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 افزایش اعتبار بازسازی
 برخی استان های سیل زده

رضا صالحی ش��هرابی، سرپرس��ت اداره کل تسهیالت 
تبصره ای بانک مسکن از پرداخت حدود 350 میلیارد 
تومان تسهیالت قرض الحسنه به سیل زدگان خبر داد.
رضا صالحی ش��هرابی، سرپرس��ت اداره کل تسهیالت 
تبص��ره ای بانک مس��کن با بیان اینک��ه تمامی توان و 
آمادگی ش��عب بانک مس��کن برای پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه به تمامی س��یل زدگان کش��ور به کار 
گرفته شده است، به پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، 
گفت: سه استان لرستان، گلستان و خوزستان به ترتیب 
بیش��ترین میزان پرداخت تسهیالت به سیل زدگان به 
لحاظ ارزش ریالی را تاکنون داشته اند.وی با بیان اینکه 
ش��عب بانک مسکن در مسیر پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه به سیل زدگان سعی کرده تا راحت ترین شرایط 
را در نظ��ر بگیرد، اظهار ک��رد: از آنجاکه در جریان بروز 
بحران سیل در ابتدای امسال، حجم زیادی از ساختمان 
های مس��کونی به طور کامل تخریب یا با جریان شدید 
سیل برده شدند، سیاست پیش بینی شده برای پرداخت 
تسهیالت به آسیب دیدگان ناشی از جریان این سیل بر 
این قرار گرفت تا در جهت کمک به آنها برای بازگشت 
س��ریع به جریان عادی زندگی، کمترین سخت گیری 
از مرحله تشکیل پرونده تا پرداخت تسهیالت به شکل 

قرض الحسنه برای آنها در نظر گرفته شود.

 نخستین کنگره اروانکولوژی
 با حمایت بانک رفاه 

نخس��تین کنگره اروانکولوژی با حمایت بانک رفاه به 
مدت سه روز از پانزدهم الی هفدهم آبان ماه سالجاری 
در محل هتل اس��پیناس پاالس تهران برگزار ش��د.به 
گزارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، بانک رفاه 
در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و افزایش 
میزان تعامالت با حوزه س��المت کشور در این کنگره 
تخصصی حضور یافت و با استقرار غرفه، آخرین خدمات 
و محصوالت خود در حوزه سالمت را به حضار معرفی 
ک��رد.در جریان برگ��زاری این کنگ��ره، میثم کریمی 
مدیر عامل ش��رکت کارگزاری بانک رفاه در س��خنانی 
با معرفی محصوالت و خدمات ش��رکت کارگزاری رفاه 
گفت: بانک رفاه و شرکت کارگزاری رفاه بسیار خرسند 
اس��ت که به پزش��کان و فعاالن حوزه سالمت خدمات 
ارائه می کند.وی خاطر نش��ان ساخت: بانک رفاه برای 
ارائه خدمات مالی به پزش��کان معزز اقدام به تأسیس 
صندوق های س��رمایه گذاری با درآمدهای ثابت کرده 
است که صندوق های نگین رفاه، گنجینه رفاه و توسعه 
تعاون سه صندوق هستند که به مخاطبان و مشتریان 

اختصاصی بانک رفاه خدمات عرضه می کنند.

