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افزایش قیمت ارزرمزها در آینده
عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت:در فصل 
س��رما ) دوران کم باری( برق م��ازاد داریم، باتوجه به 
اینک��ه نمی توانیم آن را ذخیره کنیم می توانیم آن را 

در اختیار ماینینگ ارزرمزها قرار دهیم.
پی��ام باقری، عضو هیات مدیره س��ندیکای برق ایران 
درباره اوضاع ارزرمز در ایران گفت: با بخشنامه هیات 
وزی��ران که مرداد ماه امس��ال منتش��ر ش��د به نوعی 
س��اماندهی نس��بی در حوزه ارزرمزها ش��کل گرفت. 
طبق این بخش��نامه ماینینگ ارزرمزها به عناون یک 
صنعت ش��ناخته ش��د و بخش های مختلف از جمله 
گمرکات کش��ور را ملزم به همکاری با صنعتگران این 

حوزه کرد.
وی ادامه داد: حوزه ارزرمزها تاکنون ساماندهی نشده 
بود و نوعی ناهماهنگی  در آن وجود داش��ت. این در 
حالی است که اکنون افق جدیدی برای فعاالن در این 

حوزه یا سرمایه گذارانی که مایل هستند ایجاد شد.
باقری با بیان اینکه ش��رایط این حوزه به نحوی است 
که روز به روز با محدودیت های بیشتری رو به رو می 
شود، اظهار داشت: در نتیجه چنین شرایطی روزانه به 
میزان تقاضا اضافه ش��ده در حالی که در بخش عرضه 
با محدودیت رو به رو اس��ت. بنابراین قیمت این کاال 

در آینده باال می رود.
به گفته رییس کمیته صادرات س��ندیکای برق ایران 
وابس��ته نبودن ارزرمزها به نظام بانکی هیچ کشوری، 
استقالل در اس��تفاده از آن و همچنین ردیابی دشوار 
آن باعث می ش��ود روز به روز استقبال بیشتری برای 
حضور و فعالیت در این صنعت ایجاد شود. با استفاده 
از این مزایا می توان در دوران تحریم از آن اس��تفاده 

کرد.  مهر

واردت ۳ تن فلفل خرد نشده در سال ۹۷
  براساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۳ تن فلفل 
خرد نشده از کشور های امارات متحده عربی و ویتنام 

وارد ایران شده است.
 آم��ار مقدماتی گمرک از تج��ارت خارجی ۱۲ ماهه 
سال ۹۷ نشان می دهد که در این مدت بیش از ۳ تن 
فلفل خرد نشده  وارد ایران شده است.براساس واردات 
این حجم فلفل خرد نش��ده به کش��ور، ۱۳ میلیون و 
۱۹۹ هزار و ۶۲ دالر ارز از کش��ور خارج ش��د که بالغ 
۵۵۴ میلی��ارد و ۹۸۲  میلی��ون و ۶۳۲ ه��زار و ۸۳۹  
ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.گفتنی است 
عمده فلفل خرد نش��ده از کش��ور های ویتنام و امارت 

متحده عربی وارد ایران شده است.  میزان

یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر قطع شد
یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از »یارانه بگیران غیرنیازمند« 
از بامداد جمعه و همزمان با واریز یارانه نقدی مهرماه 
قطع ش��د و مجموع کسانی که یارانه نقدی شان قطع 

شده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.
  یکص��د و چهارمین مرحله یارانه نقدی بامداد جمعه 
ش��ب به حس��اب سرپرس��تان خانوار واریز شد که در 
ادامه حذف غیرنیازمندان از لیست یارانه بیگران، یارانه 
نق��دی ۱۰۰ هزار خانوار که ح��دود ۴۰۰ هزار نفر را 

شامل می شود از مهرماه قطع شد. 
فراین��د قطع یارانه نق��دی اقش��ار غیرنیازمند جامعه 
همزمان ب��ا واریز یارانه ش��هریورماه کلید خورد و در 
م��اه قبل یارانه ۱۶۲ هزار خان��وار معادل حدود ۷۰۰ 
هزار نفر قطع ش��د تا در مجموع طی ماه های شهریور 
و مهرم��اه یک میلی��ون و ۱۰۰ ه��زار غیرنیازمند، از 

