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 اخذ مالیات از کارانه پزشکان
 برطبق اصول پذیرفته شده جهانی  

عض��و کمیس��یون اجتماع��ی مجلس درب��اره تالش 
پزش��کان ب��رای دریافت معافی��ت مالیات��ی کارانه از 
شورای عالی اقتصادی سران قوا که برخالف تبصره 6 
قانون بودجه امسال است، گفت: آنچه در قانون بودجه 
آمده، کارشناسی شده و بر اساس اصولی است که در 

دنیا هم پذیرفته شده است.
ش��کور پورحسین شقالن عضو کمیس��یون اجتماعی 
مجلس درباره تالش پزش��کان برای دریافت معافیت 
مالیاتی کارانه از ش��ورای عالی اقتصادی سران قوا که 
برخالف تبصره 6 قانون بودجه امس��ال اس��ت، گفت: 
آنچ��ه در قانون بودجه آمده، کارشناس��ی ش��ده و بر 
اساس اصولی است که در دنیا هم پذیرفته شده است. 
ای��ن در دنیا یک اصل مالیاتی اس��ت ک��ه ازصاحبان 
مش��اغل با درآمد باالتر، مالیات بیش��تری طلب  و به 
دهک های پایین توزیع می شود. تبصره 6 نیز به همین 

دلیل آمده است که به نظر من تبصره خوبی است.
وی ادامه داد: در کشور مانند آلمان کارمند مجرد 7500 
یورو حقوق دریافت می کند که یک سوم این رقم، یعنی 
2500 یورو آن را مالی��ات می دهد. اما در ایران افرادی 
که درآمدهای زیادی دارند مالیات بر مش��اغل کمی می 
پردازند. به همین دلیل معتقدم شاید کمیسیون بهداشت 
مجلس احساسی عمل کرده و این اقدام مبانی کارشناسی 
ندارد؛ مگر اینکه ش��کایت  های زیادی از پزشکان رسیده 
باشد که این هم کار کارشناسی می  طلبید تا میزان درآمد 

سالیانه آنها ارزیابی شود.  فارس

استقبال مردم  از کاالی باکیفیت 
یک عض��و اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت ظرفیت 
اقتصاد ایران به حدی گس��ترده اس��ت که در صورت 
مدیری��ت صحیح و درک دقیق از ش��رایط نه تنها به 
راحتی می توان نیازهای داخلی را با تولید ملی برطرف 
کرد، که حتی حضور گسترده در بازارهای جهانی نیز 

دور از ذهن نیست.
عب��اس آرگ��ون اظهار ک��رد: اگ��ر نگاه��ی دقیق به 
ظرفیت های اقتصادی کش��ور داشته باشیم، می بینیم 
که چه فضای بالقوه ای برای توس��عه وجود دارد. ایران 
دومی��ن دارنده ذخایر گاز و س��ومین دارن��ده ذخایر 
نفت در جهان اس��ت. معادن، محصوالت کش��اورزی 
و تولی��دی ما ظرفیت بس��یار زیادی دارن��د. ایران از 
نظ��ر حمل و نق��ل جایگاهی منحصر به ف��رد دارد که 
کشورهای حاضر در منطقه را با طی کوتاه ترین مسیر 
از شرق به غرب و از شمال به جنوب متصل می کند و 
بازار خدمات، بازاری بسیار مهم به شمار می رود. پس 
در کن��ار محدودیت هایی که غرب ب��رای ما به وجود 
آورده، تحریم ایران، کشورهای خارجی را نیز از بازاری 

بسیار مهم و گسترده محروم می کند.
به گفت��ه وی، در صورتی که این ظرفیت به درس��تی 
درک ش��ود و با یک برنامه ریزی درس��ت اس��تفاده از 
ظرفیت حداکثری در دستور کار قرار گیرد، تولید ایرانی 
نه تنها می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای داخل را 
پاس��خ دهد که حتی امکان حضوری قوی در بازارهای 

