
 افزایش قیمت بنزین برای این بخش
 از شهروندان، نان نداشت

چه کسانی یارانه 
معیشتی نگرفتند؟

انرژی در همه جــای دنیا عالوه بر 
اینکه یک کاالی اســتراتژیک محســوب می شود و 
حساســیت های خاصی دارد بر اقتصاد خانوار نیز به 
صورت مســتتقیم اثرگذار اســت، بنابراین کشورها 
برای تعیین قیمت آن باید با دقــت نظر باالیی عمل 

کنند.
از آنجا که ما یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی 
در دنیا هســتیم، این موضوع باعث قــدرت و مزیت 
رقابتی ما شده ولی برای استفاده صحیح از این قدرت 

باید راهبرد مشخصی داشته باشیم.
 به طــور مثال در چیــن نیروی انســانی یک مزیت 
نسبی محســوب می شــود یعنی اگر کسی بخواهد 
کاالیــی تولید کنــد که نیــروی انســانی باالیی را 
می طلبد، کشــور چین را انتخــاب می کند در ایران 
هم پایین بودن ســوخت مزیتی اســت که می تواند 

سرمایه گذاران را جذب کند.

بر این اســاس کســانی که قصــد تولیــد کاالیی را 
دارند که قیمت انرژی بر بهای تمام شــده و حاشیه 
سود محصولشــان تاثیرگذار اســت ایران را انتخاب 
می کنند، به این ترتیب قیمــت حامل های انرژی در 
کشور ما نباید شتاب داشته و در یک نمودار مشخص 

حرکت کند.
بنابرایــن بهای انــرژی در اقتصــاد ما بایــد با یک 
جهت دهی خاصی تعیین شــود به طوریکه هم برای 
اقتصاد ملی رشد و توسعه به همراه داشته باشد و هم 
سبد معیشــتی خانوار و قیمت تمام شده کاالهایی 
که در روند تولیدشــان از انرژی استفاده می کنند، را 
تحت تاثیر قرار ندهد. از این رو باید در تعیین قیمت 
حامل های انرژی بین تورم داخلــی، جهانی و حتی 

منطقه ای تناسب قائل شویم.
لذا ما در پــی مطالعاتی که به همــراه پارلمان بخش 
خصوصی و تشــکل های ذیربط انجام دادیم، به این 
نتیجه رســیدیم که اوال باید سهم مشــتقات انرژی 
مانند بنزین و گازوییل و غیره در سبد مصرفی خانوار 
و تولید هر محصولی که انرژی در آن دخیل اســت، 
مشخص شده و سپس با اســتناد به این محاسبات و 

نیز میزان هزینه ها و درآمدهای جاری خانوار، درصد 
افزایش طبیعی قیمت انرژی تعیین شود. همچنین 
در این مطالعات میزان شــیب قیمتی و نحوه توزیع 
انرژی نیز مشــخص شــده بود اما آن چیزی که در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیری و در 

کشور اجرا شد، مغایر با فرمول مذکور بود.
عالوه بر مغایرت قیمت فعلی بــا فرمول های کمی، 
نحوه توزیع انرژی نیز جای بحث داشــت زیرا اساسا 
باید به هر بخش متناسب با استاندارد جهانی سهمیه 
ســوخت تعلق گیرد؛ به طور مثال میانگین مصرف 
سوخت خودرو های استاندارد در هر 100کیلیومتر 
حدود 5.5 تا 7لیتر اســت درحالیکه خودروهای ما 
بیش از 10لیتر مصرف دارنــد که این در نظرنگرفتن 
شــرایط داخلی با نرم جهانی باعــث اعتراض مردم 

شده است.
همچنین آمار ما درخصــوص میزان مصرف واقعی و 
قاچاق سوخت نیز نادرست اســت؛ چراکه با توجه به 
افزایش قیمت حالل در پی جهش نــرخ ارز، روزانه 
حدود 3میلیون لیتر بنزین به عنوان حالل در کشور 
اســتفاده می شــود و در نهایت این بخش در میزان 

مصرف خودرو مجاســبه نشــده و آن را قاچاق تلقی 
می کنند.

پس به نتیجه می رســیم، از آنجا که بهای بنزین طی 
چهار سال گذشــته ثابت مانده بود باید قیمت آن بر 

اساس یکسری ضوابط مشخص تغییر می کرد:
راه حل اول برای تعیین بهــای دقیق بنزین افزایش 
آن متناســب با تورم ساالنه کشــور بود.راهکار دوم 
این بود که مابه التفاوت تورم داخلــی و جهانی را به 
دســت آورده و ســپس نصف آن را براساس قیمت 
پایه حامل های انرژی کم کنیم. ایــن یعنی تفاضل 
تورم جهانی 4 درصدی و تــورم داخلی 37درصدی 
را محاســبه کرده و ســپس برای جلوگیری از بروز 
تورم، 50درصد ایــن مابه التفاوت را بــه عنوان نرخ 
افزایش پایــه حامل های انرژی کــم می کنیم که در 
نهایت عدد حاصل شده برابر است با 16درصد؛ یعنی 
بهای بنزین بایــد 16 تا 20 درصد، معــادل حدودا 

400تومان افزایش می یافت.
به این ترتیب، طبق موارد مطرح شــده مشخص شد 
که قیمت جدید بنزین نه بر اساس فرمول های کمی 

بلکه به صورت مصلحتی تعیین شده است.

 واریز ریالی سهمیه بنزین وانت بارها 
در انتظار تایید وزارت کشور

درآمد ماهانه دولت از 
گرانی بنزین چقدر است؟
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قیمت بنزین مصلحتی تعیین شد یا با فرمول های کمی؟



اقشار کم درآمد، جاماندگان از دریافت کمک معیشتی

گالیه مردم از وعده های بی سرانجام دولت
سمیه رسولی  مقامــات دولتی می گویند که برای 
60 میلیــون کم درآمد، کمک معیشــتی 55 تا 205 
هزار تومانی واریز کرده اند؛ اما بررسی ها نشان می دهد 
بسیاری از اقشار ضعیف جامعه، موفق به دریافت این 

یارانه نشده اند.
پس از اجرای سیاســت افزایش نــرخ بنزین و صعود 
قیمت آزاد این کاال به 3 هزار تومان، دولت اعالم کرد 
که تمامی عواید حاصل از اجرای این طرح را در قالب 
»کمک معیشتی« به 1۸ میلیون خانوار )60 میلیون 
نفر( واریز خواهد کرد. به این ترتیب، مقرر شــد برای 
خانوارهای تک نفــره 55 هزار تومــان، دو نفره 103 
هزار تومان، سه نفره 13۸ هزار تومان، چهارنفره 172 
هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان واریز 

شود.
در این راستا، دوشــنبه هفته گذشــته، مرحله اول 
کمک معیشــتی به یک گروه 20 میلیــون نفری که 
بیشــتر اقشــار ضعیف و مســتمری بگیران را در بر 
می گرفت، تعلق گرفت و مرحله دوم نیز در چهارشنبه 
شب هفته گذشــته به حساب سرپرســتان خانوار، 
واریز شده است. حال دولت می گوید که مرحله سوم 
واریزی این کمک معیشــتی را شــب گذشته)2 آذر 
۹۸( انجــام داده و به این ترتیــب مطابق با گفته های 
محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
تمامی جامعــه هــدف 60 میلیون نفــری که برای 
دریافت ایــن کمک هزینه از ســوی دولــت تعیین 
شــده اند، باید تا شــب گذشــته مبالغ مربوطه را در 

اختیار داشتند.
بر اســاس اعــالم دولت، ایــن کمک معیشــتی به 
»مددجویان کمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست 
خانوار، بازنشســتگان، مســتمری بگیران، معلمان، 
روستاییان و عشــایر، کارگران، کارمندان و اقشار کم 
درآمد« واریز شــده و در واقع، جامعه هدف آن، اقشار 
ضعیف و کم درآمد جامعه تعیین شده اند، در حالیکه 
گزارش های میدانی خبرنگار مهر و پیام های دریافتی 
مردم در تماس با این خبرگزاری حکایت از آن دارد که 
بخش عمده ای از اقشــار کم درآمد جامعه، هیچ گونه 

دریافتی از این بابت طی روزهای گذشته نداشته اند.

 اقشار کم درآمد، جاماندگان از دریافت
 کمک معیشتی

در این میان، بیشــتر افرادی که ســطح درآمد آنها 
کمتر از سه میلیون تومان است، دریافتی از این بابت 
نداشته و همچنان منتظر آن هستند که دولت کمک 
معیشتی را به حساب آنها هم واریز نماید؛ این در حالی 

است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده 
که از ساعت هشت صبح امروز، آن دسته از افرادی که 
موفق به دریافت کمک معیشتی نشده اند، می توانند 
اعتراض خود را در این رابطه به ثبت برســانند که هم 
اکنون، به دلیل حجــم باالی بار اضافــی که بر روی 
این سامانه طی روزهای گذشــته وارد آمده است، با 
اختالالتی مواجه شــده که این وزارتخانه قول داده تا 

آن را برطرف نماید.
از ســوی دیگر، بررســی های میدانی خبرنگار مهر از 
دفاتر پیشخوان دولت حکایت از مراجعه متعدد افراد 
برای پیگیری واریزی کمک معیشــتی دارد که نشان 
می دهد بســیاری از مردم در دریافت این یارانه موفق 
نبوده و بهتر اســت دولت پاســخ دهد که دقیقا این 

کمک را به حساب چه کسانی واریز کرده است.
م. صابری، کارگر با حقوق متوســط 2 میلیون و 500 
هزار تومان به مهر گفت: اگرچه از ســال های گذشته، 
یارانه نقدی را به طور مرتب دریافــت کرده ام؛ اما در 
هیچ یک از 3 مرحلــه اعالمی دولــت، مبلغی تحت 
عنوان کمک معیشتی به حسابم به عنوان سرپرست 
خانوار واریز نشده است؛ در حالی که دولت گفته بود از 

اقشار کم درآمد حمایت خواهد کرد.
ب. احمدی، خبرنگار با متوســط حقــوق 3 میلیون 
تومان به مهر گفت: طی ســه مرحلــه ای که کمک 
معیشتی واریز شــد، هیچ مبلغی به حســاب من به 
عنوان سرپرســت خانوار واریز نشــده و این در حالی 
اســت که جزو مشــموالن یارانه نقدی بوده و با این 
حال، این طور که به نظر می رســد مشــمول کمک 

معیشتی نشده ام.
خانم س. افشار، سرپرســت خانوار، در گفتگو با مهر 
ضمن گالیــه از وضعیت واریزی هــای دولت، گفت: 
اگرچه چند سال است که سرپرست خانوار شده ام؛ اما 
با این حال کمک معیشتی دولت را دریافت نکرده ام؛ 
این در حالی  اســت که یارانه نقدی طی ســال های 

گذشته به حسابم واریز شده است.

دولت اعالم کند که دقیقا کمک معیشتی را به 
حساب کدام 60 میلیون نفر واریز کرده است؟

محمد که کارمند شــرکتی زیرمجموعه دانشگاه آزاد 
اسالمی و با متوسط حقوق یک میلیون و 600 هزار تومان 
است، به خبرنگار مهر گفت: من از کارمندان دانشگاه 
آزاد هستم. نه تنها برای من با دریافتی یک میلیون و 
600 هزار تومان، مبلغی واریز نشــده؛ بلکه برای هیچ 

کدام از همکارانم هم، واریزی انجام نشده است.
وی افزود: ســوال من این اســت که دولت دقیقا این 

مبالغ را برای کدام شــصت میلیون نفر واریز کرده که 
در اطراف ما هیچ یک از افراد را شامل نمی شود.