فهرست یارانه بگیران حذف شوند.
 ق��رار اس��ت در هر ماه گروهی از جامعه که مس��تحق 
دریافت یارانه نقدی نیس��تند، از فهرست یارانه بگیران 
حذف ش��وند. بر اس��اس اطالعات به دست آمده تمام 
سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها در مهرماه قطع 

شده، در گروه سه دهک باالیی جامعه قرار دارند. 
همچنین بر اس��اس آنچه که پیش از این اعالم ش��ده 
بود، قرار اس��ت تا پایان س��ال یارانه نقدی سه دهک 
باالیی جامع��ه یعنی دهک های هش��تم، نهم و دهم 

شامل ۲۴ میلیون نفر قطع شود.  مهر
 

 واردات ارقام جدید کلزا
و چغندر قند به کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از واردات ارقام جدید کلزا 
و چغندر قند به کش��ور خب��ر داد و گفت: این اقدام با 

حمایت وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.
حسین ش��یرزاد اظهارداشت: در س��ال زراعی جاری 
اتحادیه مرکزی ش��رکت های تعاونی تولید روس��تایی 
با حمایت س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی و وزارت 
جهاد کش��اورزی، با انعقاد قرارداد اجرایی، آموزشی و  
تحقیقات��ی با مجریان  چغندرقن��د و دانه های روغنی 
وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ه رایزنی و مش��ارکت با 
ش��رکت های تولیدکننده معتبر و مط��رح اروپایی در 

تولید ارقام بذری نوین کلزا و چغندرقند اقدام کرد.
وی ادام��ه داد: از جمله این ش��رکت ها م��ی توان به  
شرکت KWS آلمان  اشاره کرد که  در زمینه انتقال 
 Gordon سه رقم کلزای زمستانه با نام های تجاری
و  Umberto  و Cristiano و همچنین س��ه  رقم 
چغندرقند ب��ا نام ه��ای  Akazia و Terranova و 
Salama  با این شرکت تفاهم نامه امضا شد. مهر

اخبار

  کاهش قیمت مسکن به شهرهای بزرگ رسید
نایب رئیس مشاوران امالک با بیان این که برای مردم خبر خوشی داریم،گفت:روند 

کاهش قیمت در بازار مسکن به شهرهای بزرگ رسیده است.
حس��ام عقبایی اظهار کرد: خبر خوش��ی برای مردم داریم؛  طی ماه های اخیر و 
پس از جهش قیمت در بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت 

نزولی شده و همچنان با این رویه پیش می رود.
وی با یادآوری این که  از ابتدای س��ال گذش��ته تا اواس��ط تیرماه امسال بازار مسکن 

درگیر رکود تورمی بود، افزود: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ها در بازه مورد اشاره 
به میزانی پیش��رفت کرد که در نهایت باعث کاهش ۸۹ درصدی معامالت در تابس��تان 

امسال شد. اتفاقی که در ربع قرن اخیر در بازار مسکن ایران سابقه نداشته است.
وی افزود: پیش بینی ما این بود که روند کاهش قیمت ها از نیمه دوم سال آغاز شود اما 

از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ ها در بازار مسکن شروع شد.  میزان 

انطباق ۹۰ درصدی برنامه ریزی های مرزی 
وزیر راه و شهرسازی گفت: برنامه ریزی های صورت گرفته از طرف این وزارتخانه 

با عملکرد زوار انطباق ۹۰ درصدی را نشان می دهد.
محمد اسالمی افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی 
ب��ا معادله های دقیقی انجام ش��ده بود، اما در نهایت این خود زوار هس��تند که 

تصمیم می گیرند که چگونه برنامه ریزی کنند، اما در برآیند نتیجه نشان می دهد 
ک��ه برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته با عملک��رد زوار انطباق ۹۰ درصدی را نش��ان 

می دهد. وی ادامه داد: هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از زوار در عتبات حضور دارند و درحال 
بازگش��ت به میهن هس��تند و وس��یله نقلیه عمومی برای این زوار در هر ۴ مرز وجود 
دارد. وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ۱۱ هزار اتوبوس برای این افراد در نظر گرفته ش��ده 
و امیدواریم طی س��ه روز آینده این افراد با وس��یله نقلیه عمومی به راحتی به کش��ور 