بین المللی نیز وجود خواهد داشت.  میزان 

مجوز واردات ۴۵ هزار تن مرغ صادر شد
کارگ��روه تنظیم بازار مصوب ک��رد 70 هزار تن مرغ 
برای ذخایر راهبردی تا پایان س��ال تامین شود، اما با 
توجه با اینکه حداکثر توان داخلی برای ذخیره سازی 
مرغ تا پایان سال 25 هزار تن است مقرر شد مابقی از 

محل واردادت تامین گردد.
درحالی که مرغداران و حتی وزارت جهاد کش��اورزی 
از تولید مرغ م��ازاد و حتی فروش به قیمت پایین تر 
از هزینه های تولید دم می زنند کارگروه تنظیم بازار 
مصوب کرد ک��ه 45 هزار تن مرغ  برای تامین ذخایر 

راهبردی به کشور وارد شود.
این کارگروه در جلس��ه اخیر خود مصوب کرده است 
که 70 ه��زار تن مرغ برای ذخای��ر راهبردی تا پایان 
س��ال تامین ش��ود اما با توجه به اینکه حداکثر توان 
ذخیره سازی مرغ تا پایان س��ال از محل تولید داخل 
25 هزار تن اس��ت مقرر ش��د مابق��ی از محل واردات 

تامین شود.
متن مصوب��ه اخیر کارگروه تنظیم بازار به ش��رح زیر 
است:"مقرر گردید شرکت پشتیبانی امور دام با توجه 
ب��ه بند دوم ابالغیه ش��ماره 64015/ت 56873 ه� - 
م��ورخ 24/5/98 در الزام این ش��رکت به همکاری و 
هماهنگ��ی در اجرای سیاس��ت ها و مصوبات کارگروه 
تنظیم بازار اقدامات الزم برای ترمیم ذخایر راهبردی 
گوشت مرغ تا سقف 70000 تن را انجام و گزارش آن 

را به صورت ماهیانه به کارگروه ارائه نماید.
تبص��ره: همچنین ب��ا توجه ب��ه اع��الم وزارت جهاد 
کش��اورزی مبنی بر حداکثر توان ذخیره سازی مرغ تا 
پایان س��ال به میزان 25 هزار تن )ش��امل موجودی 
و خریدهای دارای ق��راداد( مقرر گردید اقدامات الزم 

جهت تامین ذخایر از محل واردات صورت پذیرد.
بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار شرکت پشتیبانی 
امور دام، ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و دفتر خدمات 
بازرگان��ی وزارت صنع��ت معدن و تج��ارت برای  ثبت 
سفارش این محصول اقدام کنند و  بانک مرکزی نیز ارز 

مورد نیاز واردات این محصول را تامین کند.  مهر 

اخبار

  ادامه عملیات اکتشاف نفت در جنوب کشور 
وزیر نفت از ادامه عملیات اکتشاف در جنوب کشور خبر داد و گفت: اکتشاف های 

جدید، خبرهای خوب جدیدی نیز به دنبال خواهد داشت.
 بیژن زنگنه،گفت: عملیات اکتشاف نفت در جنوب کشور ادامه دارد و اکتشاف های 

جدید، خبرهای خوب جدیدی نیز به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: در وهله فعلی، اکتشاف نفت و گاز در دریای خزر در اولویت نیست، بلکه 

ادامه عملیات اکتشافی در بخش خشکی، آن هم در استان های جنوبی مثل خوزستان 
را در دس��ت داریم. وزیر نفت با اشاره به خبر اخیر کشف الیه 22 میلیارد بشکه ای نفت 
در اس��تان خوزستان، تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با ادامه عملیات اکتشافی نفت و گاز 
در نقاط مختلف کشور، خبرهای خوبی را در خصوص اکتشاف مقادیر جدید نفت و گاز 
برای مردم در آینده داش��ته باشیم.زنگنه گفت: در زمستان امسال، هیچ گونه مشکلی در 

