
اقتصادی 6

گروه اقتصادی - معاون وزیر 
راه و شهرسازی گفت: تمامی کسانی 
که قصد ساخت وساز دارند یا پروژه 
شــان نیمه کاره مانــده می توانند از 
سقف تسهیالت نهضت ملی مسکن 
اســتفاده کنند و از شــرط فرم »ج« 
 و دیگــر شــروط چهارگانه معاف 

هستند.
اظهار  محمــودزاده  محمــود 
کرد: تســهیالت نهضت ملی مسکن 
عــالوه بر ســازندگان و گروههای 
 ساخت، به خودمالکین نیز پرداخت

 می شود. 
بــه این ترتیب تمامی کســانی 
که قصــد ســاخت و ســاز دارند 
می توانند از تســهیالت نهضت ملی 
مســکن استفاده کنند و نیازی به سبز 
 بودن فرم »ج« و شــروط چهارگانه 

نیست. 
تســهیالت در مناطق شهری و 
همچنین بافتهای فرســوده با همان 
ســقفی که برای متقاضیان خانه اولی 
پرداخت می شود عینا به خودمالکین 

نیز تعلق می گیرد.
محمودزاده تاکید کرد: کســانی 
کــه به صــورت حرفه ای اقــدام به 
ساخت و ســازمی کنند، کسانی که 
به صورت شــخصی می ســازند، یا 
کسانی که پروژه شان نیمه کاره مانده 
و نیــاز به منابع مالی بــرای تکمیل 
آن دارنــد می توانند از تســهیالت 
 نهضــت ملــی مســکن اســتفاده 

کنند.
تــا ۴۵۰  مبلــغ وام ۲۵۰ 

میلیون تومان است
معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه ســقف تسهیالت نهضت 
ملی مســکن در شــهر تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان اســت گفــت: برای 
کالن شــهرهای باالی یــک میلیون 
نفــر ۴۰۰ میلیــون تومــان، مراکز 
اســتانها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرهای 
کشــور ۳۰۰ میلیــون و روســتاها 
 ۲۵۰ میلیــون تومــان در نظر گرفته 

شده است.
وی در تشــریح اقســاط وام 

نهضــت ملی مســکن اظهــار کرد: 
تســهیالتی که پرداخت می شود به 
هیــچ عنوان نیاز بــه خرید اوراق یا 
ســپرده گذاری ندارد. موضوع دیگر 
مربوط به اقســاط تســهیالت است 
که برای گروههای مختلف، متفاوت 
خواهد بود. مالک توانمندی خانوار 
است که بر اساس دهکهای درآمدی 

محاسبه می شود. 
بخشــی از ســود تســهیالت 
بانکــی ۱۸ درصــد خواهــد بــود 
اما بــرای دهکهایی کــه از توانایی 
کمتری برخوردارند، بخشی از سود 
تسهیالت توســط دولت و از طریق 
صندوق ملی مسکن تامین می شود. 
بنابراین مبلغ اقساط برای گروههای 
حمایتی بــه مراتب کمتــر از دیگر 

گروهها است.
رسیدن ۷۶۰ هزار واحد به 

مرحله اجرا
محمــودزاده در پاســخ به این 
ســوال که پروژه نهضت ملی مسکن 
در چــه مرحله ای قــرار دارد گفت: 
با توجــه به ادغام طــرح اقدام ملی 
مســکن بــا نهضت ملــی، تعدادی 
 از پروژه هــا از قبــل در جریــان 

است. 
مجموعا ۷۶۰ هزار واحد تامین 
زمین شــده و در واقع به مرحله اجرا 
رسیده که  در مراحل مختلف است. 
ممکن اســت کلنگ زنی نشده باشد 

ولی آماده کار است. 
از تعداد مذکور ۲۱۰ هزار واحد 
یا کلنگ زنی شده یا آماده کلنگ زنی 
اســت. برای ۵۵۰ هــزار واحد نیز 
زمین تامین شــده که همکاران ما در 
اســتانهای مختلــف در حال فراهم 
کــردن اقدامات آغاز به کار پروژه ها 