 صنعت خودروسازی
مانع از خروج 15 میلیارد دالر ارز 

صادق��ی نیارکی با تاکید بر ض��رورت حمایت دولت از 
صنعت خودروسازی، گفت: این صنعت در کنار تعمیق 
س��اخت داخل، مانع از خروج 15 میلی��ارد دالر ارز از 
کش��ور می ش��ود.به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بی��ن المللی 
ج.ا.ایران، مه��دی صادقی نیارکی سرپرس��ت معاونت 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید 
از چهاردهمین نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات و لوازم 
خ��ودرو، گفت: قطعات و لوازم خ��ودروی داخلی ایران 
چنان جایگاهی یافته که خودروسازان ایرانی می توانند 
بر تولیدکنندگان کشور متکی باشند.وی با بیان این که 
این صنعت مانع از خروج 15 میلیارد دالر ارز از کشور 
می شود، افزود: اگر صنعت خودروسازی و قطعه سازی 
را در ایران نداش��تیم این میزان ارز از کشور خارج می 
ش��د و به جای آن واردات قطعات و کاالهای س��اخته 
شده CBU را داش��تیم اما این صنعت باعث شده که 
15 میلیارد دالر در ش��رایط محدودیت منابع ارزی در 
کشور ذخیره شود.سرپرست معاونت صنایع وزیر صمت 
خاطرنش��ان کرد: این صنعت هم زنجیره اس��ت و هم 
ارزش اف��زوده دارد. همچنین این صنعت با ممانعت از 

خروج ارز به ایجاد عمق در ساخت داخل می پردازد.

افزایش 1۰ هزار میلیارد ریالي سرمایه 
بانک قرض الحسنه مهرایران 

سهامداران بانک قرض الحسنه مهرایران در مجمع فوق 
العاده اخیر بانک با افزایش س��رمایه 10 هزار میلیارد 
ریالي این بانک موافقت کردند که پس از صدور مجوز 
بان��ک مرکزي ج.ا.ا، صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق 
العاده در س��امانه ثبت ش��رکت ها مورد پذیرش واقع 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ای��ران، دکت��ر مرتضی اکبری مدیرعام��ل بانک قرض 
الحس��نه مهرایران در این باره گف��ت: با صدور مجوز 
بانک مرکزي، س��رمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از 15 ه��زار میلی��ارد ریال به ۲5 ه��زار میلیارد ریال 
افزای��ش یافت.وی افزود: این افزایش س��رمایه صورت 
گرفته در ش��رایط مختلف به قدرت تس��هیالت دهي 
بانک کمک مي کند و س��بب شده است تا بانک بتواند 
خدمات و طرح هاي تس��هیالتي بیشتري را در حوزه 
هاي اش��تغالزایي و کارآفریني، رفع مایحتاج ضروري، 
بهداشت و درمان و سایر بخش ها به نیازمندان واقعي 

جامعه پرداخت کند.

اخبار

تسهیالت بدون وثیقه برای کارآفرینان برتر
معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فراهم شدن 

تسهیالت ویژه برای کارآفرینان برتر در قالب مصوبه هیات دولت خبر داد .
عیسی منصوری گفت: در سال های اخیر اتفاقاتی در کشور رخ داد و مهمترین 
موضوع مواجهه کش��ور با امر تحریم بود اما در همین ش��رایط به جای بنگاه ها، 

کارآفرینان شخصا توانستند فعالیت های خوبی داشته باشند .
وی افزود: مصوبه ای در حوزه حمایت از کارآفرینان پیش��رو توسط دولت در دستور 

کار است که  در قالب آن  کسانی که به عنوان برگزیده انتخاب می شوند تسهیالت بانکی 
و همچنین غیربانکی در نظر گرفته ش��ده ودر قالب تصویب نامه حمایت از کارآفرینان 
پیشرو برای اولین بار برای کسانی که به عنوان کارآفرین پیشرو و برتر انتخاب می شوند 
کارت هایی صادر می ش��ود که در قالب آن کارآفرینان می توانند بدون وثیقه و ضمانت 

از تسهیالت بانکی بهره مند شوند.  مهر 

انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق صکوک در مناطق آزاد 
مدیرعام��ل منطه آزاد کیش از عرضه و انتش��ار س��ه هزار میلی��ارد ریال اوراق 
صکوک جهت س��اخت پایان��ه فرودگاهی کیش، برای نخس��تین بار در مناطق 

آزاد خبرداد.
غالمحس��ین مظفری گفت: بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته تا س��ال 
1۴00 بی��ش از 30 هزار میلیارد تومان پ��روژه در جزیره کیش و ۲۸۴ طرح در 

