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 در روزهــای اخیر شــرایطی که 
براســاس آن افراد مشــمول دریافت 
کمک حمایت معیشتی نمی شوند در 
دنیای مجــازی و گروه ها و کانال های 

مختلف دست به دست می شود. 
در اطالعیــه ای کــه ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها منتشر کرد 
شرایط کسانی که مشــمول دریافت 

یارانه نمی شوند ذکر شده است. 
بر اســاس اطالعیه ســامانه طرح 
کمک حمایت معیشتی، خانوارهایی 
که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته 
باشند، مشمول کمک حمایت معیشتی 
نمی شوند به طور مثال خانوارهایی که 
اعضای آنها دارای »واحد مسکونی«، 
»شغل« و »خودرو« به طور همزمان 
یا آنهایی که دارای »دو واحد ملکی« 
هســتند. عالوه بر این خانوارهایی که 
بیش از 3 ســفر خارجــی غیرزیارتی 
هوایی )در چهار سال اخیر( داشته اند 
و آن ســری افرادی که دارای خودرو 
سواری به ارزش بیش از300  میلیون 
تومان یا خودرو عمومی به ارزش بیش 
از 400 میلیون تومان باشند. همچنین 
کارفرمایانی که بیــش از 3 بیمهپرداز 
داشته باشند و خانوارهایی که ارزش 
ملک آنها در تهران و کالنشــهرها یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان و در سایر 

شهرها 900 میلیون تومان است.
عالوه بر این گیرندگان تسهیالت 
بانکی بــه مبلغ جمعاً بیــش از 300  
میلیون تومان که در حال بازپرداخت 
اقساط باشــند شــامل این نوع یارانه 
نمی شــوند و اما مهمتر از همه اینکه 
خانوارهایی که مجموع درآمد ماهانه 
آنها با توجه به تعــداد اعضای خانوار 
بیشتر از مبالغ زیر باشد؛ به طور مثال 
یک نفــره 4 میلیون تومــان، 2 نفره، 
5 میلیون تومان، 3 نفــره، 6 میلیون 

تومان، 4 نفره، 7 میلیون تومان، 5 نفره 
و بیشتر 8 میلیون تومان.

دولت پول کافی برای حمایت از 
تمام اقشار جامعه ندارد 

مرتضی افقه، اقتصــاددان و عضو 
هیات علمی دانشــگاه چمران اهواز 
درباره این موضوع به »توسعه ایرانی« 
گفت: بنده فکر می کنم کســانی که 
این محدودیت ها و شــرایط را تعیین 
کرده اند یا در فضای کشور حضور ندارند 
و یا حضور داشته اما از شرایط بی اطالع 
هســتند و یا به دلیل اینکه دولت پول 
کافی برای تامین وعده هایی که داده 
است در اختیار ندارد؛ دنبال شرایطی 
می گردند که تعداد کمتری از جمعیت 

کشور مشمول دریافت یارانه شوند. 
وی تاکید کرد: با این شــرایط که 
گذاشــته اند فقط افراد تحت  پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی و شاید 3-2 
دهک پایین درآمدی مشمول دریافت 

کمک های حمایتی شوند. 

گران شدن اموال و امالک مردم 
در اثر بی تدبیری ها و بی کفایتی ها 
وی ادامــه داد: ممکــن اســت 

امالک افراد به دلیــل بی کفایتی ها و 
بی تدبیری های دولتمردان و همچنین 
به سبب تورم های شدید، گران تر شده 
باشد این در حالی اســت که حقوق و 
درآمد فرد ممکن است کفاف مخارج 
وی و خانواده اش را ندهد و چنین فردی 
نمی تواند خانه خود را بفروشد و صرف 
هزینه هــای و خواســته های روزمره 
کند. همچنین حقوق و دســتمزدی 
که تعیین شــده در حدی نیست که 
تورم وحشــتناک 40-50 درصدی 
چند ســال اخیر را پوشــش دهد. به 
نظر بنده دولت با اعطــای یارانه ها به 
دنبــال ممانعت از اعتراضات ناشــی 
از افزایش قیمت هاســت و همچنین 
حدس می زنم دولت به دلیل نداشتن 
منابع مالی و پول کافی به دنبال محدود 

کردن یا حذف تعــداد فراوانی از افراد 
جامعه برای دریافت یارانه است. 