تأمین گاز کشور نخواهیم داشت.  تسنیم 

افزایش سهمیه شهر ها در طرح ملی مسکن 
وزیر راه با بیان اینکه س��امانه ثبت نام تاکنون پاسخگویی مناسبی داشته،گفت: 
در اکثر شهر ها به این جمع بندی رسیده ایم که باید به سهمیه اضافه شود، باید 

زمین بیشتری را شناسایی کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
محمد اسالمی با اشاره به وجود 14 هزار کیلومتر خط ریلی در کشور گفت: در 

حوزه ریل هدفگذاری کش��ور افزایش 20 درصدی حمل بار اس��ت که تحقق این 
هدف به توسعه زیرساخت ها بستگی دارد. وی افزود: در حال حاضر طراحی و اجرای 

15 هزار کیلومتر پروژه ریلی در کشور در جریان است که اتصال به مراکز بار، ایجاد خط 
دوم، افزایش راندمان و سرعت و بهسازی خطوط را شامل می شود.

اس��المی گفت: مهم ترین پروژه ریلی که امیدواریم بتوانیم با تامین بودجه تا پایان سال 
به افتتاح برسانیم، پروژه خط دوم راه آهن بافق- زرین شهر به طول 534 کیلومتر است 

که فعال 170 کیلومتر از آن آماده شده است.  میزان

  آمادگی صد درصدی شبکه گاز برای عبور از زمستان
مدیر دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران گفت:  ش��بکه گاز با اجرای طرح های 
توس��عه ای و بهره برداری از ایستگاه های تقویت فشار آمادگی صد درصدی برای 
عب��ور از زمس��تان و تامین گاز بخش های مختلف از مص��رف خانگی تا خوراک 

پتروشیمی ها را دارد.
  جمش��یدی دانا مدیر دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران افزود: در حال حاضر 

حدود 70 تا 75 درصد گاز مورد نیاز کش��ور از طری��ق فازهای پارس جنوبی تامین 
می ش��ود و قرار است در زمس��تان تا 16 میلیون متر مکعب گاز از مخازن ذخیره سازی 
برداش��ت شود. وی تصریح کرد:حدود 75 میلیون متر مکعب گاز در روز نیز از کشور به 
عراق و ترکیه صادر می شود با این حال شبکه گاز ایران آمادگی 100 درصدی برای گذر 
از زمس��تان را دارا اس��ت. به گفته وی با توجه به توان شبکه گاز از پاالیشگاه ها گرفته تا 

خطوط انتقال، تامین خوراک به خوبی انجام خواهد شد.  ایرنا 

کرایه سفر تاکسی های اینترنتی افزایش نمی یابد
نرخ کرایه دو شرکت تاکسی های اینترنتی بدلیل 
اینکه به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته، 
سهمیه  این  جزئیات  و  یافت  نخواهد  افزایش 

بزودی اعالم خواهد شد.
  نرخ کرایه دو شرکت تاکسی های اینترنتی بدلیل 
اینکه به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته، 

افزایش نخواهد یافت. 
در همین ارتباط شرکت اسنپ در اطالعیه ای اعالم 
کرد با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، و مطابق  
اطالعیه شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی و تایید وزارت کشور، به اطالع می رسانیم 
سهمیه  اینترنتی  تاکسی های  رانندگان  به  که 
بنزین تعلق می گیرد. براین اساس از امروز ۲۴ 
در  فعال  راننده  کاربران  بنزین  هزینه  ماه،  آبان 
تاکسی های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به 
قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت 

بانکی آنها واریز می شود.
این اطالعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه های 
نداشته  تغییری  هیچگونه  اینترنتی  تاکسی های 
از  نگرانی  بدون  می توانند  راننده  کاربران  و 
فعالیت  به  همیشه  مثل  بنزین  قیمت  افزایش 

خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ سی نیز در اطالعیه جداگانه ای 
با تایید این موضوع، اعالم کرد: پیرو انتشار خبر 
ملی  شرکت  اعالم  طبق  و  بنزین  سهمیه بندی 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی و تایید وزارت 
به  بنزین  سهمیه   می رسانیم:  اطالع  به  کشور، 

رانندگان تاکسی های آنالین تعلق می گیرد.  