مناطق آزاد  اجرایی می ش��ود، وی گشایش مرکز نو آوری کیش با 1۶0 دفتر برای 
استارت آپ ها و کلنگ زنی شهرک نوآوری کیش را از جمله این برنامه ها عنوان کرد. 
وی انتش��ار اوراق صکوک،  ایجاد صندوق های زمین و ساختمان، راه اندازی بورس بین 
الملل، راه اندازی هلدینگ، شرکت تامین سرمایه برای مناطق آزاد، تامین مالی از طریق 
اوراق منفعت و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری را از جمله برنامه های راهبردی 

منطقه آزاد کیش عنوان کرد.  ایرنا 

 بهره برداری از قطار هشتگرد � تهران  
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: شهر جدید هشتگرد، اولین شهر حومه ای کالنشهر 
تهران است که به زودی طی روزهای آینده با استفاده از شبکه ریلی، به متروی 

تهران متصل خواهد شد.
محمد اسالمی اظهار داشت: ایران پیشینه تاریخی در برخورداری از ظرفیت راه آهن 
را دارد اما دوران کوتاهی را پشت سر گذاشتیم که راه آهن را توسعه ندادیم ولی در 

سال های اخیر اهتمام ویژه ای به توسعه حمل و نقل ریلی داشته ایم. وزیر راه و شهرسازی 
افزود: در این سال ها زیرساخت  ریلی را سه برابر افزایش داده ایم و به دنبال بردن راه آهن به 
اقصی نقاط کشور و از آن مهمتر، به کشورهای همسایه هستیم تا سهم خود از حمل ریلی 
بار را افزایش دهیم. اسالمی تصریح کرد: سال های گذشته میزان ترانزیت ریلی بار در ایران 
10 میلیون تن بود ولی به راحتی قابل افزایش تا 50 میلیون تن است. پروژه هایی در دست 

داریم که راندمان ریلی را افزایش داده است.  وزارت راه و شهرسازی 

مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوای��ی از ارتقای 
کیفیت محص��والت و تجهیزات فرودگاهی س��اخت داخل 
در دوران تحری��م خبر داد و گف��ت: تحریم و محدودکردن 

فعالیت های این شرکت، خالف قوانین بین المللی است.
س��یاوش امیرمکری با بیان اینکه در بخش زیرساخت های 
فرودگاهی توانس��ته ایم با اس��تفاده از توان داخلی با بخش 
زیادی از مش��کالت ناش��ی از تحریم مقابل��ه کنیم، اظهار 
داشت: خوشبختانه مشاوران و پیمانکاران توانسته اند بخش 
زی��ادی از نیازهای م��ا را در حوزه های مختل��ف از جمله 
ساختمان ها، س��طوح پروازی و تجهیزات فرودگاهی مورد 
نیاز اعزام و پذیرش مسافر )تجهیزات ترمینالی، تسمه نقاله 
ها، آسانس��ور، ایربریج، دستگاه توزین بار و ...( و تأسیسات 

مورد نیاز و سیستم روشنایی تامین کنند.
وی افزود: تحریم ها، س��رعت تامی��ن تجهیزات فرودگاهی 
از مح��ل تولیدات داخل و کیفیت محصوالت ش��رکت های 

تولیدی ایرانی را با ایجاد رقابت، افزایش داده است.
امیرمک��ری ب��ا تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی 
ب��رای تامین تجهیزات هوان��وردی مورد نیاز ف��رودگاه ها، 
توضیح داد: در س��ال های گذش��ته با اس��تفاده از ظرفیت 
پسابرجام توانس��تیم تجهیزات هوانوردی را در بخش های 
سیس��تم های ارتباطی، کم��ک ناوبری، نظارت��ی )رادار( و 
امنیتی از کش��ورهای دیگر خریداری کنیم. پس از تحریم 
نیز با اس��تفاده از ظرفیت داخلی و مشورت با دانشگاه های 
صنعتی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
توانس��تیم گام های بلندی را در جایگزینی خرید تجهیزات 