مهرداد.ش کارمند یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی 
با بیان اینکه من نیروی قرارداد مستقیم این دانشگاه 
هســتم، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه کارانه 
نیروهای قرارداد مستقیم، مناسب است به هیچ یک 
از نیروهای قراردادی این دانشــگاه، طرح معیشــتی 
تعلق نگرفته است؛ اما نیروهای خدماتی که نیروهای 
شــرکتی و با حقوق پایین هســتند، اعالم کردند که 
تعــدادی از آنها موفق به دریافت این مبلغ شــده اند؛ 
در حالیکه با این حال برخی از این افــراد دریافتی از 
دولت نداشــته و اتفاقا جزو اقشــار کم درآمد جامعه 
هم به شــمار می روند.ج. کارخانه کارگر یک شرکت 
خدماتی به خبرنــگار مهر گفت: حقــوق من ماهانه 
کمتر از دو میلیون تومان است اما با این حال، مبلغی 
تحت عنوان کمک معیشتی به حســابم واریز نشده 
است. البته من یارانه بگیر هســتم اما تاکنون کمک 

معیشتی را دریافت نکرده ام.
علی. خ که جزو قشــر فرهنگی است و ســالها معلم بوده 
اســت، به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولــت اعالم کرد 
که معلمان جزو اقشــار دریافت کننده کمک معیشتی 
هســتند اما دیشب که مرحله ســوم هم واریز شد، برای 
من با 2۸ سال سابقه کار و دریافتی زیر 3 میلیون تومان، 
یارانه ای تحت عنوان کمک معیشــتی واریز نشد.یکی 
از مخاطبان مهر هم در پیام ارســالی به این خبرگزاری 
گفته اســت: من یک زن خانه دارم که دو ســال است با 
بیماری خودایمنی درگیرم و هر دو هفته یکبار آزمایش 
می دهم، از ایــن بابت هزینــه دارو و جراحــی زیادی 
پرداخت می کنم؛ از ســویی دیگر فقــط 10 روز یکبار 
باید بــرای خرید یک ورق قرص 40 هــزار تومان هزینه 

بپردازم، چرا کمک معیشتی شامل حال من نشد؟
بررســی مهر از یک موسســه فرهنگی صــد نفره با 
متوســط حقوق 2 میلیون و ۸00 هــزار تا 3 میلیون 
تومان نشــان می دهد که از این تعــداد تنها 10 نفر 

مشمول دریافت کمک معیشتی دولت شده اند.
در این بین پیگیری های مهر از مســتمری بگیران و 
فرهنگیان حکایت از این دارد کــه بخش عمده ای از 
این افراد، در مرحله اول یعنی دوشــنبه شب گذشته، 

کمک معیشتی دولت را دریافت کرده اند.
همچنین پیگیری های مهر از اقشــار تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی 
نشان می دهد که بیشــتر این افراد نیز در مرحله اول، 
مشمول کمک معیشتی دولت شــده و دوشنبه شب 

هفته گذشته این مبلغ را دریافت کرده اند.
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پرست وزارت  عباس کشاورز، سر

جهاد کشاورزی شد
 رئیس جمهور با صدور حکمی عباس کشــاورز 
را به عنوان سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی 

منصوب کرد.
حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور 
با صــدور حکمی مهنــدس عباس کشــاورز را 
به عنوان سرپرســت وزارت جهاد کشــاورزی 

منصوب کرد.
در متــن حکــم رئیس جمهــور آمده اســت: 
بر اســاس اصــل 135 قانون اساســی و نظر به 
مراتب تعهد و ســوابق علمی و مدیریتی جناب 
عالی، به موجب این حکم شــما را به سرپرستی 
وزارت جهاد کشــاورزی منصــوب می نمایم. 
امید اســت با عنایات الهی، بهره گیری از کلیات 
امکانــات و همــکاری مجموعــه کارکنان آن 
وزارتخانــه، در خدمت به ملت شــریف ایران و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی، با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی 

دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 ۱۷.۷ میلیون خانوار
 کمک معیشتی گرفتند

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر 
اســاس آمارها، 17 میلیون و 700 هزار خانوار 

کمک معیشتی دریافت کردند.
محمدباقر نوبخت اظهار داشــت: اولین مرحله 
پرداخت حمایت معیشتی به 17 میلیون و 700 

هزار خانوار پرداخت شده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در 
این مرحله، بیــش از 2420 میلیــارد تومان به 
حساب سرپرستان خانوارها پرداخت شده است. 
مطابق با اعالم دولت، مقرر شده که هر ماه برای 
خانوارهای تک نفــره 55 هزار تومــان، دو نفره 
103 هزار تومان، ســه نفره 13۸ هــزار تومان، 
چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر 
205 هزار تومــان یارانه بنزیــن در قالب کمک 

معیشتی واریز شود.
جامعه هدف این طرح نیــز »مددجویان کمیته 
امداد، بهزیســتی، زنــان سرپرســت خانوار، 
بازنشســتگان، مســتمری بگیــران، معلمان، 
روستاییان و عشایر، کارگران، کارمندان و اقشار 

کم درآمد« هستند.

برنامه بانک مرکزی برای مقابله 
وشی ارزی برخی  با گران فر

صادرکنندگان
 رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به عرضه ارز با 
نرخ هایی باالتر از سوی برخی صادرکنندگان، از 
حضور پر قدرت بانک مرکــزی در بازار حواله ای 

ارز برای متعادل کردن بازار خبر داد.
عبدالناصــر همتی در پســت اینســتاگرامی 
اظهار کــرد: بارها تاکید کــرده ام بانک مرکزی 
به تداوم ثبات نســبی در بازار ارز و حفظ قدرت 

رقابت پذیری اقتصاد اهمیت ویژه ای قائل است.
وی گفت: رمز تداوم ثبات در ایــن بازار و به تبع 
آن در ســایر بازارها توجه به بنیان های بازار در 
کنار حضور پر قدرت بازارساز برای جلوگیری از 

سفته بازی و نوسان گیری در این بازار است.
همتــی اظهار کــرد:  آنچه در ایــن روزها دیده 
می شــود نیــز ناشــی از عملکــرد برخــی از 
صادرکنندگانی است که بعضا به سبب جو روانی 
ناشــی از حوادث بعد از افزایش قیمت بنزین و 
شروع تسویه حســاب های تجار با خارجیان در 
پایان سال میالدی تالش می کنند ارز خود را با 

نرخ هایی باالتر عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افــزود: به همین دلیل 
علیرغم اعــالم نرخ های غیر واقعــی، تقاضایی 
حتی برای نرخ های کمتــر از آن در صرافی های 

وجود ندارد. 



افزایش قیمت بنزین برای این بخش از شهروندان، نان نداشت

چه کسانی یارانه معیشتی نگرفتند؟
مریم فکــری     تقریبــا 11 روز از افزایش قیمت 
بنزین می گــذرد؛ براســاس مصوبه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه، از ساعت صفر 
روز 24 آبان، ســهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل 
نقلیه بنزین ســوز اعمال شــد و به این ترتیب، بنزین 
ســهمیه ای نرخی 1500 تومان و بنزین آزاد نرخی 

3000 تومان پیدا کرد.
بالفاصله پس از اعمال مصوبــه افزایش قیمت بنزین 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه، 
دولت اعــالم کرد کــه 100 درصد منابــع حاصل از 
افزایش قیمت ها و ســهمیه بندی به صورت حمایت 
معیشــتی بین خانوارها توزیع شــود. بر این اساس، 
بنا به اعالم دولت، 1۸ میلیــون خانوار و به عبارتی 60 

میلیون نفر مشول دریافت یارانه حمایتی می شدند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در 
همان زمــان اعالم کرد: »رییس جمهور نظر داشــت 
که اگر قرار اســت اصالحی در قیمــت بنزین انجام 
شــود، حتما باید منابع آن به مردم پرداخت شود. از 
این جهت بــا تعریفی که صورت گرفت و در شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســه قوه به تصویب رسید، 
قرار بر این شد که 100 درصد منابع حاصل از اصالح 
قیمت ها و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی 

بین خانوارهای موردنظر توزیع شود.
وی همچنیــن در اظهارنظــری دیگــر در خصوص 
پیش بینی درآمد از محــل اصالح قیمت بنزین گفت: 
»طبق محاســباتی که ما انجام دادیــم، حدود 63 تا 
64 میلیون لیتر بنزین بــا قیمت 1500 تومان در روز 
توزیع می شــود و 20 تا 30 میلیون لیتر بنزین سوپر 
و آزاد مصرف خواهد شــد. بنابرایــن مجموع درآمد 
حــدود 2۹ تا 30 هــزار میلیارد تومــان از این محل 
خواهد بود. درآمد حاصل از صــادرات بنزین 3 هزار 

میلیارد تومان می شود. «
ســید حمید پورمحمدی، معاون اقتصاد و هماهنگی 
ســازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کرد: »از حدود 24 
میلیون خانوار ایران، فقط 6 میلیــون خانوار به علت 
درآمد باالیی که دارند، از یارانه برخوردار نیســتند و 
1۸ میلیون خانوار بقیه که شــامل طبقات متوســط 
و طبقه با درآمد کم هســتند، از این یارانه برخوردار 
می شــوند، به عبارتی تفاوت قیمت بنزین، کامال بین 

افشار ضعیف و طبقه متوسط توزیع می شود. «
بنا بــه اعالم او، »بــرای طبقات بــاالی درآمدی هم 
سازوکاری در نظر گرفته شده است که اگر اشتباهی 
شــد، به راحتی بتوانند اعتراض کنند و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به این موضوع رســیدگی می کند 

و یارانه آن ها برقرار می شــود. «در همین حال، علی 
ربیعی، ســخنگوی دولت دوشــنبه هفته گذشته در 
گفت وگویــی تلفنی اعالم کرد: »ســاالنه پیش بینی 
می شــود 30 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل 
حاصل می شود. طرح معیشــت 75درصد جامعه را 
در بر می گیرد و اگر کســی احساس می کند مشمول 
می شــود، بدون تنگ نظری آن را بررســی می کنیم 
که این امکان فراهم شــده در سایتی که اطالع رسانی 
صورت می گیرد، انــدازه 200 کلمه دالیل ذی الحق 
بودن خود را بنویســد. میان افرادی که یارانه نقدی 

می گیرند با طرح معیشت همپوشانی وجود دارد. «
به گفته وی، »یارانــه  بگیرانی که به علت ثروت حذف 
شــده اند، در طرح حمایت معیشــتی نیســتند، اما 
آنهایی که قبال داوطلبانــه در گرفتن یارانه ها ثبت نام 

نکرده اند، می توانند اعتراض کنند. «
ربیعــی همچنین عنــوان کرد: »همه ما مشــکالت 
مردم را درک می کنیــم، بی باور نیســتیم یا این که 
ســختی ها و نگرانی ها را درک نکرده باشــیم. خیلی 
وقت ها نمی خواهیم کام جامعــه را تلخ کنیم با وجود 
تحریم هــای ظالمانه در ماه های اخیــر تعادل خوبی 
به وجود آمــد، به همیــن دلیل با اجــرای این طرح 
خواســتیم به معیشــت مردم کمک کنیم. تک تک 

سلول های بدن ما نگران معیشت مردم است. «

3 مرحله پرداخت یارانه معیشتی
دولت بعد از اصالح قیمت بنزیــن، 60 میلیون نفر را 
مشــمول دریافت حمایت معیشــتی اعالم کرد که 
براساس آن برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، 
دو نفره 103 هزار تومان، ســه نفره 13۸ هزار تومان، 
چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر 205 
هزار تومان در نظر گرفته شده است.به گفته سخنگوی 
دولت، »کارگران، بازنشســتگان، معلمان، نیروهای 
تامین اجتماعی، عشــایر و افراد وابسته به صندوق ها 
و حقوق بگیران ثابت مشــمول دریافــت یارانه نقدی 
هســتند. «همچنین براســاس اظهــارات نوبخت، 
رییس سازمان برنامه و بودجه، »کارگران، کارمندان، 
معلمان، روســتاییان و عشــایر، مســتمری بگیران، 
مددجویان کمیته امداد، مددجویان بهزیســتی، زنان 
سرپرســت خانوار، بازنشستگان و اقشــار کم درآمد 
از گروه هایــی به حســاب می آیند که بســته کمک 

معیشتی به آنها پرداخت می شود. «
بر این اســاس، اعالم شــد واریز یارانه نقــدی به 1۸ 
میلیون خانوار در 3 مرحله اجرایی می شود. نخستین 
مرحله یارانه کمک معیشــت خانوارها از محل منابع 

مالــی افزایش قیمــت بنزین )بســته حمایتی( 27 
آبان ماه و 3 روز بعد از افزایش قیمت بنزین به صورت 

نقدی برای 20 میلیون خانوار واریز شد. 