نمای نزدیک

در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد؛
جلسه فوق العاده تنظیم بازار برای کنترل بازار

یک مقام مس��ئول از جلس��ه فوق العاده س��تاد تنظیم بازار برای کنترل بازار 
خبر داد و گفت:با توجه به فراوانی کاال و وضعیت مناسب ذخایر استراتژیک، 

هرگونه افزایش قیمت کاال در بازار ممنوع است.
با اعالم افزایش قیمت بنزین از س��وی دول��ت در بامداد روزجمعه 24  آبان 
98، ستاد تنظیم بازار برای کنترل تبعات روانی افزایش قیمت بنزین در بازار 

، عصر دیروز تشکیل جلسه می دهد.
این مقام مس��ئول گفت:با توجه ب��ه فراوانی کاال و وضعیت مناس��ب ذخایر 
اس��تراتژیک، هرگونه افزایش قیمت کاال در بازار ممنوع اس��ت. وی افزود: بر 
این اساس تمام تدابیر اندیشیده شده تا با توجه به وضعیت ذخایر استراتژیک 
کاالی��ی و وفور کاال در مبادی عرضه، کاالهای اساس��ی هی��چ گونه افزیش 
قیمتی نداشته باشند؛ بر این اساس، هماهنگی های الزم با تولید کنندگان به 
عمل آمده و در عین حال در سطح عرضه نیز بازرسان با قدرت و قوت به بازار 
نظارت خواهند کرد تا هیچ گونه افزایش قیمتی به بهانه گرانی بنزین در بازار 
رخ ندهد. این مقام مسئول از بسیج معاونت های بازرسی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
بازرس��ی اصناف، س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ایر نهادهای نظارتی برای 

نظارت و کنترل بازار به منظور مقابله با گرانفروشی خبر داد.
وی خاطرنش��ان کرد: در عین حال مردم هم از طریق ابزارهای نظارتی از جمله 
س��امانه رصد آنالین قیمت 100 قلم کاالی اساسی، شماره تلفن 124 سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز سایت ir.124.www  می توانند 

گرانفروشی ها را گزارش کرده و شکایت خود را به ثبت برسانند.  مهر 

از سال آینده انجام می شود؛
عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار 

معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای اجاره بهای مسکن دو 
اقدام و سرفصل مشخص انجام دادیم، گفت: واحدهای خالی از سکنه از اول 

سال آینده وارد بازار می شوند.
محمود محمودزاده در پاس��خ به این سئوال که  برنامه های دولت برای اجاره 
به��ا قبل از آغاز فصل نقل و انتقاالت س��ال 99 چیس��ت، گفت: برای اجاره 
بهای مس��کن دو اقدام و سرفصل مشخص انجام دادیم. اولین سرفصل، بحث  
مالیاتی است تا به این وسیله واحدهای خالی از سکنه به بازار عرضه شوند. 
وی افزود: س��رفصل دوم نیز بحث اجاره داری حرفه ای اس��ت که یک اصالح 
آیین نامه برای آن نوشتیم و در پی مصوبه دولت هستیم تا اراضی در اختیار 

شرکت هایی قرار گیرد که این ها دائما اجاره داری کنند.
محم��ودزاده تاکید کرد:در ای��ن مورد قبال محدودیت زمانی 5 س��اله وجود 
داش��ت و بعد از 5 سال واحدهای مس��کونی باید به فروش می رسید، اما در 
حال برداش��تن این موضوع هس��تیم تا این واحدها 99 س��اله فقط به اجاره 
داده ش��وند. این موضوع را در حال بردن به دس��تگاه های دولتی هستیم که 
دس��تگاه های حمایتی با س��رمایه گذاری داخلی این کار را انجام دهند و در 
اختیار گروه های هدف اگر نمی توانند به آن ها مسکن بدهند، سرپناه مناسب 
برای آنها در نظر بگیرند.  معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی 
در پاس��خ به این س��وال که برای فصل نقل و انتقال مسکن در تابستان چه 
اقدام کوتاه مدتی انجام خواهد ش��د، گفت: تالش می کنیم که سامانه اسکان 
و امالک تا پایان امس��ال بارگذاری ش��ود تا بتوانیم ورود واحدهای خالی از 