سردرگمی توأمان مجلس و دولت 
در حل مشکالت اقتصادی 

افقه بیان کرد: دولــت و مجلس به 
صورت توأمان ســردرگم هســتند و 
نمی دانند چه کاری قرار اســت انجام 
دهند، از یک سو مســاله برجام و رفع 
تحریم ها را نتوانسته اند حل کنند؛ در 
حالی که وعده های بســیاری داده اند و 
عمال چون نمی توانند و پولی در اختیار 
ندارند تا مشــکالت را حل کنند، دچار 
سردرگمی های شدید هستند به طوری 
که هــر روز نماینــدگان صحبت های 
گوناگون مطرح می کنند و در کنار آن 
سخنگوی دولت یک مســاله را بیان 
می کند و همچنین تک تــک وزرای 

کابینــه ســخنان دیگــری را مطرح 
می کنند که نشان دهنده علنی شدن 
سردرگمی هاست و مردم را بیشتر دچار 
مشــکل کرده اند زیرا نمی دانند برنامه 

دولت برای کاهش مشکالت چیست. 
این اقتصاددان خاطرنشــان کرد: 
در زمان دادن وعده ها بســیار بسیار 
با اطمینان زیــاد موضوعات را مطرح 
کرده انــد و بنده حــدس می زنم آن 
زمان تصورشــان بر این بود که برجام 
به نتیجه خواهد رســید زیرا در اواخر 
دولت آقای روحانی مسائل و مشکالت 
برجام در حال حل شدن بود اما اکنون 
با بی تدبیری ها نتوانســتند این کار را 

انجام دهند. 
وی اظهار کرد: به دلیل نداشــتن 
پول با تعیین شرایط غیرممکن، تعداد 
دریافت کنندگان یارانه ها را به حداقل 

ممکن کاهش خواهند داد. 
یک  بام و دوهوای کابینه سیزدهم 
در تعیین شرایط دریافت یارانه 

افقه در پاســخ به این پرســش که 
تعیین حداقل درآمد 4 میلیونی برای 
خانوار یک نفــره و درآمــد ماهانه 5 
میلیونی برای خانوار 2 نفره و تناقض 
آن با تعیین حداقل دســتمزد بیش 
از 5 میلیون تومان بــرای کارگران در 
ســال 1401 و حذف خانوار کارگری 
با وجــود فاصله فراوان بــا خط فقر از 
دریافت حمایت های یارانه ای توضیح 
داد: این قســمت را باید طنز دانست و 
به اصطالح خنده دار است در حالی که 
وزارت کار حداقل دستمزد را 5 میلیون 
و 600 هــزار تومان قرار داده اســت، 
آنگاه حداقل درآمــد را برای یارانه 4 و 
یا 5 میلیون تومان تعیین کرده اند که 
موضوع را بسیار خنده دار کرده است 
و نشان دهنده آن است که برای اجرای 
این طرح بســیار عجله کــرده و دقت 
کافی در تعیین شــرایط نداشته اند و 

همه جوانب را بررسی ها نکرده اند. 

وی ادامــه داد: مدت های طوالنی 
است که بسیاری از افراد طبقه متوسط 
جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده اند 
و با این اتفاقاتی کــه در حال رخ دادن 
اســت و اگر موضوع برجام حل نشود 
شاهد بروز مشکالت فراوان برای اقشار 
ضعیف و متوسط جامعه خواهیم بود؛ 
دولتمردان و مســئوالن بارها مدعی 
شده اند که برجام را به سفره های مردم 
گره نمی زنند در حالی که بارها گفته ام 
برجام سال هاست به سفره های مردم 
وصل است و به دلیل وابستگی اقتصاد 
کشور به فروش نفت و تجارت خارجی 
نمی توان با جمله بندی آن را قطع کرد. 
در واقع دولت بایــد اعالم کند چگونه 

می تواند رفع مشکل کند؟ 
د: عمــال بــا  ر دا وی هشــدا
سیاســت هایی کــه اکنــون در 
پیش گرفته اند بر تعــداد فقرا افزوده 
خواهد شــد و فقیرهــای فعلی هم 

فقیرتر می شوند. 

هشدار افقه نسبت به شرایط اقتصادی جامعه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
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در حالی که وزارت کار 
حداقل دستمزد را 5 

میلیون و 600 هزار تومان 
قرار داده است؛ حداقل 
درآمد را برای یارانه 4 و 

یا 5 میلیون تومان تعیین 
کرده اند که موضوع را 

بسیار خنده دار کرده و 
نشان دهنده آن است که 

برای اجرای این طرح دقت 
کافی در تعیین شرایط 

نداشته اند و همه جوانب را 
بررسی ها نکرده اند

مرتضی افقه در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: مدت های 
طوالنی است که بسیاری از 

افراد طبقه متوسط جامعه به 
زیر خط فقر سقوط کرده اند 
و با این اتفاقاتی که در حال 
رخ دادن است، اگر موضوع 