هستند.
ثبت نــام ۲۵ ســاله های 

مجرد به زودی آغاز می شود
معاون وزیر راه و شهرســازی 
دربــاره احتمال تمدیــد زمان ثبت 
نام متقاضیــان بیان کرد: برنامه ریزی 
کرده ایم تا بــه زودی امکان ثبت نام 
برای افراد مجرد باالی ۲۵ سال فراهم 

شود. 
بنابراین مرحلــه اول فراخوان 
بــرای دیگــر گروهها را بــه پایان 
می رســانیم و ثبت نــام مجردها را 
شــروع می کنیــم. مهلــت ثبت نام 
بــرای متاهلین در ســامانه نهضت 
ملی مســکن روز ۱۵ دی ماه به پایان 

می رسد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
فراخوان از ۲۸ مهرماه آغاز شده بود 
خانوارها به اندازه کافی زمان داشتند 

و بعــد از ۱۵ دی ماه نیازی به تمدید 
نیست. 

البتــه قطعا در صــورت وجود 
تقاضــا در مراحل بعدی نیز ثبت نام 

خواهیم داشت. 
امــا در حــال حاضــر اگر بعد 
خانوار را ۳.۳ در نظر بگیریم پاالیش 
متقاضیان بر اســاس اســتعالم تمام 
افراد خانــوار، انرژی و زمان زیادی 

می برد. 
بنابراین باید ثبت نام را به پایان 
برســانیم و جامعه مخاطب را نهایی 

کنیم.

گروه اقتصــادی - وزیر نفت 
گفت: طرح دولت ســیزدهم توزیع 
عادالنه بنزین اســت و قرار نیســت 
تغییری در قیمت بنزین ایجاد شود. 

»جــواد اوجــی« در حاشــیه 
بازدید از نمایشــگاه توانمندی ها و 
دســتاوردهای جهاد دانشگاهی، به 
تولید گاز و تامین سوخت زمستانی 
اشــاره کرد و افزود: باالترین میزان 
برداشــت گاز اواخــر آذر از میدان 
مشــترک پارس جنوبی رقم خورد و 

بیــش از ۷۰۵ میلیون متر مکعب گاز 
برداشت شد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم 
با اعالم نیاز صنعــت نفت به دانش 
روز و شــرکت های دانش بنیــان، 
خاطرنشــان کرد: وزارت نفــت از 
این اقدامات و دســتاوردهای جهاد 
دانشــگاهی حمایت خواهد کرد و 
به زودی شــاهد تحول اساســی در 

وزارت نفت خواهیم بود.
وی ادامه داد: افزایش ظرفیت در 

آزادگان جنوبی با قابلیت و توانمندی 
بــاالی مجموعه جهاد دانشــگاهی 

برای صنعت نفت انجام می شود.
اوجی تاکید کرد: بر اساس یکی 
دیگر از تفاهم نامه ها، ناوگان حفاری 
با بار مالی ۱۵۰ میلیون دالر در مدت 
پنج سال بازسازی و نوسازی خواهد 

شــد که در این زمینه فراخوانی برای 
نیازهای باالدســتی و پایین دســتی 
صنعــت نفت اعالم خواهد شــد تا 
توسط شرکت های دانش بنیان رفع 

شود. 
وی با اشاره به اینکه پنج هزار و 
۵۰۰ حلقه چاه نفت در کشور وجود 

دارد کــه ۷۰۰ حلقه چــاه کم بازده 
شــده، ابراز امیدواری کرد با استفاده 
از فناوری روز شــرکت های دانش 
بنیان چاه ها افزایش تولید پیدا کنند.

وزیر نفت ادامــه داد: با احیای 
چاه های کم بــازده عالوه بر صرفه 
فراهم خواهد شد.اقتصادی، امکان تولیــد زودهنگام 

معاون وزیر راه و شهرسازی؛

آقایان مجرد باالی ۲۵ سال از ۱۵ دی ماه ثبت نام کنند

وزیر نفت:

دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین نیست

گروه اقتصادی - غالمحســین 
شــافعی در نشســت هم اندیشی با 
رئیــس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: 
حضور رئیــس کل بانک مرکزی در 
پارلمــان بخــش خصوصی حاوی 
پیام های مثبتی بــرای فعاالن بخش 
خصوصی اســت زیرا از نگاه بخش 
خصوصــی بخــش عمــده ای از 
مشکالت فعلی در نهاد بانک مرکزی 

قابل حل است. 
به اســتناد گزارش پایش محیط 
کســب و کار از نظر فعاالن اقتصادی 
ســه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن 
قیمــت و تغییرات قیمت مواد اولیه، 
بی ثباتی قوانین و دشواری تأمین مالی 
از بانک ها از تابســتان ۹۷ تا تابستان 
۱۴۰۰ به طور ثابت نامناســب ترین 
مؤلفه های محیط کسب و کار کشور 
بوده و بخشــی از این موضوعات در 
حوزه اختیارات بانک مرکزی است و 
بنابراین مطالبات ما را از این سازمان 

افزایش می دهد.
رئیس اتــاق بازرگانــی ایران 
افــزود: انحراف تســهیالت بانکی 
از فعالیت هــای تولیــدی یکــی از 
ناکارآمدی هایی اســت که موجب 
شــده ســهم تســهیالت بانکی به 
بخش های تولیدی شــامل صنعت، 
معــدن و کشــاورزی ۴۰ درصد از 
کل تســهیالت بانکی را در سال ۹۹ 

تشکیل دهد. 
همچنین سهم بخش صنعت و 
معدن از مانده تســهیالت بانکی در 
ســال ۸۵، ۳۰ درصد و در ســال ۹۵ 

عدد ۱۷ درصد بوده است.
شــافعی گفت: ســهم بخش 
کشــاورزی از مانده تســهیالت در 
ســال ۷۸ در مجموع ۲۸ درصد و در 

ســال ۹۵ به ۹.۶ درصد رسیده است 
و ســهم بخش صادرات در سال ۷۸ 
از تســهیالت بانکی ۵.۴ درصد و در 
ســال ۹۵ به نیم درصد رسیده است 
که این آمار نشان می دهد بخش های 
تولیــدی و مولــد ســهم خوبی از 

تسهیالت بانکی نداشته اند. 
در واقــع بخش هــای تولیدی 
و مولد ســهم بایســته ای از منابع و 
تســهیالت بانکی کشــور دریافت 
نمی کنند و با توجه به حاشــیه سود 
بــاال و بازده کوتاه مدت و ریســک 
فعالیت های غیرمولد و ســفته بازی 
نــه تنها موجب انحراف ســرمایه و 
سپرده های بانکی و ایجاد تنگناهای 
مالــی بــرای بنگاه های مولد شــده 
اســت بلکه پیامدهــای منفی نیز در 
 بازار مســکن، طال، سکه و ارز داشته 

است. 
وی بیان کرد: بنابراین باید توجه 
داشــت که اصالح این رویه نیازمند 
نظارت های الزم از طرف نهاد پولی با 
مقید بودن به نظام بانکی به ابالغیه ها 
و مصوبه هــای اعالمی در خصوص 
سهم اعطای تسهیالت به بخش های 

مختلف است.
لزوم تسریع در راه اندازی 
حساب ویژه تولید برای تأمین 

سرمایه در گردش
شــافعی بــه موضــوع عــدم 
اجــرای کامل قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشــور 
پرداخت و خطــاب به رئیس بانک 
مرکزی گفت: همانگونه که می دانید 
طبق ماده ۲۱ رفع موانع تولید مصوبه 
ســال ۱۳۹۴ بانــک مرکزی موظف 
اســت به منظور تأمین ســرمایه در 
گــردش پایــدار بــرای واحدهای 

صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنوف، 
بنگاه هــای دانش بنیان، حمل و نقل 

و شــرکت های صادراتــی در حال 
کار حداکثر ظرف مدت ســه ماه از 

تاریخ ابالغ این قانون دســتورالعمل 
اجرایی افتتاح حســاب ویژه سرمایه 

در گردش را تدوین و به شبکه بانکی 
کشــور ابالغ کند که متأسفانه اقدام 
مؤثــری در عمــل در این خصوص 

هنوز مشاهده نشده است.
رئیس اتــاق بازرگانــی ایران 
ادامــه داد: بنابراین بخش خصوصی 
به اســتناد ماده ۲۱ از مدیریت جدید 
بانک مرکزی تقاضا دارد تســریع در 
راه اندازی حســاب ویژه تولید برای 
تأمین ســرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
ثبات نــرخ ارز به معنای 
ثبات در محیــط اقتصاد کالن 