برگردند.  وزارت راه  و شهرسازی

رشد ۲ برابر پرونده های قاچاق
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال ۴۸ هزار و ۶۵ 
فقره پرونده متش��کله مظنون به قاچاق داش��تیم، گفت:سیس��تان و بلوچستان، 

خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند.
حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با وضعیت قاچاق در س��ال جاری، اظهار داشت: 

در ۵ ماهه امس��ال تعداد ۴۸ هزار و ۶۵ فقره پرونده متش��کله مظنون به قاچاق 
داش��تیم با ارزش ۵۸.۲۱۷ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ 

برابر رشد را نشان می دهد.
وی افزود: بر اساس اعالم ناجا از این میزان پرونده، ۳۳ هزار و ۴۳۳ مورد به مراجع صالحه 
رسیدگی ارسال شده است که ۲۳ هزار و ۸۱۰ مورد مربوط به سازمان تعزیرات و ۹ هزار و 
۶۲۴ مورد به دادسرای عمومی ارسال شده و در همین مدت بررسی استان های سیستان 

و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیشترین تعداد پرونده را داشتند.  مهر

رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: تولید دام 
در دامداریها ۵۰ درصد بیشتر شده به طوری که 
از وزارت جهاد درخواست صادرات کردیم و آنها 
هم موافق هس��تند اما برخی نمی گذارند قیمت 

پایین بیاید.
قیمت گوش��ت نس��بت به چند ماه گذش��ته تا 
حدودی کاهش یافته و مسئوالن خبر می دهند 
که روند کاهشی تا رسیدن قیمت گوشت گوساله 
به کیلویی ۷۰ هزار تومان و گوشت  گوسفندی 

به ۸۵ هزار تومان ادامه خواهد یافت. 
قیمت گوش��ت در سال گذشته تا کیلویی ۱۲۰ 
هزار تومان افزایش یافت و در چند ماه گذش��ته 
از اوج قیمت��ی خود تا ح��دودی پایین آمده به 
طوری ک��ه قیمت گوش��ت خالص گوس��اله به 

کیلویی ۸۳ تومان رسیده است.
منصور پوریان رئیس ش��ورای تأمین دام کشور 
گفت: تولید دام سنگین در کشور بسیار افزایش 

یافته و انباش��ت تولید در دامداری ها وجود دارد 
و پیش بینی می ش��ود که روند کاهش��ی قیمت 

گوشت ادامه دار باشد.
وی افزود: بررس��ی تولید دامداری ها و آمارهایی 
که مرکز آمار از تعداد دامهای س��بک و سنگین 
ارائه می دهد حاکی از افزایش تولید به ویژه دام 
سنگین در کشور اس��ت،  اما برخی نمی گذارند 

قیمتها پایین بیاید.
پوریان گفت: انباش��ت گوس��اله در دامداریهای 
وجود دارد به طوری که  ۲۷۵ هزار راس دام در 
۴ استان کشور بیش از ۵۰۰کیلوگرم وزن دارند 
که این بس��یار برای تولید کننده خطرناک است 
زیرا هر چه دام وزن بیشتری داشته باشد نشانگر 

این اس��ت که وزن آنها تبدیل به چربی ش��ده و 
این برای دامدار به صرفه نیست.

رئیس ش��ورای تأمین دام کشور دالیل افزایش 
تولید را کاهش بیم��اری در بین جمعیت دامها 
دانست که به همت سازمان دامپزشکی بیماری 
بسیارکاهش یافته است در حالی که در سالهای 
۹۴ تا ۹۵ بیماری تب برفکی جمعیت زیادی از 
دامهای کش��ور را از بین برد.وی گفت: »افزایش 
تولید دام دامداری ها نسبت به سال گذشته ۵۰ 

درصد بیشتر شده است.«
افزای��ش ۵۰ درص��دی احتماال در تع��دادی از 
دامداریهای و یا استانها اتفاق بیفتد اما نمی توان 
آن را ب��ه تمام کش��ور تعمیم داد چ��را که اگر 

چنین افزایش��ی در تولید رخ بده��د ما نه تنها 
درتولیدگوش��ت خ��ود کفا می ش��ویم بلکه باید 