راه ثبت درخواست رسیدگی گروهی که یارانه 
معیشتی نگرفتند

پس از واریز ســومین مرحله کمک معیشــتی خانوار، 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: تمامی سرپرســت خانوارها کــه در آخرین 
پرداخت مشــمول حمایت معیشتی نشــده اند و خود 
را واجد شــرایط می دانند، می توانند از ساعت ۸  صبح 
یک شنبه، سوم آذرماه درخواست شماره ملی سرپرست 
خانوار خود را  به کد دســتوری #636۹* ارسال کنند.

حسن میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی خانوارهای 
مشمول حمایت معیشتی در این خصوص توضیح داد: 
»برای افرادی که درخواســت می دهند، آزمون وســع 
انجام خواهد شد و چنانچه شــرایط الزم برای دریافت 
طرح حمایت معیشــتی را داشته باشــند، به آنها اعالم 
می شود. «به گفته وی، »حق افراد درخواست دهنده از 
زمان آغاز طرح محفوظ و وجه طرح کمک معیشتی این 

افراد از آغاز طرح واریز می شود. «
وی متذکر شــد: »تا اطالع بعدی هیچ گونه پیامکی 
از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر 
مشمول بودن یا  عدم مشــمولیت برای مردم ارسال 
نمی شــود و تمام پیامک های ارســالی به طور حتم 
جعلی و فاقد اعتبار هستند. مردم دقت کنند که مورد 

سوءاستفاده و کالهبرداری قرار نگیرند. «
ســخنگوی ســتاد شناســایی خانوارهای مشمول 
حمایت معیشتی متذکر شــد: »افرادی که به دالیلی 
نظیر فــوت، ازدواج، طــالق و ... درخواســت تغییر 
سرپرســت را دارند، باید طبق روال ســنوات گذشته 
برای دریافــت یارانه برای تغییر سرپرســت به دفاتر 
پلیس +10 و برای اعالم حساب باید به یکی از بانک ها 
مراجعه کنند. «محمدباقر نوبخت، رییس ســازمان 
برنامه و بودجه نیز در توضیح چگونگی رســیدگی به 
اعتراض گروهی که یارانه دریافــت نکرده اند، در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: »طرح واریز یارانه ســوخت 
)بنزین( بــرای 60 میلیون نفــر )1۸ میلیون خانوار( 
بود، اما بــا تاکید آقــای رییس جمهور قرار شــد هر 
کسی که از 60 میلیون تا حدود ۸4 میلیون جمعیت 
کشــور متقاضی دریافت این یارانه بنزین باشــند، با 
توجه به ســازوکار تعریف شده از ســوی متولی این 
امر یعنی وزارت کار می توانند به صورت ســامانه ای و 

غیرحضوری درخواست خود را اعالم کنند.
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 ارائه تسهیالت حمایتی
 به بانک تجارت

 نشان ملی رتبه نخست ارائه تسهیالت حمایتی 
به صادرکننــدگان و تولید کنندگان کشــور ، 
تندیــس عقاب طالیــی و لوح تقدیــر اجالس 
توسعه صادرات ایران به مدیرعامل بانک تجارت 

اعطا شد.
در اختتامیه اجالس توسعه صادرات ایران که با 
حضور مقامات، مســئولین و نمایندگان تجاری 
کشورهای شرکت کننده در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، نشان ملی ارائه تسهیالت 
حمایتی بــه صادرکنندگان و تولیــد کنندگان 
کشــور، تندیس عقاب طالیــی مدیریت موفق 
بانکداری نوین و همچنین لوح تقدیر استاندارد 
 MII-Best Bank(و جایــزه بیــن المللــی
Services Awards 201۹( بــه رضا دولت 
آبادی مدیرعامل بانک اعطا شد، نادر خواجه حق 
وردی قائم مقام مدیرعامل به نمایندگی از دولت 

آبادی این جوایز را دریافت کرد .
اجالس توسعه صادرات ایران بزرگترین اجالس 
مشترک سرآمدان تولید و صادرات محسوب می 
شود که نمایندگان تجاری و اتاق های بازرگانی 
کشــورهای روســیه، ترکیه، هند، ازبکستان، 
عراق، قطر، سوریه، عمان و آذربایجان همچنین 
۹00 مجموعــه بــزرگ تولیــدی ، صنعتی و 

خدماتی سرار کشور درآن حضور داشتند.

تعیین تکلیف ۱۱هزار میلیارد ریال 
از اموال مازاد بانک ملی 

بانک ملی ایران در راستای عمل به مفاد ماده 16 
و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشــورموفق به واگذاری بیش از 11 

هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود شده است.
این واگــذاری ها در جهت عمل به سیاســت های 
کالن دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها صورت 
گرفته و در مجموع در سال جاری 11 هزار و 156 
میلیارد ریــال از اموال مازاد بانــک اعم از امالک 
ملکی و تملیکی و سهام شرکت ها تعیین تکلیف 
شده اند.الزم به ذکر اســت، با توجه به تأکیدات 
رئیس جمهور و ابــالغ قانون کاهش 33 درصدی 
بنــگاه داری ســاالنه بانک ها، همــه بانک های 
دولتی کارگروه هایی را بــرای واگذاری و فروش 

سهام شرکت ها و اموال مازاد تشکیل داده اند.
بانک ملی ایــران طی روندی منطقــی، قانونی 
و گام بــه گام، در حال واگــذاری اموال و امالک 
مازاد خود بوده و بر اساس گزارش اهم عملکرد و 
دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که 
اخیرا منتشر شــد، این بانک هم اکنون پیشتاز 

فروش اموال مازاد است.
همچنین بانک ملی ایــران در تاریخ چهارم آبان 
ماه ســال جاری اقدام به برگزاری مزایده کلیه 
سهام خود در شــرکت ســرمایه گذاری گروه 
توســعه ملی )بزرگتریــن هلدینگ ســرمایه 
گذاری خود( کرده است که شــرایط نوبت بعد 
مزایده شــرکت مذکور در اسرع وقت اعالم 

می شود.

معرفی برندگان جشنواره ۱۳۹۸ 
باشگاه مشتریان بانک سپه 

با انجام مراســم قرعــه کشــی، 13۹۸ برنده 
خوش شــانس جوایز نقدی جشــنواره 13۹۸ 

باشگاه مشتریان بانک سپه مشخص شدند.
مراسم قرعه کشــی دومین جشــنواره باشگاه 
مشتریان بانک سپه با عنوان )جشنواره 13۹۸( 
با حضور دکتر فرحــی عضو هیئت مدیره بانک و 
جمعی از مدیران شرکای تجاری باشگاه برگزار 
شــد و 13۹۸ نفــر برنده خوش شــانس جوایز 
نقدی این جشــنواره در مجموع بــه مبلغ 1۸ 

میلیارد و 1۹0 میلیون ریال، مشخص شدند.
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درآمد ماهانه دولت از گرانی بنزین چقدر است؟
عارفه صادق تهرانی    درپی اعــالم اعداد و ارقام 
متفاوتی که این روزها درباره منابع ناشــی از اصالح 
قیمت بنزین مطرح می شــود که به بیش از ۸0 هزار 
میلیارد تومان نیز می رسد، ســازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد که برآوردها همان 30 هزار میلیارد تومان 
اعالمی از ســوی دولت اســت که برای هر ماه حدود 

2500 میلیارد تومان تخمین زده شده است.
 کمتر از دو هفته گذشــته که ســهمیه بندی بنزین و 
اصالح قیمت در این بخش می گــذرد و قیمت آن از 
1000 به 1500 تومان سهیمه بندی و 3000 تومان 
آزاد در هر لیتر افزایش پیدا کرده اســت، ولی در این 
بین گمانه زنی ها و اعداد متفاوتــی در رابطه با منابع 
ناشی از افزایش قیمت بنزین مطرح شده و ابهاماتی را 

برای اذهان عمومی ایجاد کرده است.
ایــن در حالی اســت که در همــان ابتــدای اجرای 
ســهمیه بندی بنزین نوبخت، رییس سازمان برنامه و 
بودجه، گفته بود که برآورد می شــود از محل اصالح 
قیمت بنزین حــدود 30 هزار میلیــارد تومان منابع 
کسب شــود که طبق تاکید رئیس جمهور این منابع 

در قالب کمک های حمایتی به مردم برخواهد گشت.
امــا در ادامه آنچه کــه در بین برخــی از نمایندگان 
مجلس اعالم شــد اعــداد متفاوتی از ایــن 30 هزار 
میلیارد تومان بود کــه یکبار رقم ۸7 هــزار میلیارد 
تومان و بار دیگــر 70 هزار میلیارد تومــان نیز اعالم 
شده است که اختالف تا بیش از دو برابری با آنچه که 

دولت اعالم کرد، دارد.
برای رفــع ابهام در  ایــن رابطه، پیگیــری موضوع از 
ســازمان برنامه و بودجه بار دیگر با این تاکید همراه 
شده که »درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین همان 
30 هزار میلیارد تومان اعالم شده است که برای یک 
دوره یک ساله خواهد بود یعنی از آبان ماه سال جاری 
تا آبان ماه سال آینده. براین اساس برآورد می شود که 
ماهانه بیــن 2400 تا 2500 میلیــارد تومان به طور 

ماهانه درآمد کسر شود. 
بنابر تاکید ســازمان برنامه و بودجــه »تمامی مبالغ 
ناشــی از افزایش قیمت بنزین همان طور که در ابتدا 
اعالم شده به مردم بر می گردد، اما در این بین موضوع 
صرفه جویی بنزین نیز مورد توجه اســت که هر آنچه 
ایجاد شود صادر شــده و منابع ناشی از صادرات نیز به 
تبصره )14 (قانون بودجه که مربوط به یارانه ها است 
اضافه خواهد شــد که خود نوعی برگشــت مجدد به 

مردم است. 
در عین حال اخیرا  نوبخت -رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه- اعالم کرده اســت که در 24 آذرماه یعنی در 

پایان دوره یک ماهــه از افزایش قیمت بنزین گزارش 
تفصیلی در این رابطه اعــالم خواهد کرد که جزئیات 

کسب درآمد و یا توزیع آن را منتشر می کند.
در هر صورت اکنون با توجه به شــرایطی که به دنبال 
افزایش قیمت بنزین وجود دارد اعالم اعداد و ارقامی 
که با یکدیگر تناقض بســیاری دارد می تواند موجب 
تشویش اذهان عمومی و گمانه زنی هایی در این رابطه 
شود، براین اساس اگر هر نماینده مجلس، کارشناس 
و حتی نماینــدگان دولت قرار اســت اعالمی در این 
رابطه داشته باشــد، باید به دنبال آن مستندات الزم 
ارائه شــده تا مورد بررســی قرار گرفته و با اطمینان 

مطرح شود.

