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اقتصادی

ورود دادستانی کل کشور به قیمت لبنیات

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به تاکیدات دادستان کل کشور از تقویت
نظارتها و برخورد با متخلفان ،در پی گرانیهای اخیر لبنیات خبر داد .محمدجواد حشمتی گفت:
پیرو جلسات دادستانی کل کشور با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و با توجه به تاکید
دادستان کل کشور مبنی بر تقویت نظارتها و برخورد مقتضی با متخلفان در پی گرانیهای اخیر
لبنیات،اکیپیباهمکاریسازمانتعزیرات،سازمانحمایتودستگاههایمتولیتشکیلشد.

گزارش
 ۱۲۳میلیاردی که پرید

تاجرانی که سامانه نیما را
«تلکه»کردند!

بین الملل
به دنبال اعتراضات خیابانی

افزایشقیمتسوخت
در فرانسه متوقف شد

نخستوزیر فرانسه ،تعلیق شش ماهه افزایش
مالیات بر حاملهای سوختی در پی تظاهرات
گسترده در سراسر این کشور را تایید کرد.
به گــزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری راشــا
تودی« ،ادوارد فیلیپ» نخســتوزیر فرانسه
از تعلیق افزایش مالیات بر حاملهای سوخت
به مدت شــش ماه خبر داد .دولت فرانســه
همچنین دیدار خود با رهبران جلیقهزردها را
که بنا بود دیروز  -سهشــنبه -صورت بگیرد،
لغو کرد .فیلیپ همچنین افزایش قیمت برق
و گاز را نیز تا سه ماه آینده متوقف کرد .وی
تاکید کرد که این بازه زمانی برای دستیابی به
صلح و بررســی نیازهای مردم در نظر گرفته
شده اســت .این در حالی است که «امانوئل
ماکرون» ،رئیسجمهوری فرانســه ،پیشــتر
گفتــه بود که از تصمیم خود مبنی بر اعمال
مالیات بیشتر بر حاملهای سوختی منصرف
نخواهد شد.
مفقودی
بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری پرایــد بــه رنگ
اطلســی – متالیک به شــماره موتور  ۲۳۷۷۸۰۷و شــماره
شاســی  S ۱۴۱۲۲۸۷۷۴۲۱۸۱متعلق به ابوالقاســم زارع
بــه کد ملی  ۱۱۷۰۷۷۶۵۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

 ۴۸درصد

نرخ تورم تولید کشاورزی

با توجه به اینکه نرخ تورم تولید کشاورزی
به باالی  ۴٨درصد رسیده ،افزایش قیمت
خرید تضمینی گندم بــه  ۱۶۰۰تومان
نتوانست رضایت کشاورزان را جلب کند.
به گزارش مهر ،تجدید نظر دولت در نرخ
خرید تضمینی گنــدم و تغییر قیمت از
 ١۴٧٠تومان به  ١۶٠٠تومان هم ،نتوانسته
رضایت کشاورزان را جلب کند؛ چراکه با
توجه به تورم باالی  ۴۸درصدی تولید،
این قیمت نیز متناســب با هزینههای
تولیدی نیست و با توجه به قیمت باالی
۲هزارتومانــی در کشــورهای اطراف،
احتمال قاچاق این کاال مرتفع نشده است.
بعد از واکنش منفی نمایندگان مجلس،
کارشناســان و فعــاالن صنفی بخش
کشاورزی نسبت به تصویب قیمت ۱۴۷۰
تومانی برای گندم ،رئیسجمهور ،دستور
افزایش این نرخ به  ۱۶۰۰تومان را داد .در
همین زمینه به تازگی علی وقفچی ،عضو
کمیسیون کشاورزی مجلس درباره قیمت
خرید تضمینی گندم ،گفته است :ما برای
خرید گندم ،قیمت  ۲هزار تومان تا ۲۴۰۰
را تعریف کردیم؛ یعنی معتقدیم که گندم
باید در سال آینده با این قیمت خریداری
شود ،هر چند که این حداقل توجهی است
که به گندمکاران میکنیم.