کشور است
شــافعی به موضوع حفظ ثبات 
اقتصادی کشــور از طریق ثبات در 
بازار ارز اشــاره کــرد و افزود: نرخ 
ارز در اقتصــاد کشــور از جایــگاه 
ویژه ای برخوردار اســت و به تعبیر 
کارشناسان این نرخ ارز کاماًل قیمتی 
است و به عبارتی کوچک ترین تغییر 
در نــرخ ارز کل متغیرهای اقتصادی 

را متأثر می کند. 
لــذا ثبــات در ایــن بــازار به 
معنای ثبــات در محیط اقتصاد کالن 
کشــور اســت. هرگونه بی ثباتی در 
ایــن متغیر کلیــدی می تواند تبعات 
بســیار منفی برای همــه بازیگران 
جامعه از دولــت تا تولیدکنندگان و 
 صادرکنندگان و عموم مردم به همراه 

داشته باشد.
شافعی به وضعیت بخش تولید 
اشاره کرد و گفت: ساختار تولیدات 
داخلی کشور از نظر تأمین مواد اولیه 
وابســتگی باالیی به خارج از کشور 
دارد بنابراین با جهش های مکرر نرخ 
ارز قیمــت کاالهای تولیدی داخلی 
افزایــش می یابد که ایــن امر منجر 

به افزایش ســطح عمومی قیمت ها، 
کاهش تقاضــای مؤثــر در بازار و 
افزایش هزینه های حقیقی دولت به 
عنــوان بزرگ ترین مصرف کننده در 
کشور می شــود و از این زاویه نهایتًا 

به کسری بودجه دامن می زند.
رئیس اتــاق بازرگانــی ایران 
خطاب بــه رئیس کل بانک مرکزی، 
افــزود: عــالوه بر این در شــرایط 
نوسانات نرخ ارز غیرقابل پیش بینی 
بــودن و تغییرات قیمــت مواداولیه 
و محصــوالت اتفــاق می افتــد که 
موجب برگردانــی فعاالن اقتصادی 
و جامعه می شــود؛ از طرفی قیمت 
ارز در شکل گیری انتظارات تورمی 
اثرگذار است و به رونق فعالیت های 
ســوداگرانه و داللی منتهی می شود 
بنابراین تقاضا داریم تمهیدات الزم 
بــرای افزایش عرضــه ارز البته ارز 
حاصــل از صــادرات و ایجاد ثبات 
 در بازار را در دســتور کار خود قرار 

دهید.
باید تمهیدات عقالیی برای 
افزایش عرضه ارز اندیشــیده 

شود
شافعی در خصوص بازگشت 
ارز صادراتــی گفــت: تحریم های 
بین المللی و محدودیت های ناشــی 
از فقــدان محدودیت هــای بانکی 
مشــکالت عدیده ای را در مســیر 
بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
ایجــاد کــرده اســت و در این باره 
بخش خصوصــی تأکیــد دارد که 
باید تمهیدات عقالیی برای افزایش 
عرضه ارز اندیشــیده شود و به جای 
فشار بیش از حد به فعاالن اقتصادی، 
اقدامات تشــویقی در جهت افزایش 

ارز در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اتاق ایران در راستای 
افزایش کارآیی این سیاست ها برای 
تأمین ارز مورد نیاز کشــور و کاهش 
موانع برای صادرکنندگان پیشنهاداتی 

دارد که آنها را ارائه خواهیم کرد.
دولت آمارهای اقتصادی را 

مرتب و شفاف منتشر کند
شــافعی بــا تأکید بــر اهمیت 
موضوع شفاف ســازی آماری اظهار 
کرد: متأســفانه مشــاهده شــده در 
مواجه با مشــکالت اقتصادی کشور 
به جــای اتخاذ سیاســت ها و رفع 
موانــع موجود رویکردهای مبتنی بر 
عدم شفافیت آماری در گزارش های 
رســمی در اولویت قرار گرفته و به 
نوعــی به جای حل مســأله به پاک 
 کــردن صورت مســأله اکتفا شــده 

است. 
بدیهی است این راهبرد نه تنها 
در حل مشــکالت توفیقی نداشــته 
بلکــه در عمــل منجر بــه ضربه به 
اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه 
را برای آمارسازی های غیررسمی و 