سهمیه بنزین وانت ها تغییر می کند
 معــاون بازرگانی داخلــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار کشور گفت: 
بخشــی از کاالهایی که تاثیر بیشتری از طرح اصالح 
قیمت بنزین داشتند با نوسانات قیمتی مواجه شدند؛ 
به ویژه در حوزه حمل و نقل بار با وســایل نقلیه ای که 
سوخت بنزین مصرف می کنند این موضوع مشهودتر 
است؛ لذا مقرر شد در سهمیه تخصیصی به این بخش 
تجدیدنظر شود و مراتب در اسرع زمان به اطالع مردم 

برسد.
عباس قبادی افزود: پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
وزارت کشور و همچنین وزارت نفت مکلف شدند 
در این خصوص بررســی کارشناسی و دقیق تری 
داشــته باشــند که با توجه به قول مساعد وزارت 
نفت امیدواریــم به زودی این تصمیــم عملیاتی 

شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: ســهمیه تخصیصی 
حال حاضر وانت بارهــا، بــرای 15 روز کارکرد آنها 
کفایت می کند و ضروری است که برای مابقی ایام ماه 

بازنگری الزم انجام شود.
قبادی در خصوص باقی مانده ســهمیه آبان ماه وانت 
بار ها و انتقال آن به مــاه جاری گفت: در این خصوص 
موارد به وزارت نفت منعکس شــده است و با توجه به 
ظرفیت های فنی ایــن وزارتخانــه در این خصوص 

تصمیم گیری و اقدام خواهد کرد.
وی افــزود: موضوع حمل و نقل بار بــه ویژه در برخی 
اقالم کاالیی و ثبات قیمت آنها تاثیر بســزایی دارد و 
انتظار داریم که در مواردی که ضرورت موضوع وجود 
دارد هر چه سریعتر تجدیدنظر شود و اقدام الزم نیز از 
سوی دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نفت انجام 

گیرد.

واریز ریالی سهمیه بنزین وانت بارها در انتظار 
تایید وزارت کشور

 مدیــر ســامانه هوشــمند ســوخت گفــت: واریز 
ریالــی اختــالف ســهمیه ســوخت وانت بارهــا و 
موتورســیکلت های فعال در حمل و نقل عمومی، با 
تائید پیمایش آنها از ســوی وزارت کشــور، پرداخت 

می شود.
شــهرام رضایی، مدیر سامانه هوشــمند سوخت در 
گفتگو با مهر، درباره سهمیه وانت بارها گفت: سهمیه 
سوخت بنزین وانت بارها، در کارت هوشمند سوخت 
آنها موجود است؛ اما درباره وانت بارها و موتور سیکلت هایی 
که در بخش حمل و نقل درون شهری فعال هستند که 
شامل حوزه های اینترنتی و عضو اتحادیه های حمل 
و نقل درون شــهری بوده و مصرف آنهــا بیش از رقم 
سهمیه در نظر گرفته شــده قبلی است، باید گفت در 
وهله نخســت، اتحادیه های مربوطه باید فهرستی از 
اســامی را که در این حوزه فعال هســتند، در اختیار 
وزارت کشــور قرار دهند تــا وزارت کشــور میزان 

پیمایش آنها را بررسی کرده و تایید کند.
وی افزود: پیمایش تایید شــده از سوی وزارت کشور 
به وزارت نفت داده می شــود و شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی نیز، بر اســاس همیــن میزان 
پیمایش، معادل ریالی بنزین را به شــماره کارتهای 
اعتباری ایــن افراد که از ســوی اتحادیه آنها اعالم 
می شــود، واریز می کنــد که تنهــا در جایگاههای 

سوخت گیری قابل استفاده است.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا باید کارت بانکی 
مربوطه به بانک خاصی تعلق داشته باشد، گفت: وانت 
بارها و موتورسیکلت ها، هر کارت بانکی را می توانند 
اعالم کنند و وزارت نفت آمادگــی کامل دارد تا طی 
یک روز کاری، به محض ابالغ پیمایش از سوی وزارت 
کشــور معادل ریالی مازاد سهمیه در نظر گرفته شده 

برای وانت بارها و موتور سیکلت ها را واریز کند. 
رضایی با اعالم اینکه هنوز فهرســتی به ما در زمینه 
وانت بارها و موتور ســیکلتهایی که در حوزه حمل و 
نقل شــهری فعال هستند ابالغ نشــده است، اظهار 
داشت: پرداختی های مربوط به تاکسی های اینترنتی 
در حال پایش و انجام اســت؛ اما از آنجایی که تاکنون 
چنین حجمی از اطالعات را پایش نکرده اند، بنابراین 
کار اندکی زمان بر اســت. به گفته این مقام مسئول، 
دولت در حال تصمیــم گیری برای توســعه و ایجاد 
مشوق در بخش سی.ان.جی بوده و این در حالی است 
که در حال حاضــر، 50 درصد ظرفیــت تامین ما در 

بخش سی ان جی خالی است. 
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 در هلدینگ خلیج فارس
 مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس گفت: روند تولید، فــروش و صادرات در 
بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی کشور به خوبی 

انجام می شود.
جعفر ربیعی در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس 
با ارائه گزارش تازه ترین فعالیت های این شرکت 
در بورس اظهار کرد: هم اکنون شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس )هلدینــگ خلیج 
فارس(، 40 درصد صنعت پتروشــیمی کشــور 
را مدیریت می کند که این موضوع ســبب شده 
اســت 40 درصد صــادرات انــواع محصوالت 
پتروشــیمی کشــور نیز از طریق شرکت های 

زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس انجام شود.
وی با اشاره به تولید طیف وسیعی از محصوالت 
پتروشــیمی در زیرمجموعه هــای هلدینــگ 
خلیج فــارس گفــت: از آنجا که این شــرکت 
نقش تعیین کننــده ای در تأمین نیــاز صنایع 
پایین دســت پتروشــیمی دارد، حضور خود را 
نیز در بــورس کاال افزایش داده اســت تا جایی 
که شــاهد فزونی عرضه محصوالت پتروشیمی 

نسبت به تقاضای آن در برخی روزها هستیم.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس با مناســب توصیف کردن رونــد تولید، 
فــروش و صــادرات در بزرگ تریــن هلدینگ 
پتروشیمی کشــور ادامه داد: باوجود تحریم ها، 
امور صادرات به خوبی انجام می شود و بازگشت 
ارز پتروشیمی ها به  ســامانه نیما نیز سبب شده 

شاهد آرامش در فضای بازار ارز باشیم.
ربیعی دربــاره عرضه دیگــر زیرمجموعه های 
هلدینــگ خلیــج فــارس در بــورس گفت: 
خوشبختانه پارسال و امسال دو شرکت سرآمد 
یعنی پتروشیمی های پارس و نوری را در بورس 
عرضه کردیم کــه هم برای بازار ســرمایه و هم 

سهامداران خاطره خوشی را بر جای گذاشت.
وی تصریح کــرد: در نظر داریم دو پتروشــیمی 
تندگویان و ارومیه را تا پایان سال وارد بورس کنیم 
که امور پذیرش این دو شرکت به بورس به خوبی 
انجام شده است، همچنین امیدوارم پتروشیمی 

آریاساسول نیز تا پایان امسال، وارد بورس شود.

نقش تأثیرگذار سازندگان داخلی 
وشیمی  وند تولید و توسعه پتر در ر

وارید مر
 مدیرعامل شرکت پتروشــیمی مروارید گفت: 
شرکت های توانمند ایرانی همکاری مستمری 
در پایــداری تولیــد و ســاخت طرح توســعه 

پتروشیمی مروارید دارند.
غالمرضا جــوکار اظهار کــرد: این شــرکت با 
وجود شرایط تحریم تاکنون توانسته ۹6 درصد 
برنامه تولید خود را محقق کند و خوشبختانه با 
همکاری شــرکت های داخلی تولید محصوالت 
مختلف در این مجتمع روندی مطلوب را تجربه 
می کند.وی با اشاره به اینکه فروش محصوالت 
پتروشــیمی مروارید به خوبی انجام می شــود، 
افزود: ســال گذشته جزو شــرکت های پیشتاز 
عرضه ارز صادراتی به سامانه نیما بودیم و امسال 

هم تعهدات شرکت را کامل انجام داده ایم.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید با بیان اینکه این 
مجتمع پارســال به رکورد جدید تولید دســت 
یافت، ادامه داد: امیدواریم امســال نیز با تامین 
کامل خوراک مورد نیــاز، تولید مجتمع به 100 
درصد ظرفیت اسمی برســد.جوکار با تاکید بر 
لزوم روزآمد کردن فناوری هــای به کار رفته در 
واحدهای پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی 
مروارید در حال اجرای طــرح افزایش ظرفیت 
واحد اتیلن اســت که 100 درصد فاز مهندسی، 
60 درصد خرید تجهیزات و حدود 40 درصد فاز 

اجرایی آن تاکنون انجام شده است.



معاون میراث فرهنگی البرز:

موزه تمبر البرز رسمًا تعطیل نشده است
خریدار    معاون میــراث فرهنگی البرز گفت: موزه 
خصوصی باید در کنار حمایت بخش دولتی به دنبال 

اتخاذ راهکاری برای جذب بازدید کننده باشد.
علیرضا مهرجردی اظهار کرد: قرارداد موزه خصوصی 
تمبر یکتا با ســازمان میراث فرهنگی هنوز به پایان 
نرسیده و مدیر این موزه هنوز به طور رسمی تعطیلی 
این مجموعــه را اعالم نکــرده اســت.وی ادامه داد: 
قرارداد این موزه با سازمان میراث فرهنگی اواخر دی 
ماه به پایان می رسد و اگر بنا به عدم ادامه فعالیت این 

مجموعه باشد، قرارداد جدیدی منعقد نخواهد شد.
وی توضیــح داد: مدیــر این موزه درخواســت هایی 
از میراث فرهنگی برای  معرفی بهتــر این مجموعه، 

تبلیغات شهری و ... داشته که تا حد توان و امکانات به 
آنها پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی البرز برای تجهیز 
این مجموعه اعتباری هزینه کرده است، گفت: موزه 
خصوصی باید در کنار حمایت بخش دولتی به دنبال 

اتخاذ راهکاری برای جذب بازدید کننده باشد.
مهرجردی با اشــاره به مشــکل موزه خصوصی تمبر 
اســتان گفت: مکان این موزه چندان بــرای بازدید 
عمومی مناسب نیست و همین باعث شده عده زیادی 

از وجود این مجموعه بی خبر باشند.
این مســئول تاکید کرد: میراث فرهنگی البرز مدیر 
این موزه را برای گرفتن تسهیالت کم بهره به سازمان 

میراث فرهنگی معرفی کرده و در ســایت ها و مراکز 
پذیرایی و آژانس های مســافرتی نیــز تبلیغات الزم 
را صــورت داده و بنا شــده در ماه های پایانی ســال 
که کتابچه گردشــگری اســتان چاپ می شود این 

مجموعه معرفی شود.
وی افزود: میراث فرهنگی حاضر بود فضایی در مکانی 
تاریخی در اختیار مدیر موزه تمبر قــرار دهد تا موزه 
از مکان فعلی منتقل شــود ولی مدیــر این مجموعه 
موافقت نکرده اســت.وی ادامه داد: مــا حاضریم با 
دستگاه های اســتان، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... 
رایزنی الزم برای بازدید از این مجموعه صورت دهیم 

تا تعداد بازدیدکنندگان این موزه افزایش یابد.