 ۵۰۰میلیارد تومان

هزینهایجادترمینالجدیددرفرودگاهامام

سرپرست فرودگاه امام خیمنی(ره) گفت:
به همه گروههای فعال در ساخت و ساز
ترمینال سالم اعالم کرده ایم که تالش
خود را برای افتتاح ترمینال تا پایان امسال
به خرج بدهند .به گــزارش مهر ،علی
رستمی در حاشیه آغاز عملیات زمستانی
فرودگاه امــام(ره) در جمع خبرنگاران
گفت :در نوروز امسال بخشی از پروازهای
داخلی فرودگاه مهرآباد به ترمینال شماره
یک فرودگاه امــام خمینی(ره) منتقل
میشود .رســتمی تاکید کرد :عملیات
انتقال پروازهای داخلــی از مهرآباد به
فرودگاه امام خمینــی(ره) در طول یک
سال به تدریج انجام خواهد شد و سیاست
ما این است که در سال اول حداکثر تا یک
میلیون نفر مسافر پروازهای داخلی به
این فرودگاه منتقل شــود ولی ظرفیت
پذیرش ســه تا چهار میلیون پروازهای
داخلی را در این فرودگاه داریم .سرپرست
فرودگاه امام خمینی (ره) یادآور شــد:
هیچ نگرانی از بابت خریداری تجهیزات
مورد نیــاز ترمینال جدید نداریم و همه
تجهیزات خریداری شده است؛ بخشی از
آن در گمرک مانده که در حال ترخیص
آنها هستیم .وی تاکید کرد :برای خرید
تجهیزات خارجی ترمینال جدید به هیچ
عنوان از ارز دولتی یا نیمایی اســتفاده
نشده و با ارز آزاد خریداری شده است.
این مقام مســئول در پاسخ به پرسش
خبرنگار مهر مبنی بــر هزینه احداث
ترمینال سالم گفت :تاکنون  ۵۰۰میلیارد
تومان برای این ترمینال هزینه کرده ایم
اما باید منتظر بمانیم تا سایر تجهیزات به
تدریج ترخیص و در ترمینال نصب شود تا
بتوانیم هزینه نهایی احداث این ترمینال
را اعالم کنیم.

 ۹۱۰۰۰تومان

رقماحتمالیافزایشیارانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از پیشــنهاد طرح افزایش میزان یارانه
نقدی به  ۹۱هزار تومان در بودجه سال ۹۸
خبر داد .حسینعلی حاجیدلیگانی عضو
کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اســامی در گفتوگو با
تسنیم ،با بیان اینکه میزان یارانه نقدی
از زمان اجرای این قانون افزایش نیافته
اســت ،گفت :قطعا نمایندگان پیشنهاد
طرح افزایش میزان یارانه نقدی در بودجه
ســال  ۹۸را مطرح میکنند .وی درباره
میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده،
افزود :بــا توجه به تورم و افزایش قیمت
کاالها ،یارانه نقدی حداقل باید به میزان
 ۲برابر افزایش یابد .عضو کمیســیون
برنامه و بودجه مجلس یادآور شد :قرار
بود تا با اجرای هدفمندی یارانهها ،قیمت
فرآوردههای نفتی باال رود و درآمد دولت
از این طریق افزایــش یابد؛ مردم نیز با
مدیریت مصــرف و دریافت یارانه نقدی
متضرر نشوند و چیزی از دست ندهند.
حاجیدلیگانی تصریح کرد :از آن زمان
تاکنون قیمت بنزین از لیتری  ۱۰۰تومان
به  ۱۰۰۰تومان افزایش یافته و درآمد دولت
نیز باال رفته ،اما میزان یارانه نقدی از زمان
اجرا تاکنون ثابت مانده و افزایش نیافته
است؛ بنابراین نمایندگان پیشنهاد طرح
افزایش یارانه نقدی در بودجه سال  ۹۸را
مطرح خواهند کرد.

aftab.yz@gmail.com

یک عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه تورم در
حال رشد است ،گفت :در حال حاضر قدرت خرید مردم
کاهش پیدا کرده است باید برای ترمیم این بخش تالش
کنیم .حسینی تاکید کرد :باید به فکر اقشار آسیبپذیر
باشــیم بخصوص اینکه در سال آینده «تورم» مهمان
خانههای مردم خواهد بود و باید تالش کنیم کســب و کار مردم
با خطر کمتری رو به رو شود .وی افزود :در این شرایط مهم است
که به سیاستهای پوپولیستی نپردازیم زیر این شعارها و سیاستها

سال آینده «تورم» میهمان خانههای مردم است!