برجام حل نشود شاهد 
بروز مشکالت فراوان برای 

اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه خواهیم بود

خبر

رئیس مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه باید 
قبل از حذف ارز ترجیحی، زیرساخت های این کار 
و شرایط اجتماعی را درست می کردیم که این پول 
مستقیم به جیب مردم رود نه اینکه 300 یا 400 
هزار تومان یارانه بدهیم، گفت: چون دادن یارانه 
خود عامل این می شــود که اثر بد و مخرب روی 
قیمت ها بگذارد و ناخــودآگاه در همین روزهای 

اول آن را می بینیم.
علیرضا مناقبی دربــاره حذف ارز ترجیحی و 
تاثیر آن بر روند واردات کشور به ایلنا گفت: از یک 
دیدگاه اگر درســت این کار انجام می شد، قطعا 
خیلی خوب بود ولی به دلیل زمان نامناسب و عدم 
دوراندیشی با این مشکل جامعه مواجه شده است. 

در حالیکه یکسان شدن ارز و تجارت در کل کشور 
می تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

 رئیس مجمع عالــی واردات در ادامه افزود: 
برای واردکنندگان قانونــی و قانونمند با حذف 
ارز ترجیحی اتفاق خاصــی نمی افتد چون اکثر 
واردکنندگان قانونی از ارز ترجیحی اســتفاده 
نمی کردند و عده خاصــی از ارز ترجیحی و دالر 
4200 تومانــی برای کاالهای خاص اســتفاده 

می کردند.
وی افزود: قطعا با این کار جلوی بســیاری از 
رانت ها در حــوزه واردات گرفته می شــود فقط 
اجرا و عملکرد آن باعث شد که جامعه با مشکل 

مواجه شود.

مناقبی با تاکید بر اینکه بایــد قبل از حذف 
ارز ترجیحی، زیرســاخت های این کار و شرایط 
اجتماعی را درست می کردیم که این پول مستقیم 
به جیب مردم رود نه اینکه 300 یا 400 هزار تومان 
یارانه بدهیم، ادامه داد: چون دادن یارانه خودش 
عامل این می شود که اثر بد و مخرب روی قیمت ها 
بگذارد که به خودی خود ما در همین روزها هم آن 
را می بینیم. البته هنوز روزهای اول اجرای آن است 
و یک جو احساسی نسبت به این قضیه وجود دارد 
اما قطعا اثر نامطلوب آن وجود دارد. تا آرام  آرام این 

قضیه جا بیافتد و تعادل ایجاد شود.
وی تصریح کرد: با مردم  نمی توان با شعار رفتار 
کرد، در مورد واقعیت هــای جامعه مردم را نباید 

عصبانی کرد. به این دلیــل اگر بیاییم چیزهایی 
که مردم با پوست و گوشت استخوان خود آن ها 
را لمس می کنند و بعضی مســئوالن کشــور با 
وعده های بی ربط یا گزارش های غلط یا با چیزی 
که مردم آن را حس می کنند را طور دیگری جلوه 
می دهند، این موضوع بیشتر مردم را در مقابل این 
کار قرار می دهد تا اینکه مردم  را در مسیری ببریم 
که با واقعیت ها برخورد واقعی داشــته باشند نه 
برخورد احساسی. رئیس مجمع عالی واردات ادامه 
داد: شرایطی که اکنون پیش آورده اند، این است 
که حرف هایی که در مورد این قضیه زده می شود، 

مردم را بالطبع ناراحت اراحت می کند.
مناقبی دربــاره تاثیر باالرفتــن قیمت ارز بر 
واردات گفت: ما در تمام دوران این موضوع را دیده 
ایم که با باالرفتن قیمت ارز درخواست مردم برای 
واردات کم نمی شــود. ممکن است سفره مردم 
کوچک تر شــود ولی در واقع نیازهای مردم سر 
جایش هست و و تاکنون شاهد بوده ایم که ایران 

جزو کشورهایی است که مردم با هر شرایطی خود 
را وفق می دهند.علیرضا مناقبی درباره پیش بینی 
نرخ ارز در آینده گفت: چون شرایط پایداری در نرخ 
ارز کشور نداریم و بحث نرخ ارز ما بیشتر در ارتباط 
مسایل سیاسی است، پیش بینی آن برای آینده 
بسیار سخت است البته بسیاری از افراد با روندی 
که وجود دارد، معتقدند ارز باال خواهد رفت ولی 
چون ارز ما بستگی به مسائل سیاسی دارد احتماال 

نرخ ارز باال نرود.

رئیس مجمع عالی واردات:

یارانه ها تاثیر مخرب بر قیمت ها دارد

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

وزارت اطالعات ۹ هزار حساب 
بانکی غیرمجاز را مسدود کرد

وزارت اطالعات در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ســتد غیرمجاز 
ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حســاب بانکی با 
گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر 

در سطح کشور مسدود شد.
در این اطالعیه آمده اســت: با رصد و اشــراف 
اطالعاتی بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت 
پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب های 
بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در ســطح 

کشور شناسایی و مسدود شدند.
وزارت اطالعات ضمن اعــالم پایش دقیق و 
مستمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز 
رمز ارز، به مردم شــریف ایران اطمینان می دهد 
که عالوه بر رهگیــری و برخورد با عاملین التهاب 
در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام 
ملّی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، اجازه 
سوء استفاده از فضای معامالت غیرقانونی و قاچاق 
کاالهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی برای 
حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت 

مردم دریغ نخواهد کرد.  
    

پیش بینی رئیس اتحادیه امالک 
از قیمت مسکن

ایسنا- رئیــس 
اتحادیه مشــاوران 
امالک تاکیــد کرد 
که تغییر قیمت های 
اخیر کاالهای اساسی 

بر بازار مسکن تاثیری نخواهد داشت.
مصطفی قلی خســروی گفت: بازار مسکن از 
پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، 
میزان تولید مسکن، هزینه ساخت، تورم نهاده های 
ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می گیرد و تغییرات 
اخیر قیمــت کاالهای اساســی و خوراکی تاثیر 

چندانی بر این بازار ندارد.
وی افزود: اگر تغییر قیمت کاالهایی مثل روغن، 
لبنیات و ماکارونی تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد 
کند ممکن است تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثر 
گذار باشد اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین 

ایجاد نخواهد کرد.
    

 اعالم جزئیات سازوکار 
کاالبرگ الکترونیک

صدا و سیما- وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات 
سازوکار کاالبرگ، گفت: فرد با هر کارت بانکی که 
دارد و می خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را 
می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر 

از یارانه کسر می شود.
سیدرضا فاطمی امین در مورد سازوکار کاالبرگ 
الکترونیک، اظهار کرد: کاالبرگ چیز جدیدی نیست 
و همین کارت های بانکی است و کارت مستقلی برای 
خرید نیست. استفاده از کاالبرگ در استان زنجان به 

صورت آزمایشی برای خرید نان در حال اجراست.
وزیر صمت افزود: فرد با هر کارت بانکی که دارد 
و می خواهــد خریدی انجام دهــد، وقتی کارت را 
می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر 
از یارانه کسر می شود؛ یعنی اگر قیمت نان 4 هزار 
تومان باشد، وقتی فرد کارت می کشد 2 هزار تومان 
از حســاب فرد و 2 هزار تومان از حساب یارانه کم 
می شود. در واقع به حساب نانوا 4 هزار تومان واریز 
می شود که 2 هزار تومان را دولت و 2 هزار تومان را 

خریدار می دهد.
    

وزیر جهاد کشاورزی:
  نان سنتی گران نمی شود

 و روغن در راه فروشگاه هاست
د  جهــا یــر  ز و
کشــاورزی بــا بیان 
اینکه افزایش قیمت 
نان ســنتی صحت 
ندارد، گفت: تا دو روز 

آینده به دلیل مسافت ها، فراوانی و وفور روغن را در 
همه فروشگاه های کشور شاهد خواهیم بود.

سید جواد ساداتی نژاد گفت: طرح مردمی سازی 
و توزیع عادالنه یارانه ها یک اصالح اقتصادی بزرگ 
به نفع مردم است که در کشور شروع شده و هدف آن 

هدفمند کردن یارانه ها است.
وی ادامه داد: در این طرح یارانه ها حذف نخواهد 
شــد و فقط تخصیص یارانه ها از روی کاال به مردم 

منتقل می شود و عدالت توزیع را برقرار می کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به اینکه میزان 
مصــرف دهک های مختلف در شــرایط معمولی 
متفاوت است، گفت: در این طرح دریافت عادالنه ای 
را خواهند داشت و میزانی که برای دریافت جبرانی 
در نظر گرفته شده بعضاً از مقدار هزینه تحمیل شده 

در دهک های پایین تر بیشتر است.