البرز
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کم شد
رئیس شــرکت پخش فرآورده های نفتی البرز 
از کاهــش 500 هزار لیتری مصــرف بنزین در 
اســتان پس از اجرای طرح اصالح قیمت بنزین 

خبر داد.
مجتبی دلبری در جلســه ســتاد تنظیم بازار 
استان البرز در استانداری برگزار شد در خصوص 
اصالح قیمت بنزیــن گفت: اگــر روند مصرف 
سوخت به شکل قبلی ادامه پیدا می کرد موازنه 
تولید و مصرف منفی می شــد، بنابراین با توجه 
به محدویت های اعتبــاری، ضروری بود که این 

طرح اجرا شود.
دلبری در خصوص ناآرامی های اخیر و آســیب 
به جایگاه های توزیع ســوخت هم تصریح کرد: 
ما در استان البرز 6۹ جایگاه عرضه داریم که در 
روزهای اولین 12 جایــگاه از 2۹ جایگاه کرج و 

شش جایگاه از 12 جایگاه فردیس آسیب دید.
وی افــزود: این وضعیت باعــث ایجاد صف های 
طوالنی در مقابل جایگاه های بنزین شــد که با 
بازگشت 13 جایگاه آسیب دیده به مدار وضعیت 
بهبود پیدا کرد؛ پنج جایگاه هم آســیب اساسی 

دیده که در کمتر از یک ماه به مدار بر می گردد.
دلبری در ادامه به آمار استفاده از کارت سوخت 
شخصی قبل و بعد از اجرای طرح اصالح قیمت 
بنزین خاطرنشــان کرد: قبل از اجرای طرح 20 
درصد از کارت سوخت شــخصی و ۸0 درصد از 
کارت سوخت آزاد اســتفاده می شد اما با اجرای 

طرح این آمار برعکس شد.
وی ادامه داد: طی این روزهــا مصرف بنزین در 
البرز از ســه میلیون و 300 هــزار لیتر در روز به 
دو میلیون و ۸00 هزار لیتر رســیده و حدود 20 
درصد کمتر شــده اســت، البته این نمی تواند 

مالک باشد.
این مســئول خاطرنشــان کرد: طی این مدت 
استقبال از ســی.ان.جی هم افزایش پیدا کرده 

و به دو میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

منتظر جذب اعتبار برای تکمیل 
پردیس تئاتر البرز هستیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی البرز گفت: 
بدون شک ناآرامی های اخیر در فرایند برگزاری 
برنامه های فرهنگی و هنری اســتان تاثیرگذار 
بوده اســت ولی به دنبال پررنگ کردن این تاثیر 
نیستیم چون مردم در شرایط فعلی به امید نیاز 

دارند.
ناصر مقــدم اظهار کرد: پردیــس تئاتر البرز که 
شامل سه سالن مجهز و به روز است تا کنون 30 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: امســال بیش از سه میلیارد تومان 
برای تکمیل این پروژه اعتبــار تخصیص یافته 

ولی تا کنون موفق به جذب آن نشده ایم.
وی توضیح داد: بــه محض جذب ایــن اعتبار، 
ادامه عملیات ســاخت تئاتر پردیس البرز از سر 

گرفته می شود.
مقدم با اشــاره به آخرین وضعیت پــروژه خانه 
مطبوعات استان هم گفت: تکمیل این پروژه به 
دلیل عدم جذب اعتبار در ســال جاری متوقف 
شده ولی به محض جذب اعتبار مشخص شده، 

روند تکمیل آن از سر گرفته می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز در ادامه 
با اشــاره به تاثیر حوادث اخیر بــر فعالیت ها و 
برنامه های فرهنگی اســتان افزود: بدون شک 
ناآرامی های اخیر در فرایند برگزاری برنامه های 
فرهنگی و هنری استان تاثیرگذار بوده است ولی 
به دنبال پررنگ کردن این تاثیر نیســتیم چون 

مردم در شرایط فعلی به امید نیاز دارند.
وی در پاســخ به این ســوال که این ناآرامی ها تا 
چد حد در ریزش مخاطبان سینما و تئاتر استان 
تاثیرگذار بوده، گفت: آمــاری در این خصوص 

ارائه نشده است.

رسیدگی و رفع مشــکالت شهروندان 
به عنــوان یک اولویت در دســتور کار 

مجموعه مدیریت شهری قرار دارد.
علــی کمالی زاده با اشــاره بــه اینکه 
ســامانه ســامد رابط مطمئِن مردم و 
مســئوالن اســت، اظهار داشت: رفع 
مشکالت و تامین نیازهای شهروندان 
باید به عنوان یک اولویــت مهم مورد 

توجه مسئوالن قرار گیرد.
وی با بیــان اینکه پاســخگویی به نیاز 
شــهروندان از اهدافی است که توسط 
مدیریــت شــهری دنبال می شــود، 
گفت: برای تحقق ایــن مهم اقداماتی 

مثل دیدارها و مالقات های 
مردمی در مناطق مختلف 

برنامه ریزی شده است.
ایــن مســئول پیگیــری 
تماس های مردمی را امری 
ضروری دانســت و تاکید 
کرد: از تمــام ظرفیت های 

قانونــی بــرای رفع مشــکالت مردم 
اســتفاده می کنیم.به گفته شــهردار 
کرج؛ بعد از رسیدگی و رفع مشکالت 
و یا هر اقدام مقتضــی دیگر، نتیجه به 

شهروندان اطالع داده می شود.
وی گفــت و گوی مســتقیم بــا مردم 

را ســبب کاهــش حجــم 
مشکالت دانســت و یادآور 
شــد: ســامانه الکترونیکی 
ســامد پل ارتباطی مردم با 
مســئوالن و چشــم بینای 
نظــارت بــر عملکــرد و 
دســتگاه های  فعالیت های 
اجرایی اســت.کمالی زاده بــا تاکید بر 
لزوم پیگیری درخواست ها، شکایت ها، 
پیشــنهادها، انتقادهــا و مطالبــات 
مردم خاطرنشــان کرد: این ســامانه 
کمک می کنــد تا موضوعــات مطرح  
شده توسط مردم با ســرعت بیشتری 

پیگیری شــود.وی با بیان اینکه تالش 
می شــود از طریق راه هــای ارتباطی 
مختلف مالقات های مردمی به صورت 
منظم و سلســه وار و بدون وقفه انجام 
شــود، افزود: با حضور در سامانه سامد 
خواســته هــا و مطالبــات مردمی بی 
واســطه دریافت و دســتورات الزم در 

خصوص رفع مشکالت صادر شد.
شهردار کرج با حضور در سامانه سامد 
که در اســتانداری البرز مســتقر است 
به صورت تلفنی مســائل، مشــکالت، 
پیشنهادها، انتقادات و شکایات مردمی 

در حوزه های مختلف را پاسخ گفت.

دومین جلســه کمیته همکاری حوزه 
علمیه و آموزش وپرورش استان البرز 
در ســال جاری به ریاســت نماینده 
ولی فقیه در اســتان و با حضور ســایر 
اعضاء در محل دفتــر امام جمعه کرج 

برگزار شد.
آیت اهلل حسینی همدانی در این جلسه 
با تأکید بر گســترش نماز جماعت در 
مدارس اســتان، بیان کرد: ترویج نماز 

جماعت در مدارس موجب 
تشــویق دانش آموزان به 

خواندن نماز می شود.
دفتر نماینده مقام معظم 
رهبری در اســتان البرز 
و امام جمعــه کــرج، وی 
بابیان اینکــه دغدغه نماز 

در مدارس البرز باید بیشــتر شــود، 
خاطرنشــان کرد: این فرهنگ باید 

تقویت شــود تا نمــاز در 
همه مــدارس بــا حضور 
پرشور دانش آموزان اقامه 

شود.
امام جمعه کــرج بیان کرد: 
برای گســترش نماز باید از 
ظرفیت مدارس اســتفاده 
کرد که این مهــم نیاز بــه توجه ویژه 

مدیران مدارس دارد.

آیت اهلل حســینی همدانی یادآور شد: 
حضور روحانیــون در مــدارس البرز 
با هــدف ترویج فرهنگ نمــاز در بین 

دانش آموزان نیز ضروری است.
وی با بیان اینکــه در بخش پژوهش 
نماز اقدامات بســیاری انجام شــده 
اســت، ادامــه داد: مشــکل مــا در 
عملیاتی کــردن ایــن پژوهش ها در 

مدارس است.

شهردار

دیدگاه

وندان اولویت است ج عنوان کرد: رفع مشکالت شهر شهردار کر

وری است وحانیون در مدارس ضر ج: حضور ر امام جمعه کر



  قیمت مسکن در تهران ۱.۸ درصد کاهش یافت

چشم انداز  پاییزی بازار مسکن 
مجید انتظاری  قیمت خانــه در تهران پس از یک 
ماه ثبات، مجددا روند نزولــی به خود گرفت و در آبان 

ماه 1.۸درصد نسبت به مهرماه کاهش یافت.
آبان ماه 13۹۸ قیمت مسکن در تهران به 12 میلیون 
و 617 هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به 
ماه قبل 1.۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 37 درصد افزایش یافته است.
آن طــور کــه دفتــر  اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی گــزارش داده، آبان مــاه 13۹۸ تعداد 
معامالت مســکن در تهران به 406۸ فقره رسید که 
نسبت به مهرماه  امسال 17.7 درصد افزایش و نسبت 
به آبان ماه پارســال 42 درصد کاهش یافته اســت. 
ارزش کل معامالت مسکن شــهر تهران در آبان ماه 
13۹۸ به 3۹30 میلیارد تومان رســیده که نسبت به 
ماه قبل ۸.2 درصد باال رفت اما نســبت به ماه مشابه 

سال گذشته 30 درصد کاهش یافت.
در هشــت ماهه نخســت امســال 40 هــزار و 5۸3 
مبایعه نامه در  شــهر  تهران به امضا رسیده که نسبت 
به هشــت ماهه ابتدای سال گذشــته 57 درصد افت 

نشان می دهد.
از ســوی دیگر متوســط قیمت یک متر مربع واحد 
مسکونی شــهر تهران در هشــت ماهه نخست سال 
جاری 12 میلیون و ۸17 هزار تومان بوده که نســبت 
به هشت ماهه نخســت پارســال 75 درصد افزایش 
یافته اســت. ارزش ریالی معامالت در هشــت ماهه 
ابتدای سال 13۹۸ به 42 هزار و ۹00 میلیارد تومان 
رسیده که نســبت به زمان مشابه ســال گذشته 25 

درصد کاهش نشان می دهد.