هوانوردی از منابع داخلی برداریم.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: 
بخ��ش زیادی از تجهی��زات هوانوردی مورد نیاز کش��ور با 
اس��تفاده از توان ش��رکت های دانش بنیان داخلی در حال 
طراحی و ساخت است که از جمله آنها می توان به سیستم 
 ،DME تجهیزات کمک ناوبری از جمله ،S ه��ای رادار مد
سیستم های روشنایی باند، سیستم های امنیتی و بازرسی 

و سیستم های برج موبایل اشاره کرد.
امیرمک��ری ب��ا تاکید ب��ر اینکه بای��د در تامی��ن تجهیزات 
هوانوردی توس��ط ش��رکت های داخلی، استانداردهای بین 
المللی رعایت شود، گفت: متخصصان شرکت فرودگاه ها و 
ناوب��ری هوایی ایران و بخش ه��ای ذی ربط با مد نظر قرار 
دادن اس��تانداردهای بین المللی توانس��ته اند با اعتماد به 
توان داخلی قراردادهای متعددی را با ش��رکت های دانش 
بنیان منعقد کنند که در بازه زمانی ۶ ماه تا دو سال آینده 
بخ��ش عمده تجهیزات این حوزه نصب و راه اندازی خواهد 

شد.
وی با اشاره به اینکه شرکت فرودگاه ها در سال های گذشته 
بارها با تحریم مواجه شده است، ادامه داد: شرکت توانسته 
در س��ال های گذشته در مقاطع مختلف عمده تجهیزات و 

نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز را از منابع مختلف خارج کشور 
یعنی کشورهای اروپایی، کانادا و شرق آسیا تامین کند.

امیرمک��ری اف��زود: در دوران برجام فضایی ایجاد ش��د که 
کش��ورهای منعقدکنن��ده قرارداد با ما ب��ه تعهد خود عمل 
کردند و بخشی از نیازهای تجهیزاتی خود را تأمین کردیم؛ 
ولی در دوره جدید تحریم ها کش��ورها در بخشی از مذاکره 
ها که اغلب مربوط به جذب س��رمایه گ��ذار در پروژه های 
توسعه ای فرودگاه های اصلی کشور بود به تعهد خود عمل 
نکردن��د. در عین حال اکنون که با مش��کل عمده تحریم و 
عدم ارائه خدمات از س��وی کشورهای اروپایی و هم پیمانان 
آمریکا مواجه هس��تیم، توانسته ایم از توان داخلی به خوبی 
به عن��وان یکی از مس��یرهای اصلی تامی��ن نیازهای خود 

استفاده کنیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه وظیفه ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوای��ی ایران ارائ��ه خدمات به مس��افران و ش��رکت های 
هواپیمایی غیر نظامی اس��ت، عنوان کرد: تحریم و محدود 
کردن فعالیت های این ش��رکت، خالف قوانین بین المللی 
است. بر اساس مصوبات ایکائو )سازمان جهانی هوانوردی(، 
ارائه تجهیزات و قطعات هوانوردی اگر کاربرد دوگانه نداشته 

باشد نباید محدود شود.
امیرمک��ری افزود: آمریکا به طور مس��تقیم نمی تواند مانع 
تأمین تجهیزات فرودگاهی و هوانوردی ایران ش��ود ولی با 
تحت فشار قراردادن کشورهای اروپایی و محروم کردن آنها 
از معامله با کش��ورش مانع انجام معامله با ایران ش��ده که 
مبنای قانونی ندارد. اکنون ایران در مقایس��ه با کش��ورهای 
همسایه دارای تجهیزات مناسب و سطح مطلوب در کیفیت 
خدمات هوانوردی اس��ت و به نفع ش��رکت های هواپیمایی 

خارجی است که از آسمان ایران استفاده کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت ف��رودگاه ه��ا و ناوبری هوای��ی ایران 
همچنین گفت: حدود ۸0 فرودگاه در کش��ور داریم که 53 
فرودگاه تحت مالکیت ش��رکت فرودگاه هاس��ت؛ همچنین 
فرودگاه های امام خمینی )ره(، ش��رکت نفت، مناطق آزاد، 
وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی نیز تحت مالکیت 
نهادهای دیگر فعالیت دارند و در مجموع 55 فرودگاه کشور 
عملیاتی است. ناوبری هوایی این فرودگاه های غیر مالکیتی 