شــمارش معکوس بــرای اجرایی شــدن 
مصوبه ی واردات خودرو به کشــور آغاز شده و 
حاال آیین نامه اجرایی برای تایید نهایی به هیات 

وزیران ارائه شده است. 
به گزارش قرن نو، واردات خودرو طی ماه های 
اخیر به ماجرایی خبرســاز در اقتصــاد ایران 
تبدیل شد .  موافقان و مخالفان در حالی در حال 
زورآزمایی بودند که سیاست آزادسازی قیمت ها 
و حذف ارز 4200 تومانی، فضای خبری ایران را 
تحت تاثیر قرار داده بود. حاال اما به نظر می رسد 
به زودی واردات خودرو به کشور، معادالت بازار 

خودرو را دستخوش تغییر نماید .
از سال 1397، پس از وقوع شوک ارزی، دولت 
با هدف کاهش مصرف ارز، نسبت به قطع واردات 

برخی کاالها نظیر خودرو اقدام کرد . 
 پیش از این بسیاری از کارشناسان و مسئوالن 
تاکید کردند که ممنوعیــت واردات خودرو تا 
خرداد پابرجاســت و به زودی این محدودیت 
برداشته خواهد شد اما آنچه اهمیت دارد شکل 

اجرای این مصوبه است . 
 بر اساس اعالم بانک مرکزی، مدیرکل روابط 

عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: اجرایی شدن 
مصوبه آزادســازی واردات خودرو در چارچوب 
سیاســت های ارزی و سقف های تعیین شده از 

سوی بانک مرکزی خواهد بود.
مصطفی قمــری وفا، در توئیتــی با عنوان 
اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو 
در چارچوب سیاســت های ارزی و سقف های 
تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعالم کرد که 
مصوبه آزاد ســازی واردات خودرو در چارچوب 
ضوابط، سیاست های ارزی و سقف های تعیین 

شده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اجرایی خواهد شــد.وی همچنین بیان 
کرد که هماهنگی کامل سیاســت های ارزی با 
سیاست های ارزی در برنامه اصالحات ساختاری 
اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت ســیزدهم 

است.  
کدام خودروها در راه ایران هستند؟

جالل رشیدی کوچی، نماینده مجلس در 
این باره گفته اســت طبق اعالم وزارت صمت 
خودروهایی می توانند وارد ایران شوند که اول 
حجم موتور بین 1500 تا 2500 سی سی باید 
و دوم سقف قیمت بین 20 تا 25 هزار دالر باشد. 
وی پیش از این گفته بود که سقف قیمتی هفت 
هزار دالر و حجم موتور هزار سی ســی تعیین 

شده است. 
این نماینده مجلس تاکید کرده اســت: اگر 
این تغییرات صورت گرفته باشــد، شاهد یک 

تصمیم عاقالنه  و منطقی تر هستیم. هر چند هنوز 
ایراداتی وارد است.

مسئوالن چه می گویند؟
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت با اشاره 
به مصوبه واردات خودرو گفته است:پیش بینی ما 
این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها 
آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری انتظار دارد، 

نزدیک تر شود.
وی درباره راهکارهای تامین ارز گفت: برای 
واردات خودرو نمی توانیم به طور کامل از منابع 
بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد 
که سرمایه گذاران می توانند در زنجیره ارزش 
خودرو چه در قطعات و چــه در زیر مجموعه ها 
سهیم باشند و همچنین مشوق های صادراتی نیز 
تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصوالت 
را صادر می کنند در ازای صادرات با مجوز بانک 

مرکزی بتوانند وارادات کنند.
هر چند پیش تر اعالم شد که واردات هفتاد 
هزار دســتگاه خودرو در دســتور کار است اما 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اصالح مصوبه واردات خودرو از 

تصویب واردات بدون سقف خبر داد و گفت: امروز 
خأل 500هزارخودرویی در بازار احساس می شود 

که با واردات، فضا رقابتی می شود.
وی افزود: با بررسی کمیسیون های مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مصوب شــد دولت 
خودرو هایی را که کم مصرف و ایمن هســتند 
بدون سقف وارد کند.عزت اهلل اکبری تاالرپشتی 
افزود: تا امروز از خودروسازان حمایت هایی شده 
است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید 
سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز 
اصالح شــود مثاًل دولت به جای سهامداری و 
دخالت، باید ناظر باشــد.وی تاکید کرده است 
موضوع مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو 

نیز دیگر در دستور کار نیست. 
بســیاری از کارشناســان معتقدنــد این 
تصمیمات می تواند به تغییــر معادالت رد بازار 
خودرو و کاهش قیمت ها در این بازار منجر شود 
خصوصا که بنا بر اعالم وزیــر واردات خودروی 
اقتصادی با هدف امکان استفاده از سوی جمعیت 
باالتری از مردم در دستور کار است و واردات این 

بار مختص خودروهای لوکس نخواهد بود.

اعالم مشخصات خودروهای وارداتی به کشور

واردات خودرو بدون سقف شد
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