صادر هم بکنیم.
وی با بیان اینک��ه موانعی در برابرکاهش قیمت 
وجود دارد، فروش��گاه های زنجیره ای را از جمله 
مانع در برابر کاهش قیمت گوشت عنوان کرد و 
گفت: فروشگاه های زنجیره ای به لوکس فروشی 
عالق��ه دارند و گوش��ت را در بس��ته بندی های 
مختلفی که انجام می دهد به قیمتهای گرانتری 
می فروش��د. پیش از این نیز این مسئول دالل ها 
را هم از موانع بازدارنده کاهش قیمت گوشت به 

رغم افزایش تولید مطرح کرده بود.
رئیس ش��ورای تأمین دام کشور معتقد است که 

قیمت دام در ماههای گذش��ته کاهش داشته و 
قیمت دام زنده س��بک از ۵۰ هزار تومان به ۴۰ 
هزار تومان و دام سنگین زنده از ۳۸ هزارتومان 

به ۲۵ هزار تومان رسیده است.
وی پیش بینی کرد که قیمت گوشت گوساله به 
کیلویی ۷۰ هزار تومان و گوس��فند به ۸۵ هزار 

تومان کاهش یابد.
پوریان گفت: واردات دام بسیار ارزانتر از گوشت 
داخل اس��ت و به صرفه اس��ت ک��ه اضافه تولید 
داخل را ص��ادر کنیم و نیاز کش��ور را از طریق 

واردات تامین کنیم. 
وی همچنی��ن مطرح کرد که در جلس��ه ای که 
دام��داران با وزارت جهاد کش��اورزی داش��تند 
مس��ائل تراکم ش��دید دام در دامداریها، افزایش 
وزن دامها را مطرح کردیم و درخواست صادرات 
کردیم که موافقت کردند ام��ا باید فرایند ادامه 

یابد.  فارس

رئیس کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد؛
 تنظیم نقدینگی در گرو اصالح 

فضای کسب و کار  
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: توصیه می شود دولت در هزینه های خدماتی 

و تشریفاتی صرفه جویی کند و از منابع بانک مرکزی کمتر استفاده نماید.
طهماس��ب مظاهری اظهار کرد: »معمای نقدینگی همواره از سواالتی بود که 
پیش روی سیاست گذاران اقتصادی و دولت وجود داشته؛ از یکسو نقدینگی 
مایه حیات اقتصاد است و از دیگر سو رشد نقدینگی اگر بیش از رشد تولید 

باشد، تورم زاست.«
وی ادام��ه داد: »اولی��ن خصیص��ه نقدینگی ایجاد قدرت خرید اس��ت و این 
ق��درت خرید دنب��ال کاال و خدمت می گ��ردد؛ بنابراین هن��ر دولت ها ]در 
گذش��ته[ و بانک مرکزی همواره بر این بوده که رش��د تولید و نقدینگی را با 

هم همخوان سازد.«
مظاهری رش��د نقدینگی ۲ تا ۴ درصد بیشتر از رشد تولید را محرک اقتصاد 
و تولید دانست و افزود: »از آنجایی که دولت توفیق نمی یابد رشد نقدینگی 
را با رش��د تولید هماهنگ نماید، تورم ایجاد می ش��ود و این تورم پدیده ای 

است که ما و ملت ایران با آن خو کرده ایم.«
وزیر اقتصاد دولت های هفتم و هشتم گفت: »نقدینگی مانند آب حیات است 
که اگر وجود نداش��ته باش��د خشکسالی به بار می آورد اما اگر آب بیش از حد 
رفع نیاز در اختیار باش��د و از مس��یرهای مناس��ب نیز هدایت نشود، به سیل 
تبدیل می گردد.« مظاهری در پاس��خ به چگونگی رشد نقدینگی اظهار کرد: 
»کاهش رشد تولید به سیاست دولت و وضعیت اقتصادی منتج می شود و مهم 

ترین دلیل وضعیتی است که دولت برای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند.«
وی خاطرنشان کرد: »قدم نخست برای تنظیم نقدینگی، اصالح فضای کسب و 
کار است تا رشد نقدینگی کاهش یابد در این راستا سال گذشته رشد تولید منفی 

را پیش رو داشتیم و امسال نیز عدد ۱.۲ درصد را اعالم کرده اند.« مهر 

بررسی ضوابط مالی تنظیم الیحه بودجه ۹۹ جزییات 
مربوط به س��قف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش 

کارمندان را مشخص کرد.
یکی از پیوس��ت های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، 
ضوابط مالی تنظیم الیحه بودجه ۹۹ است که امسال 
با پیش بینی های مربوط به سال ۱۴۰۰ همراه است.