نیز بر عهده شرکت فرودگاه هاست.
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه بیش از ۸5 درصد نشس��ت 
و برخاس��ت هواپیماه��ا و ۸۸ درصد جابه جایی مس��افر از 
هشت فرودگاه انجام می شود، عنوان کرد: در صورت تأمین 
ناوگان متناس��ب با مناطق مختلف می توان میزان استفاده 
از ف��رودگاه ه��ا را بهب��ود داد. اکنون از ۶0 ت��ا ۷0 درصد 
ظرفیت فرودگاهی کش��ور اس��تفاده می ش��ود که با تامین 
ناوگان متناسب و ایجاد شبکه پروازی میان مرکز استان ها 
و پیرامون می توان اس��تفاده از ظرفیت فرودگاه را افزایش 

داد.  وزارت راه و شهرسازی

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها:
رادارساز می شویم 

نایب رییس اتحادیه طال تشریح کرد؛

جزییات پیشنهاد 
تولیدکنندگان طال به دولت

نایب ریی��س اتحادیه طال گفت:دول��ت برای حمایت 
ازتولیدکنندگان،ط��الی موجود در خزانه را به صورت 
امان��ت و با دریافت وثایق الزم ب��ه واحدهای تولیدی 
بسپارد،چراکه صادرات مصنوعات طال15 درصدارزش 

افزوده دارد.
ابراهی��م محمدول��ی ب��ا بی��ان اینکه صنع��ت طال و 
جواهر چندس��الی اس��ت درگیر تبصره و ماده و آیین 
نامه ش��ده اس��ت، گفت: حاصل این بخشنامه ها آزار 
تولیدکنن��دگان را دارد؛ در حالیکه این صنعت ارزآور 
بوده و قابلیت صادرات مناسبی را در کنار اشتغالزایی 
باال دارد. این در حالی اس��ت که مالیات ارزش افزوده 
که از دوره قبل مجلس ایجاد شده، همچنان معضالت 

بسیاری را ایجاد کرده است.
رییس اتحادیه طال، جواهر، نقره و س��که تهران افزود: 
هنوز دولت و مجلس اقدام موثری برای رفع مالیات بر 
ارزش اف��زوده انجام نداده اند؛ این در حالی اس��ت که 
این عامل صنعت را به رکود فرو برده است؛ به خصوص 
اینکه صادرکنندگان مصنوعات طال که قصد حضور در 
بازارهای صادراتی دارند، به دلیل کاغذبازی های ناشی 
از این قانون، از صادرات باز می مانند. وی تصریح کرد: 
اینگونه رفتارها در صنعت طال و جواهر مشکل زا است 
و ام��روز در بازار داخلی، تولیدکنندگان و خریداران را 
دچار مشکل کرده اس��ت؛ چرا که این صنعت نیازمند 
تولید و فروش لحظه ای اس��ت و نگه داشتن کاالها در 

انبار گمرکات مانع از ارزآوری می شود.
همچنین در این نشس��ت، مسعود یزدانی، نایب رییس 
اول اتحادی��ه ط��ال، جواهر، نقره و س��که تهران، گفت: 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده به صنعت طالی کشور 
تحمیل ش��ده و رقابت در این صنعت را مش��کل کرده 
است؛ این در حالی است که در دنیا ایران جزو 5 کشور 
تولیدکنندگان مصنوعات طال است، اما در ایران موانع 
و مشکالت، مانع از عرض اندام در بازارهای جهانی می 
شود. وی افزود: اگر اجازه دهند ماشین آالت جدید وارد 
کشور ش��ده و مواد اولیه به سهولت وارد شود، صنعت 
طال و ارز آوری حاصل از آن، می تواند جایگزین درآمد 
نفتی شود؛ به خصوص اینکه قرار است نفت در بودجه 