غیرکارشناسی مهیا کرده است.
رئیس اتــاق بازرگانــی ایران 
گفت: بنابرایــن انتظار می رود بانک 
مرکزی در دولت جدید نســبت به 
انتشار آمارهای اقتصادی به صورت 
مرتب و شفاف و به موقع اکتفا کند تا 
فضای گفت وگوی کارشناسی برای 
اساتید دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی 

و کارشناسان فراهم شود.
وی گفــت: تا زمانــی که بانک 
مرکــزی زیر ســلطه دولت باشــد 
همــه تالش های بی نتیجه اســت و 
امیدواریــم بانک مرکزی اســتقالل 
 خــود را بــه دســت آورده و حفظ 

کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی:

بانک مرکزی باید مستقل شود؛ 
ثبات نرخ ارز الزامی است

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید مستقل شود، گفت: کوچک ترین تغییر در نرخ ارز متغیرهای 
اقتصادی را متأثر می کند، لذا ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در محیط اقتصاد کالن کشور است.

انتظــار مــی رود بانک مرکزی در دولت جدید نســبت به انتشــار آمارهای اقتصادی 
بــه صورت مرتب و شــفاف و به موقع اکتفــا کند تا فضای گفت وگوی کارشناســی 
بــرای اســاتید دانشــگاه ها و فعــاالن اقتصــادی و کارشناســان فراهــم شــود.

گروه اقتصادی - حرکت پاندولی  
شــاخص کل بورس بیــن دو کانال یک 
میلیــون و ۲۰۰ و یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد در روزهای قبل بارها تکرار شــده 
اســت، به طوریکه بــورس هر روز رنگ 
عوض میکند و عمر چراغ ســبز یا چراغ 
قرمز در آن بــه دو روز هم قد نمیدهد. با 
این وجود یک تحلیلگر بازار ســرمایه بر 
این باور اســت که بازار کف خود را پیدا 
کرده و ریســک ها درحال کاهش است 
اما نمیتوان انتظار صعودی چشــمگیر را 

از آن داشت.
ولیــد هالالت با تاکید بــر اینکه از 
ابتدای سال ۱۳۹۹ در بازار سرمایه شاهد 
نوســانات بسیار بزرگی هســتیم، اظهار 
کرد: این نوســانات معمــوال پیش بینی 

ناپذیرهســتند. درواقع بازیگران بازار یا 
همان ســرمایه گذاران خرد، دیدگاه های 
متفاوتی نســبت بــه یک اتفــاق دارند. 
برای مثــال یک پدیده از دید برخی افراد 
موضوعــی مثبت و از دیــد برخی افراد 
موضوعی منفی اســت. بــه همین دلیل 
نوسانات را نسبت به اخبار مختلف شاهد 

هستیم.
ریســک بازار درحــال کاهش 

است
وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه 
در روزهای گذشــته گفت: بازار سرمایه 
در روزهــای قبل افت کرد و توانســت 

در نقطه ای به تعادل برســد اما به نظر من 
صعود چشــمگیر در بــازار نیازمند گذر 
زمان و همچنین شــفاف شــدن شرایط 

است. 
درواقع نباید انتظار داشته باشیم بازار 
بعد از رسیدن به یک تعادل رشد با اهمیتی 
داشــته باشد و رفتارهای رفت و برگشتی 

در بازار طبیعی است.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: 
بــا این حال اتفاقی که در بازار درحال رخ 
دادن اســت این است که نوسانات نمادها 
در یک روز نســبت به قیمتی که در همان 
روز باز می شــوند درحال کم تر شــدن 

اســت. به عبارت دیگر حرکت های رفت 
و برگشتی بازار دائم کم و کمتر می شود که 
به نظر من منطقی بوده و به معنی کاهشــی 

شدن ریسک بازار است.
حرکت بازار به سمت عقالنیت 

با گزارش های ماهانه آذر
هالالت با اشــاره بــه گزارش های 
شرکت های بورسی در آذرماه اظهار کرد: 
به زودی گزارش هــای آذرماه از راه می 
رسد که پایه ای برای پیش بینی سود فصل 
پاییز و تحلیل فصل بعدی اســت. اگر در 
روزهای آینده تغییر منفی رخ ندهد و خبر 
منفی از راه نرسد، گزارش های ماهانه اذر 