در بخ��ش بودجه هزین��ه ای، م��واردی در خصوص 
اس��تخدام رس��می و پیمان��ی در کلیه دس��تگاه ها، 
افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوس��ط پانزده 
)۱۵( درص��د، س��قف اعتبار مربوط به س��رانه اضافه 
کار کارکن��ان، مبل��غ پ��اداش پایان س��ال )عیدی(، 
اعتبار مأموریت )داخلی و خارجی( کارکنان، س��رانه 
کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، 
حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه 
اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار 
معین)مش��خص(، اعتبار مربوط ب��ه انعقاد قرارداد با 

شرکت های خدماتی و... پیش بینی شده است.
۱- استخدام رس��می و پیمانی در کلیه دستگاه های 
سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات 
مربوطه پیش بینی می ش��ود. اخذ تأییدیه س��ازمان 
برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور 

مجوز استخدامی ضروری است.
۲- دستگاه های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوس��ط 

پان��زده )۱۵( درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب 
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق 
و دستمزد مش��مولین قانون کار پانزده )۱۵( درصد 
تعیی��ن می گ��ردد. رقم قطع��ی افزایش ب��ه تصویب 

شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان 
را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه 
اضاف��ه کار در س��ال ۱۳۹۸ )مبتنی ب��ر موافقتنامه 

متبادله سال ۱۳۹۸(  پیش بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان س��ال )عی��دی( را در بودجه 
سال ۱۳۹۹ معادل )۱۲.۰۰۰.۰۰۰( ریال پیش بینی 
نمایند. مبل��غ قطعی پاداش پایان س��ال به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتب��ار مأموریت )داخل��ی و خارجی( کارکنان را 
حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 
۱۳۹۸ )مبتنی بر موافقتنامه متبادله س��ال ۱۳۹۸(  

پیش بینی نمایند.
ه���- اعتبار س��رانه کمک ه��ای رفاهی مس��تقیم و 
غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه 
س��ال ۱۳۹۸ )مبتنی ب��ر موافقتنامه متبادله س��ال 
۱۳۹۸( و پ��اداش یک ماهه مع��ادل یک ماه حقوق 
و مزای��ای کارکنان را از مح��ل صرفه جویی اعتبارات 

پیش بینی نمایند.
و- تمامی مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های 

اجرای��ی از جمل��ه ش��رکت های دولتی مس��تلزم ذکر 
ی��ا تصریح نام مانند ش��رکت های تابع��ه وزارت نفت و 
شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا 
و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و 
مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با 
استناد به ماده )۷۵( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲( افزایش اعتبار حقوق، 
دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی 
س��ال ۱۳۹۹ مطابق افزایش مندرج در جزء )الف( بند 
)۳(، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و 

مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.
ز- ه��ر گونه پیش بین��ی اعتبار ب��رای بندهای ب و 
ه� منوط به استقرار س��امانه حسابداری قیمت تمام 
شده موضوع بند الف تبصره )۲۰( قانون بودجه سال 

۱۳۹۸ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ می باشد.
۳- دس��تگاه های سیاس��تگذار و مجری به اس��تثنای 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند 
اعتبار الزم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود 
را در "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از 

درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.
۴- پیش بین��ی س��رانه اعتبار برای قرارداد با اش��خاص 
حقیقی برای انجام کار معین)مشخص( دارای شناسه از 
سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، 
حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۸ )مبتنی بر موافقتنامه 
متبادله س��ال ۱۳۹۸(، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای 
کارکن��ان مندرج در جرء )الف( بن��د )۲( فوق الذکر و با 
رعایت بند )ب( ماده )۲۸(  قانون برنامه شش��م توسعه 