سال ٩٩ کشور جایگاهی نداشته باشد.
یزدان��ی با بیان اینکه طالهای موجود در خزانه باید در 
اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، گفت: بانک مرکزی و 
دولت می تواند با دریافت وثایق الزم از تولیدکنندگان، 
طالهای موجود در خزان��ه را به صورت امانت با لحاظ 
کردن شرایط به آنها بسپارد و سر یکسال همان طال را 
به خزانه برگرداند. این در حالی است که یک کیلو طال 

15 درصد ارزش افزوده برای کشور دارد. مهر

براساس اعالم سازمان استخدامی؛

 گزارش فیش های حقوقی 
به دولت رفت

طب��ق اع��الم س��ازمان اداری و اس��تخدامی، گزارش 
آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا و ورود اطالعات 
دس��تگاه های اجرایی در نیمه مهرم��اه به معاون اول 
رئیس جمهور ارائه ش��ده و در دستور کار هیات دولت 

قرار دارد.
بعد از آنکه بخشی از دس��تگاه های اجرایی در اجرای 
قانون و ورود اطالعات حقوقی کارکنان خود در سامانه 
حقوق و مزایا تعلل داش��ته و ک��م کاری کردند، هیات 
دولت با بررس��ی گزارشی که از سوی سازمان اداری و 
استخدامی ارائه شد، تصمیماتی در این رابطه گرفت. 
بر این اساس، قرار شد تمامی دستگاه های مورد اشاره 
در قانون، تا پایان ش��هریورماه اطالعات حقوقی خود 
را وارد کرده و بعد از آن، س��ازمان اداری و استخدامی 
گزارش��ی تفضیلی در رابطه با عملکرد دس��تگاه ها به 

دولت ارائه کند.
آنطور که سازمان اداری و استخدامی به ایسنا توضیح 
داده است، بعد از آنکه در مرداد ماه گزارشی از وضعیت 
ثبت پرداختی های دستگاه ها مشمول قانون به هیات 
دول��ت ارائه و مقرر ش��د با دس��تگاه هایی که در این 
زمینه اقدام مناس��بی نداش��ته اند، پیگیری الزم انجام 
شود تا نس��بت به ورود و تکمیل اطالعات خود اقدام 
کنند، س��ازمان موظف شده نسبت به آخرین وضعیت 
تا پایان شهریورماه اقدام کند که بر این اساس گزارش 
مربوط��ه در نیمه مهرماه به معاول اول رئیس جمهور 

ارائه شده است و در دستور کار دولت قرار دارد.
همچنین سازمان اداری و استخدامی توضیح داده که 
پس از طرح موضوع و متناسب با تصمیم اخذ شده در 

هیات دولت اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
ز این رو از اواخر سال 13٩۶ راه اندازی سامانه حقوق 
و مزایا در دس��تور کار س��ازمان داری و اس��تخدامی 
قرار گرفت و از اویل س��ال گذش��ته شرایط بارگذاری 
اطالعات فراهم شد ولی آنچه  مسئوالن مربوطه اعالم 
کردند تا مرداد امسال دستگاه های قوه مجریه و مقننه 
اطالع��ات را وارد کرده بودند ام��ا قوه قضائیه و برخی 
دس��تگاه ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه 
رهبری اطالعات حقوقی خود را در س��امانه بارگذاری 

نکردند.
البته ش��نیده ها از این حکایت داشت که حتی در قوه 
مجری��ه و مقننه نیز دس��تگاه هایی بودند که اطالعات 
حقوق��ی کارکنان خود را به هر دلیلی وارد نمی کردند. 
در هر صورت اکنون گزارش خواس��ته ش��ده به دولت 
ارائه شده و اعالم گزارش از سوی آن و شفاف سازی در 
این رابطه گام بعدی خواهد بود، چراکه اذهان عمومی 