روند باثبات ساخت و ساز در پایتخت
از ســوی دیگر آمار تعــداد واحدهای مســکونی در 
پروانه های ســاختمانی صادره در مهرماه 13۹۸ که 
گزارش آن در آبان ماه اعالم شــده نشان می دهد در 
مهرمــاه 13۹۸ برای 5524 واحد مســکونی، مجوز 
ساخت صادر شــده که نسبت به شــهریور امسال و 
مهرماه پارســال به ترتیــب 2۸ و 5.1 درصد افزایش 
یافته اســت. به طور کلی در هفت ماهه نخست سال 
جاری 37 هــزار و 226 واحد مســکونی بر اســاس 
پروانه های ساختمانی در حال احداث بوده که نسبت 
به هفت ماهه نخست ســال 13۹7 بالغ بر ۸.4 درصد 

کاهش نشان می دهد.

چشم انداز بازار مسکن از نظر کارشناسان
پس از آن کــه در مرداد و شــهریورماه قیمت خانه در 

تهران بر اســاس آمار دفتر اقتصاد  مســکن دو  افت 
3.1 و 3.5 درصد را نشــان داد،  مهرماه قیمت ماهیانه 
مســکن 1 درصد باال رفــت  اما مجــددا کاهش 1.۸ 
درصدی در آبان ماه، نگرانی از بابت رشــد قیمت را به 

حداقل رساند. 
هرچند مهرماه نیز قیمت در مناطق پرتقاضا از جمله 
مناطــق 5، 4، 14 و 15 بین  2 تــا 12 درصد کاهش 
یافته بود امــا رشــد 7، ۹.5 و 5.3 درصدی قیمت در 
مناطق 1 تــا 3 پایتخت بر معدل کل اثر گذاشــت. با 
این  وجود مجددا میانگین قیمت کل در آبان ماه روند 

نزولی به خود گرفت.
پروانه اصالنی،  سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اظهار 
کــرد: دلیل افزایــش کمتر از یک درصــدی قیمت 
مسکن شــهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه، 
عمدتا به افزایش معامــالت منطقه 1 برمی گردد که 
در ماه های قبل از آن معامالت و قیمت در این منطقه 
افت محسوسی داشت؛ بنابراین بعید است که قیمت 
خانــه در ماه های آینــده افزایش یابــد؛ مگر این که 
تحوالت پیش بینی نشــده ای در اقتصاد کالن پیش 

بیاید.
هم چنین  سلمان خادم المله، کارشناس بازار مسکن  
می گوید: اینکه بازار مســکن بعد از دو افت ماهیانه با 
افزایش معامالت مواجه شد می تواند به سیاست های 
انبســاطی دولت و بانک مســکن مربوط باشد که اثر 

کوچکی روی بازار مسکن گذاشت. 
هم چنین در هفته های اخیر بازارهای رقیب مســکن 
مثل طال، ارز و بورس با ثبات مواجه بودند که ترکیب 
این عوامل باعث اثرگذاری روی بازار مسکن شد. اما به 
طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار 

نیست. 
طرف تقاضا با توجــه به افزایش شــدید قیمت ها به 
شدت تحت فشار اســت. به همین دلیل روال عادی 

و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعید است در 
آینده نزدیک تحرک اساسی و اتفاق ویژه ای در حوزه 
معامالت مسکن ایجاد شود، گفت: تا زمانی که تکلیف 
متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن معلوم شود شرایط 

رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. 
ممکن است تحرکات کوچکی مثل آنچه در مهر ماه و 
آبان ماه اتفاق افتاد روی دهــد اما رونق ایجاد نخواهد 

شد.
 به هر حال قیمت ارز به یکباره 3.5 برابر شده که البته 
هم اکنون به یک جایگاه نســبتا باثبات تری رسیده 
اســت. افزایش قیمت ارز به کاهش ارزش پول ملی و 

افت اقتصاد منجر شده و قیمت کاالها متناسب با این 
افت، بروز شده است.

خادم المله تصریح کرد: اگر همین ثبات در بازارهای 
موازی از جمله بــازار ارز باقی بماند مــی توان انتظار 
داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در 

بازه سه تا چهار ساله افزایش یابد.
 بدین معنا که از یــک طرف با ثبات قیمت مســکن 
مواجه باشــیم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند. یعنی 
ثبات قیمت اســمی و کاهش قیمت واقعی مسکن را 
شاهد باشیم که در آن صورت با افزایش سطح درآمد 
عمومی، تحرک به شــکل تدریجی در بازار مســکن 

ایجاد می شود.
 اگر اوضاع مشــابه دوره های گذشــته باشد خروج از 

رکود حداقل سه سال زمان خواهد برد.

افزایش 18.3 درصدی معامالت در آبان98
مطابــق آمار وزارت راه متوســط قیمت مســکن در 
آبان ماه امسال نسبت به مهرماه ۹۸ حدود 1.۸ درصد 
کاهش و تعــداد قراردادها در آبان مــاه 1۸.3 درصد 

افزایش یافته است.
بر اســاس آمار رســمی وزارت راه و شهرســازی 
)دفتر اقتصــاد مســکن و برنامه ریــزی( از قیمت 
مسکن، متوســط قیمت یک مترمربع آپارتمان در 
مناطق 22 گانه تهران با کاهــش 1.۸ درصدی به 
12 میلیون و 617 هزار تومان در آبان ماه امســال 
رســیده اســت. مهرماه ۹۸ متوســط قیمت یک 
مترمربع واحد مســکونی 12 میلیون و ۸4۸ هزار 

تومان بود.
در حالی قیمت مســکن در تهران کاهــش یافته که 
تعداد قراردادهای صحیح در دومین ماه پاییز نسبت 
به مهرمــاه با رشــد  1۸.3 درصدی بــه 3466 فقره 

افزایش یافته است.
بیشترین متوســط قیمت همچنان متعلق به منطقه 
یک با 24 میلیون و ۹۸6 هزار تومان است. این قیمت 
در مقایسه با قیمت ماه پیش )2۸ میلیون و 172 هزار 
تومــان(  11.3 درصد کاهش یافته اســت. کمترین 
میزان متوســط قیمت نیز مربوط به منطقه 1۸ با 5 

میلیون و ۸36 هزار تومان بوده است.
 البته این قیمت جدید در مقایســه با قیمت ماه پیش 
)مهرماه ۹۸( کمی بیــش از 1.6 درصد افزایش یافته 

است.
عالوه بر منطقه یــک در مناطــق 2 ، 3، 5، 6،۸، 11، 
16، 17، 20، و 22 متوســط قیمت هر مترمربع واحد 

مسکونی در ماهی که گذشته کاهشی بوده است.
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هشدار حقوقی به خریداران 
مسکن مهر

کارشناسان بانکی با توصیه به خریداران مسکن 
مهر برای انجام هرچه ســریعتر مراحل فروش 
اقساطی این واحدها، یک هشــدار حقوقی نیز 

خطاب به این گروه از مالکان مطرح می کنند.
کارشناســان امور بانکی به خریداران و مالکان 
مســکن مهر توصیه می کنند، هر چه ســریعتر 
نســبت به فروش اقســاطی و دریافت دفترچه 
اقســاط واحد مســکن مهر خود اقدام و فرآیند 

پرداخت اقساط ماهانه این واحدها را آغاز کنند.
در حالی که هم اکنون بخش زیادی از واحدهای 
مسکن مهر به مرحله فروش اقساطی و دریافت 
دفترچه قسط رسیده است، اما همچنان برخی 
از مالــکان و خریــداران این واحدهــا اقدام به 
دریافت دفترچه قســط و مراجعه به بانک برای 

انجام عملیات فروش اقساطی نکرده اند.
این در حالی است که یکی از شروط نقل و انتقال 
مالکیت و خرید وفروش مســکن مهر به صورت 
رســمی دریافت دفترچه یا همان کارت قسط 
است؛ از ســوی دیگر خریداران این واحدها که 
هم اکنون به مرحله فروش اقساطی رسیده اند با 
اقدام هر چه سریعتر برای دفترچه قسط و شروع 
پرداخت اقســاط ماهانه خود مشمول پرداخت 

جرایم تاخیر نخواهند شد.
مســئوالن نظام بانکی همچنین ایــن اقدام را 
نه تنها به نفع مالکان مســکن مهــر بلکه به نفع 
جریان تســهیالت دهی به سایر بخش ها عنوان 
می کنند؛ واحدهای مســکن مهر با استفاده از 
خط اعتباری بانــک مرکزی احداث شــد؛این 
در حالی است که براســاس مصوبه های بعدی 
قرار شــد از محل بازگشــت منابع تعریف شده 
برای ســاخت و تسهیالت مســکن مهر به سایر 
متقاضیان مسکن تســهیالت داده شود. طی دو 
سه سال گذشته بخشــی از تسهیالت پرداختی 
به پروژه های مســکن مهر از محل بازپرداخت 
تســهیالت اولیه به پــروژه هــای تحویل داده 
شده )از محل پرداخت اقســاط ماهانه صاحبان 
واحدهای مســکونی مهر( تامین اعتبار شــده 

است.
از سوی دیگر، یکی از شــروط تسریع در اجرای 
سایر طرح های بخش مسکن امکان تامین مالی 
این طرح ها اســت که یکی از منابع تعریف شده 
برای این موضــوع منابع و وجوهی اســت که از 
محل پرداخت اقساط مسکن مهر بازگشت داده 

می شود.
مسووالن شبکه بانکی، طی مراحل اداری برای 
دریافت دفترچه اقساط مســکن مهر را مراحل 
دشــواری نمی دانند؛افرادی که کار ســاخت 
واحد آن ها به پایان رسیده اســت می توانند با 
مراجعه به بانک مســکن-بانک عامل پرداخت 
کننده تسهیالت مسکن مهر-نسبت به دریافت 

دفترچه اقساط خود اقدام کنند.
در زمان نقل و انتقال مالکیت واحدهای مسکن 
مهر نیز خریــدار و فروشــنده مســکن مهر با 
مراجعه به بانک نســبت به انتقال تسهیالت به 
فرد خریدار و انتقال ضامن اقــدام می کنند؛هر 
چند در صورت تمایل طرفین، فروشنده یا مالک 
اولیه می تواند رقم باقی مانده از تسهیالت واحد 
را با بانک تســویه کند و خریدار اقــدام به خرید 

نقدی واحد مسکونی مورد نظر کند.
یک احتیاط کارشناســی که کارشناسان بانکی 
خطاب به مالــکان اولیه مســکن مهر اعالم می 
کنند آن اســت که حتما در زمان فروش واحد 
مسکن مهر نسبت به جایگزینی ضامن و انتقال 
تســهیالت به فرد خریدار اقــدام کنند؛برخی 
از مالکان مســکن مهر در زمان فروش واحد در 
انتقال تســهیالت و جایگزینی ضامن کوتاهی 
می کنند و پــس از فروش واحد بــه فرد خریدار 
و در صورت عدم انجام تعهد پرداخت اقســاط از 
ســوی خریدار با مشکالت بســیاری مواجه 

می شوند.