باعث ایجاد موج جدیدی خواهد شــد که نه تنها به
نفع مردم نیست بلکه کشور را هم بامشکل رو به رو
خواهد کرد .این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد:
افرادی که چنین مسائلی را بیان میکنند ( افزایش
یارانه) بیایند و بگویند که بودجه این کار از کجا باید
تامین شود؛ این اظهارنظرهای غیرکارشناسی منجر به دامن زدن
به تورم خواهد شــد و معادالت اقتصــادی را برهم خواهد زد .وی
تاکید کرد :در حال حاضر بیش از هرکاری باید به این فکر کرد که

چگونه کسری بودجه دولت را جبران کرد .حسینی خاطرنشان کرد:
اگر فردی مانند آقای احمدینژاد نظری میدهد بیان کند چگونه
کسری بودجهای که در این سالیان انباشت شده و امروز به این جا
رسیده است را باید جبران کنیم؟ این که بگویم یارانه را باید چندین
برابر کنیم و شعار پوپولیستی دهیم کاری ندارد .وی تاکید کرد :بیان
چنین حرفهایی خیلی راحت است اما مطرحکنندگان آن بدانند
ضدمنافع ملی حرف میزنند و چنین صحبتهای غیرکارشناسی
فقط و فقط به بدتر شدن شرایط میانجامد.

گزارش آفتاب یزد از مشکالت دریافت کمک حمایتی

بستهایکهگرههایبسته
چندانبازنکردهاست

عکس تزئینی می باشد

یکی ازچالشهای بزرگ این روزهای کشور این
اســت که صادرکنندگانی که برای صادرات از
معافیتهای مالیاتی چشمگیر برخوردار شدهاند
حاضر به برگرداندن ما به ازای دالری درآمدهای
نفتی شان نیستند.
پورابراهیمی نماینده مجلــس در یک برنامه
تلویزیونی گفت  :دولت در سال  ۹۸باید دالر
را تــک نرخی کند و صادرات به کشــورهای
همسایه چون افغانستان و عراق که بزرگترین
شرکای تجاری ما هســتند باید بر پایه ریال
یا ارز این کشورها باشــد .او همچنین از دالر
 ۴۲۰۰تومانی انتقاد کرد و گالیههایی داشت
که چرا شــبه دولتیهــای حاکمیتی مثل
شرکتهای پتروشیمی که زیرنظر نهادهای
نظامی ،صندوقهای بازنشستگی و ارگانهای
دولتی و حکومتی هستند ،دالرهای شان را در
سامانه نیما عرضه نمیکنند .نکتهای که امید
قالیباف مجری برنامه هم به آن اشاره داشت
اما نماینــده بانک مرکزی از پتروشــیمیها
تشکر کرد که باز آنها تنها شرکتهایی بودهاند
که بعد از سیاســت ارزی مردادماه دولت ،در
سامانه نیما عرضه دالر داشتهاند.
بخش جنجالــی و جالب این برنامه تلویزیونی
جایی بود که کارشناســان اذعان داشتند به
دلیل ســخت گیریهای انجام گرفته از سوی
بانک مرکزی ،تجار شناسنامه دار سعی کردهاند
صادرات نداشته باشند .اینکه فروش دالرهای
صادراتی با قیمت ارز نیمایی به صرفه نیست و
باید دولت نرخ ارز سنا یا نرخ کف بازار را برای
آنها در نظر بگیرد .او البته در حرفهایش تاکید
کرد با این شرایط سخت ،بازگشت پول و این
اخذ تعهدات صادراتی که به نوعی نقض قانون
پیمان گیری از صادرکنندگان اســت ،تا پایان
سال جاری درآمدهای صادراتی کشور از بخش
غیرنفتی کاهشی چشــمگیر خواهد داشت و
دولت باید بگذارد صادرکنندگان دالرهای شان
را با نرخی باالتر از نرخ نیمایی بفروشند.
یکی از کارشناســان از آمــار  ۶میلیارد دالر
صــادرات ارزی ســخن گفت که به کشــور
برنگشته است و در پاسخ به کارشناس دیگری
هم گفت« :صادرکنندهای  ۱۲۳میلیارددالر از
سامانه نیما ارز پایه  ۴۲۰۰تومانی برای تولید
محصوالت صادراتی اش ارز گرفته اما در طول
 ۶ماهه نخســت ،حتی یک ریال ارز به کشور
وارد نکرده است.
آمار شــوک برانگیز دیگری هم وجــود دارد.
گرچه برخی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
از دشواریهای بازگرداندن پول به کشور سخن
میگویند اما به نظر میرســد این ادعا چندان
قابل قبول نباشــد اما واقعیت این اســت آنها
برای عدم عرضه دالرهایــی که بر پایه مبالغ
سوبســیدی گرفتهاند ،برایش از معافیتهای
مالیاتی برخوردار شدند و پاداش صادرات هم
برایشان در نظر گرفته میشود را به این بهانه
کــه قیمت بازار باالتر از دالر دولتی اســت به
کشــور وارد نکنند ،رفتاری است نابخشودنی.
البته نماینده بانک مرکــزی در همین برنامه
آماری ارائه داد که نشــان میدهد تفاوت نرخ
دالر نیمایی با کف بازار دالر آزاد هم مبنای عدم
بازگشت این دالرها نبوده است.
در میانــه مــرداد کــه سیاســتهای ارزی
جدیددولت اعالم شد ،تقریبا نرخ برابری دالر
نیمایی و بازار آزاد در یک نقطه بود اما باز هم
شاهد بودیم این بازگشت دالرهای صادراتی و
عرضه در ســامانه نیما رخ نداد .گفتههایی که
ضرورت شفافسازی بانک مرکزی در برخورد
با تجار متخلف را به اثبات میرساند.