منتظر اجرای این تکلیف قانونی است.  ایسنا 

بررسی سیاست روز از تبعات طرح جدیددولت برای اقشار آسیب پذیر؛

 پر شدن سفره معیشت مردم 
شاید وقتی دیگر 

گزارش

روز گذش��ته حس��ن روحانی رئیس جمه��وری از وعده کمک 
مال��ی جدید دولت به 1۸ میلی��ون خانوار نیازمند از ماه آینده 
خب��ر داد و اعالم ک��رد: »۲۴ میلیون و ۶00 ه��زار خانوار در 
ای��ران وج��ود دارد که   از ای��ن تعداد ع��ده ای وضع زندگی 
آنها مناس��ب اس��ت و  می توانند روی پای خود بایس��تند، اما 
اکثریتی هستند که در زندگی دچار فشار بوده و باید از راهی 
به آنها کمک ش��ود. تقریبا در کش��ور ۷ میلی��ون خانوار وضع 
زندگی آنها مناس��ب بوده ول��ی 1۸ میلیون خانوار که اکثریت 
قاطعی هستند، نیاز به مس��اعدت دارند که امیدواریم انشااهلل 
از م��اه آینده به هر خان��واری یک حمایتی به صورت ماهانه را 

شروع کنیم.«
رئیس جمهوری در س��خنان خود به این مساله اشاره کرد که 
» این طرح مهم دولت در س��ال ٩۸ بوده که در روزها و هفته 
های آینده مش��خصات آن برای مردم اعالم می شود واین قدم 

دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره  آنها است.«

یک طرح دنباله دار 
این اولین باری نیست که  دولت و متولیان آن  نسبت به ارایه 
ط��رح های مختلف در جهت حمایت از اف��راد جامعه به ویژه 
اقشار آس��یب پذیر  اقدام کرده است. سال گذشته و همزمان 
ب��ا تورم لجام گس��یخته نرخ ارز و مش��کالت حاصل از آن در 
بازارهای اقتصادی کش��ور دولت  در نشست مشترک سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر ش��د 
تا بس��ته حمایتی دولت که مبلغ  آن ۲00 هزار تومان بود به 
خانواده های تحت پوشش سازمان های حمایتی از جمله کمیته 
امداد و س��ازمان بهزیستی، بازنشس��تگان و کارکنان دولت و 
بیمه ش��دگان تأمین اجتماعی که کمتر از 3 میلیون تومان در 
ماه حقوق می گیرند را دریافت نمایند و البته تا پایان سال دو 
مرحله دیگر به حساب سرپرس��تان واریز شود.براساس برنامه 
ری��زی صورت گرفته مرحله اول پرداخت این بس��ته حمایتی 

به خانوار های تحت پوش��ش سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
آغاز ش��د و در مرحله بعدی بازنشس��تگان کش��وری، لشکری 
و س��ازمان تأمی��ن اجتماعی هم موفق به دریافت آن ش��دند. 
براس��اس طرح دولت مبالغ واریزی ارق��ام متفاوتی بود به این 
ترتیب که به  خانوارهای یک  نفره 100 هزار تومان، خانوارهای 
دونفره 150 هزار تومان، خانوارهای سه  نفره ۲00 هزار تومان، 
خانواره��ای چهارنفره ۲50 هزار تومان و خانوارهای 5 نفره به 
باال 300 هزار تومان پرداخت شد.  در پی اجرای این طرح در 

اواخر دی ماه  نیز پرداخت نقدی 
بسته حمایتی دولت به بیمه شدگان تأمین اجتماعی آغاز شد 
و با همه اما و اگرهایی که داشت این مهم به سرمنزل مقصود 
رس��ید اما این اقدام دول��ت اگرچه در نوع خ��ود یک جریان 
حمایتی و در راستای کمک به مردم انجام شد اما نکته مهم و 
کلیدی آن بود که رقم پرداخت ش��ده از سوی دولت  در برابر 
تورم موجود در کش��ور به حدی کم و ناچیز بود ؛که  نتوانست 

باری از مشکالت موجود در جامعه بردارد. 