و همچنین گزارش های سود و زیان فصل 
پاییز میتوانند بازار را به ســمت عقالنیت 

بیشتر و دور شدن از هیجان ببرند.
وی بــا تاکید بر اینکه بازار کف خود 
را پیدا کرده است، عنوان کرد: با این حال 
نباید انتظار داشــت با صحبت مقامی و یا 
برای مثال وعده شــاخص یک میلیون و 
۷۰۰ هزار واحدی، بازار شــروع به رفتار 
هیجانی کرده و رشــدی چشم گیر داشته 

باشد.
شرط موفقیت، عقالنیت و عمل 

است
این تحلیلگر بازار ســرمایه در ادامه 

با اشاره به الیحه بودجه سال آینده گفت: 
یکــی از نگرانی های بازار این اســت که 
احســاس میکنــد از انجائی کــه دولت 
بــه لحــاظ بودجه ای در مضیقه اســت، 
میخواهد از بازار سهام به هر طریقی بهره 

برداری کند. 
بــرای مثال با نرخ هــای که به بازار 
آســیب وارد میکند اوراق بفروشد، سهام 
عرضه کند و یا از سود شرکت های بزرگ 
به هر طریقی عددی را برداشت کنند. این 
نگاه باعث می شود سرمایه گذاران جدید 
وارد بازار نشــوند و سرمایه گذارانی که 
منابعی در بازار دارند نیز محتاط عمل کنند 

و ترجیــح دهند منابع خــود را در بخش 
اوراق نگه دارند.

وی با اشــاره بــه ۱۰ تصمیم اخیر 
دولت درمورد بازار ســرمایه توضیح داد: 
اگر پشــت تصمیمات و صحبت هایی که 
در راســتای حمایت از بازار گرفته و زده 
می شــود عقالنیت باشد و همچنین جنبه 
عملی پیدا کند اعتماد به بازار برمیگردد. 

یکی از تصمیمــات مهم قیمت گاز 
بود که برای گاز خوراک و گاز ســوخت، 
کــه ســقف ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان در نظر 
گرفته شــد. به نظرم تاریــخ انقضای این 
تصمیــم کوتاه اســت زیــرا قیمت های 
جهانی درحــال تغییر بوده و فرمول نرخ 
گاز مشــکل اساسی دارد که باید برطرف 

شود.

گروه اقتصادی -یک کارشناس 
حوزه کار می گوید: اگر چه درصدد 
هســتیم با افزایش مبلــغ یارانه ها به 
بودجــه خانوارها کمک شــود ولی 
نبایــد از آن طرف به خرج و مخارج 
خانــوار اضافه کنیم. انتظار مردم این 
است که همان یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی را برگردانند ولی دولت تورم 

را نگه دارد.
حمید نجف اظهــار کرد: برای 

کاالهای اساســی و کنتــرل قیمت 
آنها نیاز داریــم که یارانه اختصاص 
بدهیم یعنــی برای مایحتاج عمومی 
مثل روغن، برنــج، مرغ و تخم مرغ 
که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم 
دارنــد باید یارانه پرداخت کنیم و بر 
همین اســاس از ســال های گذشته 
طرحی مبنی بر اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساسی در دستور 

کار قرار گرفت.

وی دربــاره اختصــاص منابع 
حاصل از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به یارانه ها با هدف کمک به معیشت 
خانوارهــا گفت: در حال حاضر این 
استدالل وجود دارد که منابع حاصله 
بابت افزایش یارانه ها اختصاص یابد 
تا به بهبود معیشت خانوارها و اقشار 
آســیب پذیر کمک شــود ولی این 
نگرانــی هم وجود دارد که ما تجربه 
یارانه ها را یکبار در گذشــته داشتیم 

که چندان موفــق نبود؛ لذا تجربه را 
تجربــه کردن خطاســت و باید این 
 طرح بــه صورت دقیق تــری اجرا 
شــود. این کارشــناس حــوزه کار 
افــزود: ما نمی توانیــم یارانه ها را به 
۲۰۰ هزار تومان افزایش بدهیم و به 
بودجه یک خانــوار چهار نفره ۸۰۰ 
هــزار تومان اضافــه کنیم ولی از آن 
طــرف ۴ میلیون تومــان به خرج و 
مخارج خانوار بیفزاییم. شاید از این 