سازمان حمایت درباره خودروهای تحویل نشده به مشتریان توضیح داد

ونده شرکت های متخلف در راه تعزیرات پر
مازیار شریف کیان  مدیــرکل نظارت بر کاالهای 
فلزی و معدنی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: با اقدامــات نظارتی و حمایتی 
انجام شــده روند تحویل خودروهــا و ایفای تعهدات 
معوق تسریع شده اســت و پیگیری و اعمال اقدامات 
نظارتی تا تحویــل تمامی خودروهــای معوق ادامه 

دارد.
مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در جدول 
ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان خودرو بیان کــرد: در جدول ماده 
4 آیین نامه مذکور ضوابط و روشــهای فروش خودرو 
از جمله وضعیت پرداخت ســود مشارکت و خسارت 
تاخیر در تحویل مشــخص شــده کــه در ارتباط با 
تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکتها 
مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل 
خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو 
و یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریمهای 
ظالمانه، خروج برخی طرفهای خارجی از قراردادهای 
منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکالت در حوزه 

تخصیص و تأمین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.
وی در ادامــه توضیحاتی پیرامون برخی مشــکالت 
مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اعالم کرد و 
افزود: با توجه به اینکه پیــش فروش خودرو به عنوان 
یکی از ضوابط و روشــهای فروش ذیل ماده )4( آیین 
نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو و بــه عنوان ابــزاری در جهــت تأمین مالی 
نقدینگی مورد نیاز عرضه کننــدگان خودرو تعیین 
شــده و در طی سنوات گذشــته نیز در شرایط عادی 
اقتصادی تعهدات ایجاد شــده از محل پیش فروش 

در موعد مقــرر و یا حداکثر با تأخیر یــک ماهه انجام 
می شد، لیکن تالقی موعد تحویل خودروهای پیش 
فروش شده قبلی )درشــرایط عادی فواصل تحویل 
خودروها غالباً بیــن 6 الی ۹ ماه بوده( بــا بحرانهای 
ایجاد شــده از محل تحریم های ظالمانه و بعضا عدم 
مدیریت صحیــح در میزان پیش فــروش های انجام 
شــده متاســفانه منجر به افزایش تعهــدات معوق 

خودروسازان شده است.

دالیل تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان
مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان تصریح 
کرد: وضعیت نابســامان نقدینگی عمده شرکت های 
قطعه ساز و بدهی های معوق خودروســازان به آنها، 
کاهش نقدینگی و فراهم نبودن امکان خرید مدت دار 
خودروسازان برای تامین مواد اولیه، وابستگی قطعه 
ســازان به میزان فروش خودروســازان و بدهی های 
معوق به قطعه سازان از مسائل دیگری است که منجر 
به کاهش در تولید و عرضه خودرو شــد به نحوی که 
میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخســت سال 
جاری نســبت به مدت مشابه ســال قبل حدود 36 
درصد و در سال 13۹7 نیز نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل از آن در حدود 3۸ درصد کاهش داشــته و این 
موضوع به تناســب منجر به کاهش در عرضه خودرو 

و تأخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است.
جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه 
به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم 
از بابت کاهش ارزش پول و... منجر به ســرازیر شدن 
نقدینگی موجود به ســمت بازار خــودرو و به تبع آن 
شــکل گیری تقاضاهای فزاینده و غیر واقعی در بازار 
شــد که بدلیل کاهش عرضه به 
واســطه کاهش تولید، منجر به 
افزایش قیمــت در بازار شــده 

است.
وی گفت: در ارتبــاط با تعهدات 
عرضه کنندگان خودرو حســب 
تصمیمات متخذه در جلســات 
کمیته خودرو مستقر در وزارت 
صمت مقرر شده تا از طریق ارائه 
برنامه های جایگزین درخصوص 
خودروهایی که امکان تولید آن 
وجود نــدارد، ضمن پیشــنهاد 
خــودروی جایگزین و یــا ارائه 
ســبدی از محصــوالت قابــل 

تحویل، نســبت به جلب رضایت خریدار اقدام شــود 
که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات 
اجرایــی الزم صورت پذیرفته اســت و حتی المقدور 
روش های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. 
همچنین خودروســازان مکلف شدند در ارتباط با آن 
دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت 
واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با 

تعهدات معوق اختصاص دهند.

 کاهش تعداد خودروهای ناقص
 به 40 هزار دستگاه

مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اضافه 
کــرد: مضافا«برنامه ریــزی برای تأمیــن قطعات از 
طریق کشــور ثالث، مذاکره با قطعه ســازان داخلی 
برای برنامه ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی 
با قطعــات وارداتــی و داخلی ســازی قطعــات و... 
صورت پذیرفته تا ضمن ایجاد امکان تامین کســری 
برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری ســازی 
خودروهای ناقــص و عرضه آنها و بــه تبع آن کاهش 
قابل توجه در سطح تعهدات ایفا نشده خودروسازان 
و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شــود به 
نحوی که در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کف 
کارخانه هــا از حدود 170 هزار دســتگاه به 40 هزار 
دستگاه کاهش یافته اســت. در همین ارتباط نظارت 
الزم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ 
کشــور صورت می گیرد کــه از ابتدای ســال جاری 
تاکنون حدود 470 هزاردســتگاه خــودرو فاکتور و 

تحویل مشتریان شده است.

ارسال پرونده شرکت های خودرویی متخلف 
به تعزیرات

مدیرکل نظــارت بر کاالهای فلزی و معدنی ســازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان در پایان 
گفت: تمام اقدامــات نظارتی و حمایتی این ســازمان 
تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشــته و تالش می شود 
تا نسبت به اســتیفای حقوق مصرف کنندگان محترم 
خودرو اقدام شود که هم راستا با تمامی اقدامات انجام 
شــده به منظور ایفای تعهدات عرضه کنندگان خودرو 
به خریــداران، پرونده آن دســته از شــرکتهایی که 
بدون اعمال مدیریت های الزم نسبت به ایجاد تعهد 
اقدام کرده و دارای تعهدات معــوق و یا تعهدات غیر 
قابل تحویل هستند نیز برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
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واقعی نیست
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت:علی رغم 
اینکه خودروســازان افزایش قیمتی نداشــته 
اند،اما برخــی خودروها در هفته های گذشــته 
دچار گرانی شــده اند که این گرانی ها ناشــی از 

سوءاستفاده برخی افراد در اینترنت است.
رضا رحمانی درباره برنامه های وزارتخانه تحت 
امرش برای جلوگیــری از افزایش قیمت کاالها 
پس از اصالح نرخ بنزین، گفــت: در حال حاضر 
کنترل قیمت ها از چند جنبه پیگیری می شود؛ 
نخست آنکه تولید، واردات، توزیع عمده و توزیع 
خرد مورد بررســی قرار می گیــرد و دوم آنکه با 
انجمن هــای مربوطــه هماهنگی هــای الزم 
انجام گرفته تا این انجمن هــا از افزایش قیمت 

خودداری کنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهــم با بیان اینکه با 
۹0 انجمن تخصصی حوزه تولید برای جلوگیری 
از افزایــش قیمت کاالها پــس از اصالح قیمت 
بنزین رایزنی شــده اســت، ادامــه داد: در این 
جلســات مقرر شــد؛ کاالها افزایــش قیمتی 

نداشته باشند.
وی افــزود: بخشــی از افزایــش قیمت ها پس 
از اصــالح نرخ بنزیــن مانند کرایه تاکســی ها 
واقعی اســت، زیرا قیمت بنزین از 1000 تومان 
به 1500 تومان افزایش یافته اســت، بنابراین 
هزینه ایــن خودروهــا افزایش داشــته، اما در 
برخی موارد قیمت بنزیــن تاثیری در بهای کاال 
ندارد که این کاالها نباید افزایش قیمتی داشته 

باشند.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: افزایش 
قیمــت واقعی مورد پذیرش ســازمان تعزیرات 
حکومتی و ســازمان حمایت از مصرف کننده و 
تولیدکننده اســت، اما افزایش قیمت ناشــی از 
شــایعه و فضای روانی پذیرفتنی نیست و با آن 

برخورد می شود.
وی ادامه داد: در هفتــه دوم اجرای طرح اصالح 
قیمت بنزین، میزان بازرســی و تشکیل پرونده 
نســبت به هفته نخســت اجرای طرح مذکور با 
افزایش 200 درصدی از نظر ارزش مواجه شــد 
که این امر بیانگر برخورد جدی با سوءاســتفاده 

گران است.
 

و برای تولید  آمادگی ایران خودر
وی برقی و هیبریدی خودر

معاون مرکــز تحقیقــات، طراحــی و تکوین 
محصــول ایران خــودرو، از آغــاز مطالعــات 
امکان سنجی برای طراحی و توسعه محصوالت 

هیبریدی و برقی خبر داد.
کیانوش پورمجیــب در این باره خاطرنشــان 
کرد: در صورت فراهم شــدن زیرســاخت های 
الزم،  پروژه هــای مرتبط با توســعه محصوالت 

هیبریدی و برقی نیز آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه مصرف سوخت 
محصوالت ایران خــودرو در ســال های اخیر 
گفت: هم اکنون مصرف سوخت محصوالت این 
خودروساز مطابق با معیارهای استاندراد کشور 
اســت،  با این وجود ایران خودرو در تالش است 
تا با اجرای پروژه های ارتقای خانواده موتورهای 
فعلی، مصرف ســوخت محصوالت را در حدود 
یک لیتر کاهش دهد. این شرکت درحال حاضر 
پروژه ارتقای خانــواده موتورهای XU و EF را 
در دستور کار دارد.پورمجیب اضافه کرد: توسعه 
خانواده موتور کم مصرف سه ســیلندر از جمله 
اقدامات زیربنایی ایران خــودرو در حوزه کاهش 
مصرف سوخت بوده اســت که متاسفانه به دلیل 
تحریم های بین المللی صنعت خودرو، اجرای این 
پروژه تاحدودی دچار چالش شــد، امــا با تدابیر 
اتخاذ شــده و با تکیه بر توان مندی شرکت های 
دانش بینان داخلی تالش می شــود تا اجرای این 

پروژه نیز به مسیر اصلی خود بازگردد.
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تعجب یارانه بگیران از واریز نشدن وجوه معیشتی
سبد حمایتی دولت به چه کسانی تعلق گرفت؟

ســمیرا ربیع  خانواده هایی که یکصد و پنجمین 
مرحله یارانه نقدی را دریافت کردند منتظر بودند که 
سبد حمایت معیشتی دولت نیز به حساب آنها واریز 
شود اما این اتفاق نیفتاد و پس از واریز آخرین مرحله 
واریز سبد حمایت معیشتی این سوال مطرح شد که 

این سبد به چه کسانی تعلق گرفته است؟
بامداد 24 آبان مــاه بنزین گران شــد و قیمت بنزین 
ســهمیه ای 1500 تومان و بنزین آزاد سه هزار تومان 
تعیین شــد.علی ربیعی، ســخنگوی دولت در همان 
روزهای نخســت افزایش قیمت بنزین تاکید کرد که 
درآمد حاصل از افزایش قیمــت بنزین )2۹ تا 30 هزار 
میلیارد تومان( در ســه مرحله 27 آبان،  30 آبان و دوم 
آذر پرداخت می شود.شنبه شــب آخرین مرحله واریز 
انجام شــد و خانوارهایی که گمــان می کردند به دلیل 
اینکه مشمول دریافت یارانه هستند، پس تحت شمول 
دریافت ســبد حمایت معیشــتی نیز قرار می گیرند را 
متعجب کرد.سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح 
حمایت معیشتی، گفت: پیش از افزایش قیمت بنزین 
براســاس تکلیف قانونی، طرح شناســایی دهک های 

باالی و حذف یارانه آنها تا دو مرحله اجرا شد.
حســین میرزایی اضافه کرد: با افزایش قیمت بنزین 
این طرح متوقف و به تعویق افتاد در حالی که ما افراد 