اعداد

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

طبق برنامه ریزیها قرار است نیمی از جمعیت کشور بستههای حمایتی دریافت
کنند ،در مرحله اول مددجویان تحت حمایت کمیته امداد مشمول دریافت
شدند؛ اما مصوبه دولت مطابق با اولویتهای اعالم شده مرحله دوم را شامل
حقوقبگیران رسمی و کارکنان دولتی کرد که قرار است طی هفتههای آینده
کارت حقوق آنها  ۲۰۰هزار تومان شارژ شود
آفتاب یزد -گــروه اقتصادی :بســته حمایتی
از جمله موضوعاتی اســت که ایــن روزها خیلی
از خانوارها را مشــغول و درگیر خود کرده اســت.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه چندی قبل گفته
بود بســتههای حمایتی شامل کسانی میشود که
ماهانــه کمتر از  ۳میلیون دریافتــی دارند .با این
حال مددجویان کمیته امداد جزو نخستین اقشاری
بودند که این بسته حمایتی شامل حال شان شد.
موضوعی که در این میان قدری عجیب است این
اســت که کارکنان دولت که قاعدتا از سطح رفاه
به مراتب بهتری هم برخوردارنــد خیلی زودتر از
کارگران و اقشار آسیب پذیر به این بسته حمایتی
دست مییابند.
با ایــن حال قــرار اســت کارگران،راننــدگان و
بازنشســتگان تحت پوشــش تأمین اجتماعی در
مراحل بعدی بسته حمایتی دریافت کنند؛ گرچه
بررسیها نشان میدهد خیلی از آنها همچنان در
پیچ و خم شامل شدن یا نشدن بوده و پاسخ درستی
دریافت نکردهاند.
>اولویت با چه کسانی است؟

توزیع بستههای حمایتی میان مردم طبق آئین نامه
دولت صورت میگیرد که بر اســاس آن مقرر شده
این بستهها در میان افراد دارای اولویت به ترتیب
پخش شود.
بــا این حال در اعمال این اولویت بندی ،این طبقه
آسیب دیده کارگر اســت که در شرایط فعلی و با
افزایش لجام گســیخته قیمتهــا در اولویتهای
انتهایــی واقع میشــود و چه بســا کارگرانی که
بیمه نبوده یا جزو حقوق بگیرانی که نامشــان در
سامانههای رسمی ثبت نشده هستند و ممکن است
بسته حمایتی شامل حال آنها هم نشود.
در مرحله نخست  ۳میلیون خانوار شامل مددجویان
حمایتی که از دهکهای پائینی جامعه هســتند
مبالغ در کارتهای شان قرار گرفت و توانستند با

مراجعه به فروشگاههای معتبر اقالم مورد نیاز خود
را دریافت کنند.
البته آن طور که مسئوالن ذیربط گفتهاند قرار است
این بستهها شامل حال همه شود و در نهایت حتی
برای افرادی که نامشــان در هیچ سامانه حقوقی
و دســتمزدی نیســت راهی جهت دریافت بسته
حمایتی پیش بینی شده است.
بررسیهای آفتاب یزد نشان میدهد گروه مرتبط
با کارگران ،رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش
ســازمان تأمین اجتماعی هم که با درآمد کمتر از
سه میلیون تومان جزو هیچکدام از گروههای تعریف
شده برای دریافت بسته حمایتی نیستند ،در نهایت
میتوانند این بستهها را دریافت کنند.
حتی ترتیبی اتخاذ شــده که افرادی که شــامل
هیچکدام از گروههای درآمدی تعریف شــده هم
نیستند در نهایت بتوانند با مراجعه به بهزیستی و
پر کردن تنها یک فرم از بسته حمایتی برخوردار
شوند .گرچه در این بخش مشکالتی وجود دارد و
خیلی از افرادی که مستحق دریافت بسته هستند
هنوز نتوانستهاند حق خود را اثبات کنند.
بر اســاس این گزارش ،رقم شــامل شده برای هر
خانوار عددی میان  ۱۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار را شامل
میشود که بسته به میزان حقوق و وضعیت شغلی
متغیــر خواهد بود به این معنی که ســهم ریالی
سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار
یکنفره حدود  ۱۵۰هزار تومان و برای یک خانوار
دونفره  ۲۰۰هزار تومان و برای یک خانوار سهنفره
حدود  ۲۵۰هزار تومان و برای یک خانوار چهارنفره
 ۳۰۰هزار تومان و برای یک خانوار ۵نفره و بیشتر
 ۳۵۰هزار تومان خواهد بود.
>بسته شامل چه مبلغی است؟

آنگونه که جزئیات طرح موسوم به توزیع بستههای
حمایتی نشان میدهد در مرحله نخست  ۳تا ۳۵۰۰
میلیارد تومان بودجه از طرف دولت برای توزیع این

جهانگیری:

سهم نفت در بودجه  ۹۸کمتر از  ۲۵درصد است
معــاون اول رئیــس جمهور گفت :بعید اســت
ســهم درآمد نفت در بودجه سال آینده بیش از
 ۲۵درصد باشــد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دولت؛ معاون اول رئیس جمهور در همایش بیمه
و توسعه گفت :صنعت بیمه باید به سمتی برود که
بتواند خدمات بیشتر و با سرعت باالتر و تسهیالت
بهتر در اختیار مردم قرار دهد .وی با بیان اینکه
امروز فشارهای دشــمن اقتصاد کشور را هدف
قرار داده تا سایر زیرساختها نیز آسیب ببینند؛
گفت :ابتدا باید اقتصاد مقتدری را رقم بزنیم که
در آن رشــد مناسب سرمایه گذاری و استفاده از
این منابع خارجی انجام شود .وی افزود :در منطقه
پرآشــوب خاورمیانه اقتدار ایران حیاتی است و
اگر امروز اقتدار ایران به چالش کشیده شود و با
مشکالتی مواجه شود منطقه خاورمیانه و خلیج
فارس دچار آشــوبها و بحرانهایی میشود که
دنیا به سادگی نمیتواند از کنارش بگذرد.
جهانگیری تاکید کرد :حضــور ایران مقتدر در
منطقه و خلیج فــارس میتواند به ثبات منطقه
کمک بزرگی کند.
وی یکی از چالشهای کشور را بحث بیکاری به
ویژه در بین تحصیلکردگان دانست و گفت :برای

نماینده ایران در اوپک با هشــدار نسبت به عدم
توافق در اوپک برای کاهش تولید نفت گفت :اگر
اوپک و متحدانش نتوانند تولید نفت را تا حد قابل
توجهی کاهش دهند ،قیمت نفت تا  ۴۰دالر در هر
بشکه هم سقوط میکند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،حسین کاظم
پــور اردبیلی ،نماینده ایــران در اوپک گفت :نیاز
اســت تولید حداقل  ۱.۴میلیون بشکه در روز کم
شود تا جلوی عرضه بیش از حد نفت گرفته شود.
جمهوری اسالمی ایران خودش در کاهش تولید
شرکت نمیکند و تحریمهای آمریکا بر صادرات آن
همچنانباقیست.
کاظم پور گفت احتماال این گروه در نشست وین
در آخر این هفته نتوانند به توافقی برای مهار عرضه
نفت دست یابند.
این اظهارنظرها نشــان دهنده اختالف در داخل
اوپک اســت .با ســقوط قیمت نفت خام در ماه
گذشته ،اوپک به دنبال کسب توافق برای سیاست
عرضه در سال آینده اســت .در حالی که محمد
بن ســلمان ،ولیعهد عربستان با والدیمیر پوتین،

تعداد زیادی از جوانانی که در سن اشتغال و ایجاد
ثروت هستند ،نتوانستیم کار ایجاد کنیم.
معــاون اول رئیسجمهور با بیــان اینکه ثبات
اقتصادی پیش نیاز توسعه است ،گفت :برای ایجاد
ثبات صنعت بیمه،بورس و بانک سه محور اصلی
هســتند که میتوانند دولت را در انجام و اجرای
سیاستهایش کمک کنند.
وی با بیان اینکه آمریکا جنگ اقتصادی روانی و
رســانه ای علیه ایران آغاز کرده گفت :تاکنون از
نظر اخالقی و سیاسی ملت ایران برنده این شرایط
بوده و غیر از رژیم صهیونیستی و یکی دو دولت
غیر مردمی در منطقه کسی نیست که بگوید ایران
تخلف کرده است.
وی گفت :همچنین کسانی که با ارزهای خارجی
ســر و کار دارند میتوانند تحت پوشــش بیمه
قرار گیرند و یا در خصوص بحثهای کشاورزی
که با مشکالتی مثل ســیل ،خشکسالی و آفت
مواجه هســتند ،صنــدوق بیمــه فعالیتهای
کشاورزی میتواند به آنها کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور در مورد الیحه بودجه
 ۹۸گفت :بعید است سهم درآمد نفت در بودجه
سال آینده بیش از  ۲۵درصد باشد.

بسته حمایتی در نظر گرفته شده است که توزیع
آنها احتماال تا اواسط بهمن ماه ادامه خواهد یافت.
آخرین بررسیهای صورت گرفته از سوی خبرنگار
آفتاب یزد نشان میدهد سیستم پرداختی سازمان
تأمین اجتماعــی برای پرداخت این بســتهها به
گونهای اســت که برای حقوق بگیران با حقوق ماه
پرداخت خواهد شد.
با وجود تاکید مســئوالن مرتبط بر پوشش دادن
بیشتر مشــموالن ،گروههای زیادی از کارگران به
شدت از نحوه شمولیت این بستهها انتقاد دارند.
در حالیکه طبق برنامه ریزیها قرار است نیمی از
جمعیت کشور بستههای حمایتی دریافت کنند،
در مرحله اول مددجویــان تحت حمایت کمیته
امداد مشــمول دریافت شــدند ؛ اما مصوبه دولت
مطابق بــا اولویتهای اعالم شــده مرحله دوم را
شامل حقوقبگیران رسمی و کارکنان دولتی کرد
که قرار است طی هفتههای آینده کارت حقوق آنها
۲۰۰هزار تومان شارژ شود.
در مرحله ســوم که احتماال دی مــاه خواهد بود،
کارگران و اقشــار خاص بسته حمایتی را دریافت
خواهند کرد .این در حالی است که اقشار خاص و
کارگران به خاطر تنگی معیشت انتظار دارند زودتر
از دیگر حقوق بگیران این بسته را دریافت کنند.
>شاکیان از چه حرف میزنند؟

اعتراضات افرادی که بســته شامل حال آنها نشده
بعضا به جایی ختم نشده است با این حال سازمان
بهزیستی میگوید برای برطرف کردن مشکالت و
اعتراضات سامانه شکایات را بر روی خروجی سایت
خود قرار داده که اگر کســی بســته شامل حالش
نشده میتواند با مراجعه به سامانه اعتراض خود را
اعــام کند که ظاهرا نزدیک به یک میلیون نفر از
آبان ماه تا کنون به این سامانه مراجعه کردهاند.
سیف اهلل رحمتی از کارگران ساختمانی به خبرنگار
آفتاب یزد میگوید :بستهای شامل حال من نشده

قاچاقچیان سیگار ممکن است فعال شوند

هشدارنسبتبهتعطیلیکارخانجاتدخانیات
رئیس انجمن تولیدکننــدگان ،صادرکنندگان
و واردکنندگان محصوالت دخانی بااشــاره به
کاهش تولید ســیگار در داخل و صفر شــدن
واردات قانونی در ســال جاری ،از افزایش سهم
قابل توجه قاچاقچیان در بازار سیگار خبر داد
و نسبت به تعطیلی برخی کارخانجات صنعت
دخانیات هشدار داد.
به گزارش تســنیم ،محمدرضــا تاجدار رئیس
انجمــن تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان و
واردکننــدگان محصوالت دخانی با اشــاره به
کاهش تولید ســیگار در داخل طی  ۶ماه سال
جاری اظهار داشــت :در  ۶ماهه نخست سال
 ۲ ،۹۶میلیون و  ۳۴۰هزار کارتن سیگار معادل
۲۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون نخ در کشــور تولید
شده بود و این در حالیست که آمارهای امسال
نشــان میدهد در ۶ماه نخســت سال جاری
یکمیلیون و ۹۶۰هزار کارتن سیگار در داخل
تولید شده و این یعنی کاهش  ۳۸۰هزار کارتن
در  ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
که معادل  ۱۶درصد کاهش در تولید ســیگار
اســت .وی ادامه داد :این در حالیســت که در
 ۶ماهه نخســت امسال با توجه به قانون برنامه

هشدار ایران به اعضای اوپک

تولید را کاهش ندهید نفت به  ۴۰دالر میرسد !
رئیسجمهور روسیه در مورد ادامه مدیریت بازار
موافق اســت ،قطر در حرکتی تعجب آور در روز
دوشــنبه اعالم کرد که در ســال  ۲۰۱۹از اوپک
خارج خواهد شد .این کار انسجام اوپک را تهدید
میکند .تصمیمهای اوپک باید به اتفاق آرا گرفته
شوند تا قابل اجرا باشند.
کاظم پور گفت«:فکر نمیکنم آنها به کاهش تولید
فکر کنند .احتماال میخواهند بهانههایی بیاورند
یا پیشنهادهایی روی میز بگذارند که مورد قبول
دیگران نباشــد و بعد بگویند :بسیار خوب ! ما که
گفتیم ».ایران به عنوان یک عضو بنیانگذار اوپک،
مجبور شد به خاطر تحریمهای آمریکا بر صادرات
آن ،تولید خود را از  ۳.۸میلیون بشــکه در روز به
حدود  ۳میلیون بشــکه در ماه گذشــته کاهش
دهد .دونالد ترامپ که تهدید کرده صادرات نفت
ایران را به صفر میرساند .معافیتهایی به برخی
واردکنندگان نفت ایران داد این ادعا را تضعیف کرد.

است چند بار پیگیر شدم اما جوابی نگرفته ام.
زهرا یــک زن سرپرســت خانوار هــم میگوید:
سرپرســتی دو بچه کوچک را بر عهده دارم و ۶۵۰
هــزار تومان حقوق تامیــن اجتماعی میگیرم اما
بستهای به من تعلق نگرفته است !
یک کارگر روستایی هم که فقط بیمه روستایی دارد
میگوید :فکر نمیکنم بدبخت تر از من هم وجود
داشته باشد اما بررســی کردم هیچ چیزی به من
تعلق نگرفته است.
با وجود انتقادات مــردم در خصوص عدم دریافت
بستهها به نظر میرسد دولت برای سال آینده هم
که سال ســختی به لحاظ تنگنای معیشت برای
مردم ارزیابی شده ،برنامه پرداخت بسته حمایتی
را در دستور کار دارد .محمد باقر نوبخت دیروز سه
شــنبه خبر داد که در بودجه سال  ۹۸بین  ۱۰تا
۱۵هزار میلیارد تومان برای بســتههای حمایتی
پیشبینی شده است.
ســامان تیمــوری متخصص آی تــی و فن آوری
ارتباطــات میگوید :دولت بــرای آنکه بتواند همه
افراد مشمول را مطابق دریافتیهای خود از بسته
حمایتی برخوردار کند باید یک سامانه قوی طراحی
کند که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد و کسی را
از قلم نیندازد.
وی به خبرنگار آفتاب یزد گفت :دولت الکترونیک در
ایران قدمت ده ساله پیدا کرده و اینکه نابسامانیها
نتواند مشموالن واقعی را رصد و شناسایی کند جای
تاســف دارد .به نظر من طراحی چنین سامانهای
با توجه به اینکه ســال آینده هم قرار است توزیع
بستهها ادامه یابد ،ضروری است.
تیموری در خصوص ســامانه مســتقر در سایت
بهزیستی گفت :ممکن است چون میزان مراجعات
با موضوع غیر بسته به سایت زیاد است پهنای باند
در نظرگرفته شــده برای مراجعان جوابگو نباشد و
الزم است سامانه قدرتمند تری برای رسیدگی به
مشکالت افراد در نظر گرفته شود.