۴ میلیــون تومان، ۸۰۰ هزار تومان را 
بابت یارانه پوشش دهیم ولی مابقی 
که ســه میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
است را کارگر باید چگونه و از کجا 
تامین کند؟ بنابراین اجرای دقیق این 

طرح بسیار مهم است.
به گفته وی طبق گزارشــها، در 
شب یلدای امسال خرید خشکبار و 
آجیل و میوه جات چهار برابر کاهش 
داشت و پایین بودن قدرت خرید در 

این زمینه تاثیرگذار بوده است.
نجــف تاکید کرد: افزایش مبلغ 
یارانه ها خوب اســت به شرطی که 
بــه هزینه های زندگــی اضافه نکند 
لذا معتقدم در شــرایط حاضر دردی 
از جامعــه کارگــری دوا نمــی کند 
چون ممکن اســت خرج و مخارج 
خانــوار را افزایش دهد و طبقات کم 
 درآمد و محــروم را به زیر خط فقر 

سوق دهد.

بورس کف خود را پیدا کرده، اما خبری از صعود چشمگیر نیست!

افزایش مبلغ یارانه و تاثیر آن بر خرج و مخارج خانوار

گــروه اقتصادی - وزیر صمت گفت: حذف رانت و امضاهای طالیی 
به شدت در وزارت صمت پی گیری می شود که حذف رانت از بورس کاال و 

کارت بازرگانی از جمله آنهاست.
ســید رضا فاطمی امین امروز در مراســم رونمایی از هوشمندسازی و 
حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی با بیان اینکه حاکمیت باید 
۴ اقدام شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت را انجام دهد، 
اظهار کرد: دستگاه های زیادی در مورد سامانه جامع تجارت مسئولیت دارند 
و متولی وزارت صمت اســت؛ وقتی این سامانه کامل شود روش حکمرانی 
ما تغییر میکند. اسفند ماه خبر تکمیل سامانه را می دهیم. وزیر صمت با بیان 
اینکــه پیش از این در شــهرهای کم بضاعت به نــام افراد مختلف همچون 
کــودکان کارت بازرگانی می گرفتند و فســاد می کردند، افزود: هدف ما این 
اســت که ضوابطی قرار دهیم تا کارت بازرگانی به افراد قابل اطمینای اعطا 
شود؛ همچنین فعالیت هایی که به سمت اولویت ها حرکت می کنند راحت تر 
به این سمت بروند. در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی ۲۵ استعالم از ۲۰ 

دستگاه در کمتر از یک ساعت اخذ می شود. 
وی ادامه داد: حذف رانت و امضای طالیی به شدت در وزارت صمت 
پی گیری می شــود. در حوزه بورس کاال شــروع شده و ۲۰ گروه از ۳۰ گروه 
دیگر سهمیه بندی ندارند. در حوزه کارت بازرگانی نیز امروز هوشمندسازی 
را کلید می زنیم. تالش ما این اســت که به ســمت اقتصاد سالم حرکت کنیم. 
فاطمی امین با اشاره به صادرات، گفت: وضعیت صادرات مناسب است و از 
مرز ۴۰ میلیارد دالر عبور کردیم. تالش ما حذف موانع است که در این مدت 
برخی از موانع نیز حل و فصل شد. وزیر صمت تاکید کرد: وظیفه ما این است 
که تالش کنیم تا آنجایی که ممکن است قید و بندها رو برداریم؛ ظرفیت های 
زیادی پیش روی ماســت و اگر بتوانیم با سرعت بیشتری کارها را جلو ببریم 
و فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و تولید را حمایت کنیم قطعا مشکالت 

تنظیم بازار، بازار ارز و ... حل خواهد شد.
وی با اشــاره به حذف رانت از صدور کارت بازرگانی، گفت: در اذهان 
مردم این اســت که کارت بازرگانی فســاد دارد اما بنده اعلتم میکنم صدور و 
تمدیــد کارت منوط به پرداخت مالیات اســت و نمی توان صوری اقداماتی 
انجام داد. وزیر صمت تاکید کرد: دیگر کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰ میلیون 
دالری نمی تواند انجام دهد زیرا امضای طالیی از کارت بازرگانی حذف شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد:

حذف کارت بازرگانی اجاره ای
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