سه دهک باالی درآمدی را شناسایی کرده بودیم.
وی اظهارداشــت: در طرح حمایت معیشــتی دولت 
مقرر شــد افرادی که یارانــه می گیرند و جزو ســه 
دهک باالی درآمدی نیستند سبد حمایت معیشتی 
دریافت کنند و در مرحله بعد بــرای افراد جامانده از 
دریافت یارانه نقدی و کسانی که پیش از این انصراف 
خــود را از دریافت یارانه نقدی اعالم کــرده بودند اما 
در حال حاضــر خواهان دریافت حمایت معیشــتی 
هســتند، واریز شــود.میرزایی اضافه کرد: قرار شده 
اســت برای جاماندگان و حذف شــدگان از دریافت 
یارانه نقدی، آزمون وسع اجرا و شــرایط آنها بررسی 
شــود و در صورت تایید جزو لیســت دریافت ســید 
حمایت معیشــتی قــرار گیرند.وی اظهارداشــت: 
تا پیش از ایــن 76 میلیــون و 200 هزار نفــر یارانه 
می گرفتند که تعــدادی را وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تا ســال 13۹5 حذف کرد، یکســری ثبت 
نام نکردند، برخی جامانده بودند و برخی نیز انصراف 

دادند و در مجموع هشت میلیون یارانه نمی گرفتند.
میرزایی اضافــه کرد: از این 76 میلیــون و 200 هزار 
نفر نیز حــدود 24 میلیون نفر جزو ســه دهک باالی 
درآمدی بودند کــه قانون اجازه حــذف آنها را داده و 

تکلیف کرده بود که حذف شوند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشــموالن طرح حمایت 
معیشــتی تصریح کرد: 25 میلیون نفر از افراد جامعه 

مشمول طرح سبد حمایت معیشتی دولت نیستند.
وی افزود: در حــال حاضر ۸2.1 درصــد خانوارهای 
سیســتان و بلوچســتان، 7۹.2 درصــد خانوارهای 
خراسان شــمالی، 7۸.4 درصد خانوارهای خراسان 
جنوبی و 57.2 درصــد از خانوارهای تهرانی ســبد 

حمایت معیشتی دریافت کرده اند.

چند نفر درخواست بسته حمایتی را درسامانه 
#6369* ثبت کردند؟

سخنگوی ستاد شناسایی مشــموالن طرح حمایت 
معیشتی، از دریافت دو میلیون پیامک برای پیگیری 
طرح معیشتی خبر داد و گفت: سرپرست خانوار باید 
ســیم کارت به نام خود داشته باشــد و فرآیند ثبت 
درخواست دریافت طرح حمایت معیشتی باید از این 

طریق انجام شود.
واریز دور اول ســبد حمایــت معیشــتی دولت در 
ســه مرحله 27 آبان، 30 ابان و دوم آذرماه برای 60 
میلیون نفر انجام شــد. میزان حمایت ماهیانه بیش 
از 1۸ میلیون نفر خانوار از محــل منابع مالی حاصل 
از افزایش قیمت بنزین برای خانوار یک نفره 55 هزار 
تومان، خانوار 2 نفره 103 هزارتومان، خانوار سه نفره 
13۸ هزار تومان، خانوار چهار نفره 172 هزار تومان و 

خانوار پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان بود.
پس از واریز آخرین دور سبد حمایت معیشتی دولت، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردای آن روز )سوم 
آذرماه( اعالم کرد که هر سرپرست خانواری که بسته 
حمایتــی دریافت نکرده امــا خود را واجد شــرایط 
می تواند شماره ملی خود را به کد دستوری 636۹#* 
ارســال کنند.سخنگوی ستاد شناســایی مشموالن 
طرح حمایت معیشتی اظهارداشت: سرپرست خانوار 
نمی تواند با سیم کارت دیگری درخواست خود را ثبت 
کند و افرادی که ســیم کارت خود را تغییر دادند باید 
توجه داشته باشــند که باید برای ارســال کد ملی از 

سیم  کارتی که به نام خود آنها ثبت شده اقدام کنند. 
حســین میرزایــی دربــاره واریز ســبد حمایتی به 
خانوارهایی که ســاختار آنها به دلیل موالید، مرگ و 
میر و ازدواج افراد آنها تغییر کرده، گفت: واریز ســبد 
حمایت معشتی براساس آخرین ساختار خانواده ای 
که در ســازمان هدفمندی یارانه ها وجود دارد انجام 

شده است. 

اختالف وجه واریزی در کمک های 
حمایتی خانوارها

واریــز دور اول کمک های حمایتــی دولت در 
حالی انجام شد که در مواردی پرداخت با مبالغ 
اعالم شده تناسب نداشت و تاکنون توضیحی در 
این زمینه از دستگاه های مربوطه دریافت نشده 

است.
در جریان واریز کمک های حمایتی دولت برای 
جبران آسیب ناشــی از افزایش قیمت بنزین و 
برگشــت یارانه این بخش به مردم، قرارشد که 
60 میلیــون نفــر در قالب حــدود 1۹ میلیون 

خانوارمشمول این طرح شوند.
اما رقم مشــخصی به ازای هر نفر تعیین نشــد 
بلکه قرار شد به تناســب اعضای خانوار مبالغی 
پرداخت شــود. بر این اســاس برای خانوارهای 
تک نفره 55 هــزار تومان، دو نفــره 103 هزار 
تومان، ســه نفره 13۸ هزار تومــان، چهارنفره 
172 هزار تومان و پنج نفره و بیشــتر 205 هزار 
تومان تعیین شــد.به هر صورت طی سه مرحله 
پرداختی ها انجام شــد که روز شــنبه دوم آذر 

مرحله آخر آن در ماه جاری بود.
در حالی انتظار وجود داشت که طبق اعالم، 60 
میلیون نفر در گروه های هدف مبالغ را دریافت 
کنند که گزارش های دریافتی نشان می دهد در 
بین برخی دریافت کننــدگان، مبلغ واریزی بر 
اساس مبالغ اعالمی نبوده است. به عنوان مثال 
سرپرســت یک خانوار ســه نفره می گوید 103 
هزار تومان دریافتی داشته در حالی که باید این 
رقم 13۸ هزار تومان باشد یا در مورد خانوارهای 
با تعداد باالتر نیز این اتفاق افتاق افتاده و کمتر از 

حد اعالم شده واریز شده است.
پرداختی کمــک حمایتی بــه 60 میلیون نفر 
نیز از سوی دســتگاه های مربوطه شفاف نشده 
اســت و تازه بعد از واریز سه مرحله اول مشخص 
شــد که برخی خانوارهایی که گفته شــده بود 
جزو گروه های هــدف هســتند، از جمله زنان 
سرپرســت خانوار، معلمــان و بازنشســتگان 

دریافتی نداشتند.

 انجام بیش از ۱۸۷ هزار بررسی
وز  در هشت ر

 آمار بازرســی های انجام گرفته توسط بازرسان 
ســازمان حمایت، صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتانها و همچنین بازرســی اصناف در ۸ روز 
نخست اجرای طرح تشدید بازار در سطح کشور 
منتشر شد.روز شــنبه این هفته در مجموع 30 
هزار 7۹0 مورد بازرســی در ســطح کشور در 
بخش عرضه انجام شده اســت؛ در همین راستا 
برای 2 هزار 2۸3 متخلف صنفی پرونده تشکیل 
و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از 

استانها ارسال شده است.
بنا بر این گزارش روز دوشــنبه بازرسان سازمان 
حمایت و بازرسان سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها 15 هزار 404 مورد بازرسی 
انجام داده و برای یک هــزار و 467 واحد صنفی 
و خدماتی گزارش تخلف بــه ارزش بیش از 31 

میلیارد و 461 میلیون ریال صادر کرده اند.
همچنین در ایــن روز آمار بازرســی های اتاق 
اصناف در سطح کشور 15 هزار 3۸6 مورد اعالم 
شده که موجب تشکیل پروند تخلف برای ۸16 
واحد صنفی با ارزش ریالی بالغ بــر 2 میلیارد و 

32۸ میلیون ریال شده است.

تازه ترین قیمت ها از بازار طال و ارز
 بازار طال و ســکه دیروز نیز همچــون روز قبل 
افزایشی بود، همچنین قیمت دالر نیز با افزایش 
150 تومانی نسبت به روز گذشته وارد کانال 12 

هزار تومان شد.
بر اســاس اعالم اتحادیه طال و جواهــر تهران، 
قیمت ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید در 
بازار دوشنبه به چهار میلیون و 310 هزار تومان 
رســید که افزایش 30 هزار تومانی را نسبت به 

دیروز تجربه کرده است.
هر گرم طالی 1۸ عیار نیز با افزایش هزار تومانی 
قیمت، در طالفروشــی ها بیــش از 42۸ هزار 
تومان معامله می شــود. ســکه تمام بهار طرح 
قدیم نیز 50 هزار تومان افزایش قیمت داشــته 

و چهار میلیون و 250 هزار تومان عرضه شد.
در این میان نیم ســکه و ربع ســکه هر کدام با 
افزایش 20 هزار تومانی به ترتیــب دو میلیون 
و 240 هــزار تومان و یک میلیــون و 440 هزار 
تومان معامله شــدند.هر قطعه سکه یک گرمی 
هم ۸70 هزار تومان عرضه می شــود که نسبت 
به دیروز 10 هزار تومان افزایش قیمت دارد. این 
در حالی است که در بازارهای جهانی، قیمت هر 

اونس طال 145۹ دالر است.
بازار ارز که در روزهای اخیر شــاهد ثبات قیمت 
ارزهای مختلف بود، دیروز روند صعودی به خود 
گرفت و بر همین اســاس، قیمت خرید دالر در 
صرافی های مجاز بانکی نســبت به روز گذشته 
با افزایش 150 تومانی همراه شــد، به طوریکه 
قیمت خریــد هر دالر 11 هــزار و ۹50 تومان و 

قیمت فروش آن نیز 12 هزار و 50 تومان است.
همچنین هر یورو در ایــن صرافی ها 13 هزار و 
200 تومان خریداری و 13 هــزار و 300 تومان 
فروخته می شــود که قیمت ایــن ارز نیز 200 

تومان افزایش یافته است.
امــا در بانک ها نیز قیمــت خریــد دالر و یورو 
افزایش داشــت و هر دالر 11 هزار و 741 تومان 
و هر یورو 12 هــزار و ۹۹5 تومان از مشــتریان 
خریداری شده است.قیمت ارز مسافرتی نسبت 
به روز گذشــته 200 تومان افزایش یافت و هر 
یورو مســافرتی حدود 13 هــزار  و 500 تومان 
برای مسافران قیمت گذاری شده که باالتر از نرخ 

صرافی هاست.

چرا قیمت سکه باال رفت؟
 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر گفت:افزایش 

قیمت سکه در بازار امروز دور از انتظار نبود.
 چند هفته ای است که سکه در کانال 4 میلیون 
تومان ماندگار شده است و  هرروز بیشتر از کانال 
3 میلیون تومان فاصله می گیــرد به طوری که 
دیروز قیمت ســکه با افزایش محسوسی همراه 

بود و به 4 میلیون 300 هزارتومان هم رسید.
  محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و 
جواهردرباره وضعیت بازار سکه و طال و افزایش 
قیمت ها گفت: ایــن افزایش تحت تاثیر افزایش 
نرخ ارز و همچنین نوســان قیمت جهانی بوده 
اســت دالر آمریکا از 12 هــزار و 200 تومان به 
12 هزار 400 تومان رســیده است و تحت تاثیر 
آن، افزایش قیمت ســکه نیز افزایشی منطقی  و 
طبیعی بوده است با این حال وضعیت تقاضا نیز 

در بازارعادی است.
وی گفت: بازار ســکه درگیر حباب نیست  و این 
افزایش دقیقا تحت تاثیر تحــوالت نرخ ارز رخ 

داده است.