کشور در سال ۱۳۹۹ مجاز می باشد.  تسنیم 

یارانه نقدی روی ریل هدفمندی
خانوارهاییکهکسیمسئولیتحذفیارانهآنهاراقبولنمیکند

گزارش

ش��هریورماه یارانه نقدی عده ای خانوارهای مشمول قطع شد 
و مس��ئوالن عنوان کردند که با تایید حساب بانکی، یارانه  آنها 
واریز می ش��ود ام��ا با وجود واریز یارانه مهرم��اه، این خانوارها 
همچنان بدون یارانه مانده و کسی مسئولیت حذف یارانه آنها 

را قبول نمی کند.
حذف دهک ه��ای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بر اس��اس 
قان��ون در ماه های اخیر مجددا کلید خ��ورد. این موضوع یک 
مطالبه عمومی و قانونی بوده که طی سال های اخیر نیز وجود 
داشت اما بنا به مالحظاتی از سوی متولیان و مسئوالن متوقف 

ماند.
مس��ئولیت حذف غیر نیازمندان بر اس��اس تبصره ۱۴ قانون 
بودجه س��ال ۹۸ ب��ا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��ت. 
طب��ق این قان��ون و دس��تورالعمل اجرایی، س��ه دهک باالی 

درآمدی مشمول حذف از یارانه نقدی هستند.
در حال حاضر براس��اس بانک های اطالعاتی مختلف، وضعیت 
دارایی غیرنیازمندان، پاالیش و غربال شده و در صورت احراز 
از شمول یارانه بگیران خارج می شوند. البته برای اینکه ریسک 
و خط��ای حذف یارانه بگیران کاه��ش یابد و اجحافی در حق 
اف��راد به وجود نیاید، مراحل راس��تی آزمایی مجدد نیز پیش 

بینی شده است.
افراد در مرحله اعتراض با پرکردن پرسش��نامه و فرم مربوطه 
اطالعات حس��اب های بانکی خود را در اختیار وزارت رفاه قرار 
می دهند ت��ا در صورت محرز ش��دن، به زم��ره یارانه بگیران 

بازگردند.
در ش��هریور ماه از س��وی مس��ئوالن وزارت رفاه اعالم شد که 
ح��ذف یارانه ح��دود ۲۰۰ هزار خانواری که مش��مول حذف 

هستند با پیامک به آنها اطالع رسانی شده است.
اینک��ه یارانه غیرنیازمندان حذف ش��ود قطعا امری ضروری و 
اجتناب ناپذیر اس��ت اما با این وص��ف در ماه های اخیر برخی 
نارس��ایی ها و نواقص موجب ش��ده تا اتفاق��ات جالب و نادری 
رق��م بخورد. چنانکه به عنوان مث��ال بعضی خانوارها به فارس 
اطالع داده اند که پیامک حذف یارانه برای آنها نیامده اما یارانه 

شهریور آنها نیز قطع شده است.

نه پیامک قطع یارانه آمد نه خود یارانه!
در همین راستا حسین حیدری تبار گفت: بازنشسته آموزش و 
پرورش هستم و در خانه استیجاری ساکنم. تا مردادماه یارانه 
دریافت کردم اما یارانه ش��هریور واریز نشد. پیامک حذف نیز 

ارس��ال نشده اس��ت. از وزارت رفاه که پیگیر شدم گفتند شما 
در لیست حذف یارانه قرار ندارید.

این معلم بازنشسته تاکید کرد: پس از آن پیامکی با سرشماره 
»۵۰۰۰۴۳۸۹۰۰« از سازمان هدفمندسازی یارانه ها دریافت 
کردم که نوشته بود»سرپرست محترم به کد ملی...لطفاً جهت 
تایید حساب به ش��عبه بانک خود مراجعه نموده تا یارانه های 
نقدی ش��ما ماه جاری برقرار گردد./ س��ازمان هدفمند سازی 
یاران��ه ها«. پس از آن به بان��ک مراجعه کردم و با ارائه دوباره 

اطالعات، حساب بانکی تایید شد.