ولی این معافیتها اجازه خرید مقدار محدودی را
میدهند و مدت زمان محدودی دارند.
کاهش قیمت نفت در دو ماه گذشته نه تنها برای
ایران بلکه برای تمام تولیدکنندگان گروه اوپک و
غیر عضو آن مشکل ایجاد کرده است.
قیمت فعلی نفت خام برنت حدود  ۶۱دالر در هر
بشکه است ،یعنی کمتر از آنچه اکثر تولیدکنندگان
برای تعادل بودجه داخلیشــان نیاز دارند .ترامپ
هم بر اوپک فشــار میآورد که قیمت را از این هم
پایینترببرد.
عربستان و روسیه سعی کردند با توافق برای تمدید
قراردادشان برای مدیریت بازار ،کاهش قیمت نفت
را مهــار کنند ولی آنها هیچ کاهش جدیدی را در
تولید نفت تایید نکردهاند و مقامات هر دو کشور
میگویند آنها هنوز به توافق نرسیدند.
کاظمپور شک دارد اوپک باالخره با تمدید قرارداد
موافقت کند .او گفت «:کشورهایی که در سه ماه

پنجم توســعه و به دنبال عــوارض مصوب در
نظر گرفته شده برای ســیگار ،واردات سیگار
در کشــور به صفر رسید .تاجدار ادامه داد :این
افزایش غیرقابل تصــور و تحمل مالیات برای
تولیدکنندگان باعث شد که در اسفندماه سال
گذشــته زمزمه اعمال افزایش قیمت از ابتدای
ســال  ۹۷در بازار به گوش برسد و این مسئله
هجمه شــدید خرید ســیگار و دپوی آن را به
دنبال داشت .وی با تاکید بر لزوم برنامهریزی
جــدی برای صنعــت دخانیات کشــور گفت:
متاســفانه تا امروز  ۱۶درصــد کاهش تولید و
فروش در محصوالت دخانی را تجربه کردهایم و
قطعا تا پایان سال این رقم به بیش از  ۳۰درصد
خواهد رسید و این در حالیست که سیگارهای
تولید داخل به هیچ وجه از لحاظ قیمت قابلیت
رقابت با سیگارهای قاچاق را ندارند و در صورت
ادامه داشــتن این وضع متاسفانه تا پایان سال
خبرهایــی ناگوار از بحــران در این صنعت به
گوش خواهد رسید و ممکن است کارخانجات
تولید ســیگار که پرســنل زیادی هم دارند با
مشکالت جدی در پرداخت حقوق و دستمزد
کارگرانشان مواجه شوند.

گذشته بشکههای نفت را به بازار اضافه کردهاند باید
آن را کاهش دهند».
اوپک و متحدانش از ســال  ۲۰۱۷موفق شدند با
کاهش تولید ،ذخایر اضافی بازار را حذف کنند و
قیمــت را باال ببرند ولی در مــاه ژوئن این روند را
برعکس کردند و تولید را افزایش دادند .از آن زمان
عربستان و روسیه تولیدشان را بسیار باال بردهاند.
نگرانی از عرضه بیش از حد دوباره باال گرفته است
و نگرانی از میزان تقاضا هم باعث شد از ماه اکتبر
قیمت نفت  ۳۰درصد سقوط کند.
کاظم پور اضافه کرد «:با شکستی که در این سهماه
داشتهاند ،شک دارم همکاری ادامه پیدا کند .چرا
یک شکســت نهادینه شده اســت؟ برای تمدید
آن اتفاق آرا نیســت ».او همچنین اخطار داد که
تحریمها و سقوط قیمت نفت میتواند اوپک را با
قدمت بیش از نیم قرن متالشی کند.
کاظم پور گفت «:یک حس سرخوردگی به وجود
آمده است ،مخصوصا بین تولیدکنندگان کوچک،
نه در سطح قطر.سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد
دلیلی برای ترک اوپک است».