روی روند گرانی
 اگرچ��ه اقدام دولت در پرداخت س��بد حمایتی به مردم یک 
اقدام قابل قبول و موجه از دید متولیان و برخی کارشناس��ان 
مطرح می ش��د اما برآیند جمیع جهات از این مساله حکایت 
داشت که رقم پرداختی از سوی دولت نه تنها سفره معیشتی 
مردم را پر نکرد بلکه نتواس��ت حت��ی ذره ای از تورم موجود 
بکاهد. براساس آمار و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
نمودار منتشر شده  نشان می دهد که        روند افزایش نرخ 
تورم از نیمه دوم فرودین ماه ٩۷ آغاز و با شیب بسیار عجیبی 

به محدوده ۲0 درصد رسیده است.
براس��اس گزارشات بانک مرکزی  در اس��فند ماه 13٩۷ عدد 
ش��اخص کل )100=13٩5( به 1۶۴,3 رسید ه بود  که نسبت 
به ماه بهمن ٩۷ ؛3.٩ درصد افزایش داش��ته اس��ت . برهمین 

اس��اس  دراسفند ماه سال گذش��ته  درصد تغییر شاخص کل 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل ۴۷,5 درصد بوده است به این 
معنا که  خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷,5 درصد بیشتر 
از اس��فند 13٩۶ ب��رای خرید یک »مجموع��ه کاال و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند .  
 براس��اس آمارهای موجود در اسفند ٩۷ ؛شاخص قیمت کل 
برای خانوارهای ش��هری کشور در اس��فند ماه 13٩۷ به عدد 
1۶3,3 رسید که نسبت به ماه قبل 3.۸ درصد افزایش داشته 
و برهمین مبنا درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۴۶,۶ درصد بوده که نس��بت به ماه قبل آن یعنی 
بهمن ٩۷ که رقم ۴1,5 درصد بوده ؛ 5.1 واحد درصد رش��د 

را به ثبت رسانده است.

بی نیازی معیشت مردم  به طرح جدید
البت��ه ای��ن مهم ن��ه تنه��ا در م��ورد خانوارهای ش��هری که 
خانوارهای روس��تایی را نیز تحت الشعاع قرار داده  بود وحال 
س��وال اساس��ی که دراین میان مطرح می ش��ود آن است که 
متولی��ان امر و دولتمردان با توجه به ش��رایط موجود و با علم 
به مشکالت اقتصادی که هر روز یک وجه جدید از آن نمایان 
می ش��ود چه رقمی را مدنظر دارد تا در اختیار این افراد قرار 

دهد تا بتواند بخش��ی از مشکالت معیشتی و اقتصادی آنها را 
تامین کند. کارشناس��ان و تحلیلگران با علم به تمام  ش��رایط 
و  درآمدهای موجود دولت امیدواری چندانی به رش��د قیمت  
این نوع حمایت دولت ندارند و با مبنا قرار دادن این مساله که 
کش��ور به طرح جدید نیاز ن��دارد این نکته را عنوان می کنند 
که در شرایط موجود که دولتبا مشکال درآمدی مواجه است و 
دست اندرکاران آن  همواره از کسری بودجه گله مند هستند؛ 
اگر دولت ط��رح های و مصوبات قبلی  مانند طرح هدفمندی 
یارانه ها  و همانند آن را به درستی اجرا کند دیگری نیازی به 
هیچ طرح یا مصوبه جدید نیس��ت و به راحتی می توان  ازاین 
قبیل بحران های اقتصادی به خوبی عبور کرد و در کنار همه 
این  موارد عزت نفس اقش��ار آس��یب پذیر حفظ خواهد شد. 
به باور این کارشناس��ان اگ��ر اندکی تدبیر دراجرای طرح ها و 
پروژه های مصوب ش��ده تا این وجود داشته باشد قطعا بخش 
زیادی از مش��کالت معیش��تی مردم ل خواهد ش��د و نیاز به 
طرح و ابتکار جدید نیس��ت مگر آنکه دولت بنا د داشته باشد 
ب��ا این قبیل اقدامات از طرح های جدید مانند افزایش قیمت 
بنزی��ن و امثال آن رونمایی کند که خودنیز به خوبی می داند  
اجرایی ش��دن آن چه تبعات وحشتناکی بر معیشت و اقتصاد 

مردم می گذارد. 