یارانه مهرماه واریز نشد
وی ادام��ه داد: یارانه مهرماه برای همه واریز ش��ده و قرار بود 
این ماه یارانه ما نیز پرداخت ش��ود اما حساب خود را بررسی 
کردم و یارانه واریز نش��ده اس��ت. دسترس��ی هم به س��ازمان 
هدفمندسازی نداریم که پیگیری کنیم. یک تلفن گویا وجود 
دارد که آن هم بوق اش��غال می زند. مس��ئوالن با مردم صادق 

باشند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که مس��ئوالن سازمان هدفمند 
س��ازی یارانه عنوان کردند یارانه افرادی که مش��کل حس��اب 

بانکی دارند در مهرماه واریز می شود.
نکت��ه دیگر این اس��ت که قرار بود یارانه افرادی که مش��مول 
دریافت هس��تند و ش��هریور واریز نش��ده بود، همراه با یارانه 
مهرماه واریز شود اما اطالعات و مستندات نشان می دهد فقط 

یارانه مهرماه را دریافت کرده اند.
مشکل حساب بانکی ۷۳۰۰ یارانه بگیر

در همین باره سید جالل الدین عارفیان معاون یارانه سازمان 
هدفمندی سازی یارانه ها به فارس گفت:  در کل کشور ۷۳۰۰ 
نفر بودند که یارانه آنها به دلیل مش��کل حس��اب بانکی واریز 
نش��ده بود که در زمره مشموالن حذف یارانه مرحله یکصد و 

سوم نبودند. 
معاون یارانه س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها با تاکید بر اینکه 
مشکل حساب های بانکی این افراد حل شده است، عنوان کرد: 

هر کس��ی که می خواهد یارانه بگیرد باید شماره حساب بانکی 
معتبر داشته باشد مگر آنکه مشمول حذف باشد و یا با دستور 

قضایی یارانه به آن تعلق نگیرد. 

خانوارهایی که حذف نشده یارانه شان قطع شد
چن��د روز پیش حس��ین میرزایی س��خنگوی س��تاد اجرایی 
تبص��ره ۱۴ قانون بودج��ه ۹۸ گفته بود:  ماه قبل )ش��هریور( 
۹۱ هزار خانوار از س��وی سازمان هدفمندی یارانه نگرفتند که 
حساب های آنها مشکل داشت که سازمان متولی در این زمینه 

اطالع رسانی می کند.
در ط��رف مقاب��ل، عارفیان معاون س��ازمان هدفمند س��ازی 
یارانه ه��ا عدم واریز یاران��ه ۹۱ هزار خانوار را رد کرده و آنها را 
یک ادعا دانس��ته و گفته بود: از تاریخ یک فروردین س��ال ۹۴ 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها هیچ فرد یا خانواری را از یارانه 
حذف نکرده اس��ت و اگر ادعا ش��ده که ۹۱ هزار خانوار چنین 
اتفاقی برایش��ان رخ داده به ما بگویند. تعداد افرادی که حذف 
ش��دند براس��اس اطالعات وزارت رفاه ۷۳۰۰ نفر است که ماه 

بعد برای آنها پرداخت می شود.
مس��ئوالن وزارت رف��اه معتقدند که فقط لیس��ت افرادی که 
مش��مول حذف هستند به این س��ازمان ارائه می شود و علت 
اینکه برخی افراد خارج از لیس��ت این وزاتخانه حذف شده اند 
را نمی دانند. در این تایید و تکذیب ها مسئولیت پاسخگویی به 

خانوارهایی که یارانه یشان قطع شده با کیست؟

چرا حساب های بانکی نیاز به تایید مجدد دارد؟
این سوال مطرح است چرا فردی که تا مرداد ماه یارانه دریافت 
کرده به یک باره باید حساب بانکی خود را مجددا تایید کند و 
پس از آن نیز یارانه دریافت نکند؟ و از همه مهم تر اگر وزارت 
رفاه به عنوان متولی وی مسئول قانونی پاالیش و حذف یارانه 
ثروتمن��دان معتقد اس��ت که یارانه ۹۱ ه��زار خانوار را حذف 
نک��رده، کدام ارگان با چه مجوزی دس��ت به ای��ن اقدام زده 

است؟ فارس

رئیس شورای تأمین دام کشورمطرح کرد؛
تولید دام در دامداریها 50 درصد بیشتر شده اما برخی نمی گذارند قیمت پایین بیاید

برای سال 99  تعیین شد؛  
  سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان


