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نرخ خرید تضمینی گندم دروم 
۱۶۷۰ تومان تعیین شد

ماه گذشــته با رایزنی های محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم 
معمولی به کیلویی ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت و 
امروز هم با توافق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
برنامه و بودجه، قیمت خرید تضمینی گندم دروم 

نیز به کیلویی ۱۶۷۰ تومان رسید.
دهم آذر ماه امســال عبدالمهدی بخشنده 
-معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی  وزارت جهاد 
کشاورزی - اعالم کرد که رئیس جمهوری با خرید 
تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان 
موافقت کرده است؛ این در حالی بود که پیش از 
این برخی رسانه ها از تثبیت قیمت ۱۵۴۰ تومانی 
برای این محصول استراتژیک خبر داده بودند اما 
رایزنی ها و پیگیری های وزیر جهاد کشــاورزی 
جواب داد و قیمت این محصول به ۱۶۰۰ تومان 

رسید.
در آن زمان قیمتی بــرای خرید تضمینی 
گنــدم دروم اعالم نشــده بود اما براســاس 
اطالعاتی که به دســت خبرنگار ایسنا رسیده 
طی روزهای گذشته با توافق بین وزارت جهاد 
کشاروزی و سازمان برنامه و بودجه، نرخ خرید 
تضمین گندم دروم ســال زراعی ۱۳۹۸-۹۷ 
کیلویی ۱۶۷۰ تومان توافق شــده است که به 

زودی رسما ابالغ خواهد شد.
البته با رایزنی های وزارت جهاد کشــاورزی 
تغییراتی در افت مفید و غیرمفید گندم اعمال 
شده که این مســئله نیز به نفع کشاورزان تمام 
خواهد شد چرا که سال گذشته درصد و نسبت 
افت مفید و غیرمفید گندم برای خرید تضمینی 
از سوی دولت ۲ به ۱ بود که امسال به ۲ به ۴ تغییر 
کرده است و می تواند به ازای هر کیلوگرم گندم، 

۳۰ تا ۴۰ تومان به سود کشاورزان تمام شود.

خبر اقتصادی
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امینقلعهای

 تورم افسارگریخته در ماه های اخیر 
باعث شــده که قدرت خرید شهروندان 
دســتکم به میــزان ۵۰ درصد کاهش 
پیدا کند.  براساس اعالم رئیس سازمان  
برنامه و بودجــه ، دولت برای جبران این 
شرایط پنج بسته حمایتی ضد تحریم در 
نظر گرفته که از جمله آنها، توزیع بسته 
حمایتی دولت و فوق العاده جبرانی برای 
کارمندان و کارگران )بســته حمایتی 
کارگران( و اقشــار کم درآمد اســت تا 
بخشی از این تنگی معیشتی جبران شود. 
بر این اساس همه افرادی که درآمد زیر 
۳ میلیون تومان دارند، مشمول دریافت 
طرح بســته حمایتی دولت و سبد کاال 
۹۷ خواهند بــود. اما آیا در شــرایط که 
تورم نقطه به نقطه در ارقــام دو رقمی را 
تجربه می کند، ارائه بسته حمایتی واقعاً 
به بهبود وضعیت معیشت خانوار کمک 
می کند؟ علی اکبر لبافی، کارشــناس 

حوزه کار در این خصوص می گوید:» اگر 
دولت نمی تواند دســتمزدها را افزایش 
دهد یا بسته حمایت غذایی میان کارگران 
توزیع کند، بدهی اش را به سازمان تامین 
اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت 
از بازنشســتگان و کارگران هم بیشتر و 
خدمات دهی به این گروههــا ارزان تر 
شــود.« در همین حال براساس آخرین 
اطالعات ، تمام مستمری بگیران دائمی 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی به همراه 
پشــت نوبتی های آنها جزو گروه هایی 
هستند که بسته حمایتی خود را دریافت 
کردنــد؛ بنابراین افرادی کــه از دو نهاد 
بهزیستی و کمیته امداد به صورت موردی 
خدمات گرفته اند جزء این مشــموالن 
محسوب نمی شوند چرا که پشت نوبتی 

یا مستمری بگیر دائمی نیستند  .
چهکسانیبستهحمایتیرا

دریافتمیکنند؟
مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، 
تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری 
و لشکری، بازنشستگان صندوق فوالد 
و مستمری بگیران بنیاد شهید و سایر 

اقشار از جمله گروه های دریافت کننده 
بسته حمایتی هستند. همه کارکنان 
دولت براساس این مصوبه چه رسمی، 
پیمانی)براســاس حکم کارگزینی(، 
قراردادی یا شــرکتی باشند )براساس 
قرارداد( چنانچه قید شــده باشــد که 
زیر ۳ میلیون تومــان حقوق می گیرند 
مشــمول این طرح می شــوند. تمام 
بیمه شدگان تامین اجتماعی در زمره 
دریافت کنندگان بسته حمایتی هستند 
و فرقی نمی کند که قراردادی باشند یا 
رسمی، فقط کافی اســت حقوق شان 

زیر ۳ میلیون تومان باشد.البته فقط به 
سرپرســت خانوار تعلق می گیرد و به 
حساب یارانه شــان واریز می شود پس 
به دونفر بیمه شــده در یک خانوار ۲ بار 
بسته داده نمی شــود.لذا از ۱۳ میلیون 
بیمه شده ممکن اســت به نصف افراد 
تعلق گیرد و سایر افراد خانواده در سایر 
گروه ها مشــمول دریافت بسته شوند. 
بسته حمایتی شــامل حال کارگران 
بخش خصوصی نیز می شــود ضمن 
اینکه به همه کســانی که قرارداد بیمه 
تامین اجتماعی دارند حتی اگر از بخش 
خصوصی باشــند بسته حمایتی تعلق 
می یابد البته شرط حقوق زیر ۳ میلیون 
نیز در این مرحله لحاظ می شود. بنابراین 
در مورد نحوه واریز این بسته ها باید گفت 
که در یک خانواده اگر یک یا چند نفر بیمه 
شده تامین اجتماعی باشند فقط به یک 
نفر،که همان سرپرســت خانوار است، 

بسته حمایتی داده می شود.
بستهحمایتیچهکمکیمیکند؟

 بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
ارائه بسته حمایتی ارزاق توسط دولت 
را به بازگشــت کوپن  بــه اقتصاد ایران 
ارزیابی کرده انــد. البتــه در این بین 
بسیاری تحلیل گران طراحی این بسته 
حمایتــی را به دلیل غیــر نقدی بودن 
آن و استفاده از ابزارهای الکترونیک به 
عنوان روشی مناسب  برای مقابله فوری 
با آثار تورم افسارگسیخته می دانند. از 
ویژگی های این طــرح می توان به عدم 
پرداخت  مســتقیم پول به مردم اشاره 
کرد که به گفته وزارت تعــاون، اتفاق 
مثبتی تلقی می شود. به گفته میدری، 
»اگر پول مســتقیم به مردم  پرداخت 
شــود، آثار مخربــی دارد؛ چراکه همه 
متقاضی دریافت آن می شوند.«  بسیاری 

از کارشناسان و نیز نمایندگان مجلس بر 
تامین نیاز های اساسی و اولیه مردم تاکید 
دارند. شاید از این نظر، کوپن  الکترونیکی 
مناسب باشد. اما برخی کارشناسان نیز 
معتقدند این اتفاق باعث افزایش تقاضا 
بین مردم خواهد شد. آنچه مسلم است 
 اینکه مسئوالن کشــور تاکید کرده اند 
این طرح، یک برنامه موقتی است برای 
عبور از شرایط فعلی. نکته دیگر اینکه 
صرفا حدود   ۱۲ درصد مردم یعنی ۱۰ 
میلیون نفر مشــمول این کوپن های 
الکترونیکی خواهند شــد. یعنی شاید 
این کوپن مانند کوپن هــای دهه ۶۰  و 
حتی یارانه ای که از ســال ۸۹ آغاز شد، 
در تمام جامعه ملموس و فراگیر نباشد. 
 ضمن آنکه هنوز به طور دقیق مشخص 
نشده این کوپن های الکترونیکی به چه 

کاالهایی تعلق می گیرند.
 چرانمیتوانبهبستهحمایتی

اتکاکرد؟
 کمک به اقشار آسیب پذیر در برابر 
تورم البته سیاســتی منطقی  است در 
این میان اما پرســش اصلی این است 
که  با ادامه روند تــورم در ماه های آتی 
آیا میتوان با اتکا به چنین طرح هایی از 
بحران عبور کرد؟ رضــا نصیر حیدری 
کارشــناس اقتصادی در ایــن مورد به 
توســعه ایرانی می گوید:» استفاده از 
روش هایی نظیر ارائه بسته حمایتی به 
شهروندان در چنین شرایطی منطقی 
است. اما باید  این نکته را نیز در نظر گرفت 
که استمرار وضعیت تورمی در اقتصاد، 
بدون در نظر گرفتــن رکود، به افزایش 
دایره شمول نیازمندان به دریافت این 
کمک هــا منجر می شــود. نتیجه این 
وضعیت، افزایش شــدید هزینه های 
دولت است و در نتیجه افزایش هزینه ها 

به مــرور زمان شــاهد کاهش کیفیت 
خود بســته های حمایتی خواهیم بود. 
از همین رو دولت نبایــد تصور کند که 
صرفاً با در نظر گرفتن چنین بسته هایی 
می تــوان از این مرحله عبــور کرد. در 
حقیقت عالوه بر بســته های حمایتی  
دولت می بایست به ســراغ  بسته های 
تشویق سرمایه گذاری و بسته های ضد 
تورمی برود.« این کارشناس اقتصادی 
در ادامه گفت:» البته ســخن گفتن از 
لزوم ســرمایه گذاری و اشتغال زایی در 
شرایط تحریم و جنگ اقتصادی  بسیار 
دشوار است ولی باید در نظر گرفت که 
دولت دوازدهم اصوالً با شعار رفع تخاصم 
سیاســی و دور کردن سایه تحریم ها از 
سر کشور روی کارآمده است. از همین 
رو بهتر این است که دولت با استفاده از 
ابزار دیپلماســی هر چه سریع تر موانع 
جذب سرمایه گذاری خارجی را  از میان 
ببرد. استفاده از بسته های حمایتی قطعاً  
راه حلی کوتاه مدت بــرای مقابله با آثار 
تورم است و در بلند مدت نمی توان  روی 

آن حساب کرد.« 

آیابستههایحمایتیکمکیبهمعیشتخانوارمیکند؟

مسکنی موقت، راه حلی کوتاه مدت
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میشود

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به شرایط کنوني کشــور گفت: جزیره کیش باید 

پیشران توسعه کشور باشد.
به گزارش روابط عمومي واموربین الملل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، دکتر غالمحســین مظفري 
جمعه ۷ دي در مصالي کیش با گرامیداشــت یاد 
وخاطره شــهدا و ســالروز عملیات کربالي چهار 
گفت: با بررسي آمار شــهداي کشور مشاهده مي 
کنیم به ازاي هر پست مدیریتي بیش از هفت نفر 
براي دفاع از کشــور و آرمانهاي انقالب شهید شده 
اند این موضوع نشان مي دهد ما مسئوالن وظیفه 
سنگیني داریم و باید از این فرصت براي خدمت به 
مردم استفاده کنیم.  وي با تقدیر از امام جمعه کیش 
و با بیان اینکه حضور در جمع مردم صمیمي جزیره 
کیش که از نقاط خوب کشــور است فرصتي براي 
خدمت اســت افزود: امیدوا رم با دعاي خیر مردم 
کیش در آغاز کار که توفیق خدمت در این جزیره را 
دارم با کمک مردم و مسیوالن بتوانیم کاري کنیم که 
کیش باعث عزت ایران اسالمي شود. دکتر مظفري 
در ادامه با گرامیداشت یاد وخاطره مرحوم  آیت اهلل 
شاهرودي اظهار داشت: تا کنون از بسیاري بحران ها 
در کشور عبور کرده ایم . دشمنان ما به دلیل اینکه 
نمي خواستند انقالب اسالمي شکل بگیرد جنگ 
راه انداختند آن هم جنگي ســهمگین که شرق ، 
غرب و اروپا همه مقابل ما بودند اما با ایســتادگي ، 
تالش و مقاومت مردم و رهبري  امام خمیني)ره( 
از این مقطع با سربلندي بیرون آمدیم. مقاطع بعد و 
مشکالت مختلف اجتماعي را نیز با سرافرازي پشت 
سر گذاشتیم و حتي در جنگ هاي نیابتي نیز که در 
منطقه شروع کردند با مقاومت وایثار همه کسانیکه به 
حق اعتقاد داشتند بازهم با سربلندي بیرون آمدیم. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: اما 
نکته اي که امروز براي همه ما مهم است اینکه امروز 
ما را در جریان یک جنگ همه جانبه اقتصادي قرار 
داده اند زیرا در مقاطع مختلف نتیجه نگرفته اند و 
براي ایجاد بحران ما را در گیر یک نبرد همه جانبه 
در حوزه اقتصاد کرده اند که بــه تعبیري زیربناي 
خیلي از موضوعات است. این بدین معناست که به 
این نتیجه رسیده اند که اگر کشور ما را تحت فشار 

قرار دهند شاید راهي باشد تا ملت قهرمان ایران را 
به زانو در آورند در حالیکه این گونه نخواهد بود. دکتر 
غالمحسین مظفري تاکید کرد: مطمین هستم با 
تمام توان و به پشتوانه رهنمودهاي رهبر انقالب و 
تالش هاي دولت با اتکا به ظرفیت هایمان این ترفند 
به نتیجه نخواهد رسید. وظیفه همه ما در این شرایط 
تالش مجدانه است . در این نیرد ابزار ولوازمي الزم 
است که مهمترین آن داشــتن باور واعتقاد است و 
باید از همه توان وظرفیت ها براي پیروزي استفاده 
کنیم. همچنین نکته مهم دیگر داشتن انسجام و 
وحدت ملي است که دست در دست هم و در کنار 
هم براي ارتقا و توفیقات بیشتر کشور تالش کنیم. 
وي با بیان اینکه اگر کنار هم نباشیم و نسبت به هم 
زاویه پیدا کنیم و اگر منافع شخصي را به منافع ملي 
ترجیح دهیم دچار مشکل مي شوي افزود: همانطور 
که در دوران جنگ رزمنده ها بي هیچ پرسشــي و 
بدون توجه به جایگاه و موقعیت خود براي دفاع از 
کشور متحدانه تالش مي کردند امروز نیز باید چنین 

فضایي داشته باشیم .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: همه 
ما باید توجه کنیم در شــرایطي قرار گرفته ایم که 
شرایط دشواري است و فشار اقتصادي براي مردم 
مشکالتي ایجاد کرده است. مردم روزهاي سختي 
را سپري مي کنند مسایل پیچیده شده و باید همه با 

هم فکر کنیم و از ظرفیت ها درست استفاده کنیم.
وي اظهار داشت: فرصتي در کیش در اختیار بنده 
قرار گرفته تا به عنوان خادم مردم در جزیره کیش که 
داراي ظرفیت هاي بزرگي است مسایل و مشکالت 
مردم به ویژه مشکالت اقتصادي را حل کنیم واین 
مهم جز با همفکري و تالش ممکن نیست. باید در 

عرصه هاي مختلف جزیره کیش عالوه بر دستیابي 
به جایگاه اقتصادي مناسب و بهبود شرایط زندگي 

مردم در این جزیره، پشتیبان کشور نیز باشد.
دکتر مظفري تاکید کــرد: جزیره کیش باید 
پیشران توسعه کشور باشــد. بسیاري از اتفاقات و 
طرح ها باید ابتدا در کیش اجرا و پیاده شــود مثال 
در حوزه هاي علمي، اي تي، اي ســي تي، سرمایه 
گذاري، فرهنگي و اجتماعــي جزیره کیش باید 
نمونه موفق و خوب در اجراي طرح ها وتعمیم به 

کشور باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  با اشاره 
به اینکه تالش مي شــود جزیــره کیش فضاي 
مناسبي براي اتفاقات خوب باشد گفت: باید از همه 
ظرفیت هاي کشور و ایرانیان خارج از کشور که دل 
بسته سرزمین مادري هستند کمک بگیریم وکارها 
و پروژه هاي خوب انجام دهیم که بر جذب سرمایه 
وافزایش رتبه سرمایه گذاري در کشور موثر باشد. در 
این صورت درمقابل  دشمنان توفیق خواهیم داشت. 
وي ادامه داد: تالش مي کنیم گردشگراني که قصد 
سفر به کشورهاي خارجي را دارند به کیش جذب 
کنیم تا مانع از خروج میلیاردها تومان ارز و سرمایه 
از کشور شویم. کشورهاي همسایه در این حوزه ها 
برنامه دارند ماهم باید با کمک یکدیگر و میزباني 
شایسته از گردشــگران از بهبود وضعیت شهري، 
ترافیکي، خدمات دهي و زیباسازي منظر شهري که 
در واقع اسراف نیست و اقدامي موثر براي جذب رونق 
اقتصادي است فضاي خوب و متفاوتي از کیش ارایه 
کنیم  زیرا وظیفه اخالقي ، دیني وانساني ما میزباني 

شایسته از میهمانان و گردشگران است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با 
اشاره به پنج محور اصلي در برنامه کاري وي که در 
بدو فعالیتش اعالم کرده بود و شامل: مردم داري، 
پاکدســتي، خدمت صادقانه، شــفافیت در کار و 
مشارکت واقعي با بخش خصوصي توانمند است 
گفت: صمیمتي که در بین ارکان مختلف جزیره 
کیش وجود دارد فضایي مهیــا براي کار وخدمت 
است وباید با پذیرفتن این امر که خادم ملت هستیم 
در فضایي شفاف ، صادقانه براي رشد و ارتقا کیش 

وکشور تالش کنیم.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش:

کیش باید پیشران توسعه کشور    باشد

خبر


