاریم بخش خصوصي در داخل از یک سو 
با تصمیم��ات ناگهاني مواجه هس��تند که تقریب��اً صادرکنند گان را 
دراضطرابي روزانه و س��اعتي درگیر کرده و هر روز باید نگران تبصره 
و آیین نامه اي محدود کننده باش��ند و صادرکننده ایراني را در برخي 
رشته ها به صادرکننده موقتي بدل کرده و از سوي دیگر رفع مشكالت 
صادرکننده اس��یر تعلل و تأخیر در تصمیم گیري و دیوان س��االري 

دولتي است. 
در واقع به رغم آنكه دولت به خوبي مي داند احیا بازارهاي هدف و ایجاد 
بازارهاي جدید چه نقش حیاتي اي در ارزآوري، رونق کشور و گذر از 
این ایام سخت دارد اما عملكرد وي مصداق تحمیل خروار خروار درد 

ناگهاني ورفع مثقال مثقال آالم صادرکنندگان است. 
به عالوه امروز اقتصاد در بند تصمیم��ات تحمیلي- موقتي اي گرفتار 
اس��ت که هر نوع گرفتاري و مش��كلي را در حوزه هاي سیاسي و غیر 
سیاسي به صادرکنندگان تحمیل مي سازد. زماني که بنا به هر دلیل 
جریان اطالع رس��اني باید محدود ش��ود به طورکلي ارتباط با شریک 
تجاري حتي با رایانامه نیز از صادرکننده دریغ مي شود. زماني که فشار 
قیمتي و انتظارات تورمي، بازار یک کاال را بر ه��م مي زند، تاوانش را 
صادر کننده با خلف وعده و نقض یا لغو قرارداد ویا پرداخت غرامت به 
طرف خارجي اش مي پردازد. بنابراین تا زماني که موانع کس��ب و کار 
براي بخش مولد خصوصي به طور واقعي فراهم نشود، سیستم بانكي 
در خدمت تولید صادرات محور قرارنگیرد، نظام مالیاتي مشوق دالالن 
باشد و به جاي تشویق هاي منطقي صادرکنندگان و تسهیل تجارت 
در کشورهاي مبدا سربار مشكالت س��ایر بخش هاي غیر اقتصادي را 
با تصمیمات مقطعي به صادرکنندگان تحمی��ل کنند، انتظارتحقق 

تحولي عمیق مطابق با اسناد باالدستي بیهوده است. 
کاش در این روز ملي به تأخیرافتاده صادرات، به جاي بایدها و تكرار 
چش��م اندازو آرزوي دو برابر کردن صادرات غیرنفتي بپرس��یم که با 
این امكانات، نیروي انس��اني ف��راوان و متخصص، م��واد اولیه تولید 
و بازار منطقه اي و 15 کش��ور همس��ایه مستعد توس��عه تجارت چرا 
مسائل صادرکنندگان به سامان نش��ده و همچنان صادرکنندگان از 
مشكالتي مي گویند که سال ها قبل نیز به آنها اشاره شده است، کاش 
سیاستگذاردر این روز براي زخم هاي کهنه و تازه صادرات راهبردي 

عملیاتي را رونمایي کند و بگوید چه کرده و مي کند؟ 
* نایب رئيس كميسيون صادرات خدمات فني 
و مهندسي اتاق بازرگاني

اموال مازاد بانک ها واگذار مي شود
دل كندن بانك ها از 277 دامداري

1۷ ه�زار ميلي�ارد توم�ان ام�وال  وزی�ر اقتص�اد گف�ت: 
اس�ت.  واگ�ذاري  و  ف�روش  آم�اده  بانک ه�ا  م�ازاد 
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایي از س��امانه اموال مازاد بانک ها که با 
حضور مدیران عامل بانک ها برگزار ش��د، گفت: این اقدام، گامي براي 
آزادسازي منابع بانک ها براي اعطاي تسهیالت به بخش تولید و ایجاد 

اشتغال بیشتر در اقتصاد است. 
وي با بیان اینكه اموال مازاد بانک ها بیش از این ارقام است، اضافه کرد: 
در این مرحله 17 هزار میلیارد تومان از این اموال در این سامانه براي 
واگذاري اطالع رساني شده که امكان حراج این اموال با همكاري بورس 

نیز وجود دارد. 
دژپسند گفت: بخشي از این اموال شامل هزار و 246 واحد کارخانه اي 
و بیش از 277 دامداري است که س��رمایه گذاران براساس تخصص و 
تجربه خود مي توانند آنها را خریداري کنند یا مدیریت این واحدها به 

سرمایه گذاران واگذار شود. 
وي با بیان اینكه منابع وصولي این طرح به بانک ها بر مي گردد و دولت 
از آن منتفع نمي ش��ود، افزود: از 18 بانكي که در این طرح قرار دارد، 
چهار بان��ک ملي، ملت، کش��اورزي و صادرات 50 درصد مس��ئولیت 
واگذاري را برعهده دارند و بیش��ترین اموال مازاد با 14 درصد مربوط 

به بانک ملي است.

آگهی مزاید  ه امالک
یک موسسه د  ولتی د  ر نظر د  ارد   بخش�ی از امالک خود   را از 
طریق مزاید  ه كتبی به فروش برساند   . متقاضيان ميتواند  د   
برای كسب اطالعات بيشتر و د  ریافت اسناد   مزاید  ه حد  اكثر 
تا 25/09/98به اد  رس تهران ميد  ان هفت تير خيابان لطفی 
پالک 1۷ مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 88345۷8۷ و 

09199۷9۷400 اقد  ام نمایند  .

آگهی اعالم مفقود  ی
سند   كمپانی و برگ اعالم وضعيت ) برگ سبز( خود  روی 
سواری پژو مد  ل 1390 به شماره موتور 15090046188 
و به شماره شاسی  NAAR03FE9CJ150۷8۷   و به 
ش�ماره انتظامی 20 ایران 346 م 5۷ مفقود   شد  ه و  ار 

د  رجه اعتبار ساقط است .

مهدي خاكي فیروز

آگهی اعالم مفقود  ی
برگ س�بز   خود  روي س�واري پژو 206  تيپ 206TU3 مد  ل 1394 به 
رنگ  خاكس�تري متاليک به ش�ماره موتور 165A0031۷93 شماره 
شاسی NAAP03EE1FJ221509 به ش�ماره پالک 35 � 983 ق 12 
متعلق به ند  ا انوري فرزند   جالل متولد   136۷ مراغه به شماره شناسنامه 
12162 به شماره ملی 1552850129 صاد  ره از مراغه مفقود   و از د  رجه 

اعتبار ساقط می باشد  

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654