سکنه را از اول سال آینده به بازار داشته باشیم.  فارس

 نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس؛
انحصار در واردات به نفع کشور نیست

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مکانیزم موجود در زمینه 
ثبت س��فارش غیر معمول کره برای یک ش��رکت با اطالع از اینکه در آینده 
تخصی��ص ارز دولتی برای واردات آن محصول متوقف می ش��ود، نوعی رانت 

است.
عباس پاپی زاده بالنگان نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت مجلس شورای اس��المی در خصوص واردات بخش 
زیادی از کره مورد نیاز کشور توسط فردی خاص گفت: یکی از مشکالتی که 
در زمینه واردات کاالهای اساسی وجود دارد انحصار است، هر گاه سهم یک 
وارد کننده از 20 تا 25 درصد بیشتر باشد شاهد انحصار در بازار می شویم.

نماینده مردم دزفول در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به اینکه اگر 
فردی بین 20 تا 25 درصد از س��هم واردات یکی از محصوالت کش��ور را در 
اختیار بگیرد می تواند در زمینه توزیع و قیمت گذاری آن محصول تاثیر گذار 
باشد، ادامه داد: واردات 70 درصد از کره مورد نیاز کشور توسط یک شرکت 
یا فرد، نوعی انحصار مطلق اس��ت و می توان��د قیمت این محصول در بازار را 

مدیریت و کنترل کند.
وی با تاکید بر اینکه انحصار در واردات محصولی مانند کره به نفع دولت 
و کشور نیس��ت، عنوان کرد: مکانیزم موجود در وزارتخانه مربوطه در زمینه 
ثبت س��فارش غیر معمول کره برای یک ش��رکت با اطالع از اینکه در آینده 
تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول متوقف می ش��ود و قیمت آن 
افزایش پیدا می کند نوعی رانت اس��ت که در اختیار ش��رکت یا فردی خاص 

قرار گرفته و دستگاه قضایی باید آن را پیگیری کند. خانه ملت 

گزارش

س��اعت 24  روز 24 آبان ماه س��ال 98  اتفاق بزرگ دیگری 
دراقتصاد کش��ور رق��م خورد،اتفاقی که به گفت��ه متولیان در 
راس��تای کاهش مص��رف بنزین و جلوگی��ری از قاچاق بنزین 
ص��ورت گرفت. براس��اس اطالعیه ش��رکت پاالی��ش و پخش 
ف��رآورده های نفتی بر این اس��اس،  زین پ��س قیمت بنزین 

سهمیه ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان شد.
 همراس��تا با این مهم و نگرانی هایی ک��ه دراین زمینه وجود 
داش��ت اما نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هدف 
از اجرای طرح مدیریت مصرف س��وخت و اصالح قیمت بنزین 
را حمایت معیش��تی از 18 میلیون خانوار عنوان کرد و  گفت: 
این طرح در راس��تای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ه قوه اجرا ش��ده  و در س��ال های اخیر ب��ا افزایش مصرف 
بنزین کارشناس��ان اظهار نظر می کردند که اگر بنزین سهمیه 
بندی ش��ود و در قیم��ت آن اصالحی صورت گی��رد می تواند 

باعث کنترل مصرف شود.
به باور نوبخت ؛ دولت در شش سال گذشته فقط دو بار اصالح 
قیمت انجام داد و منابعی که از آن حاصل ش��د بیش��تر صرف 
پرداخت به خانواده های نیازمند و تحت پوش��ش کمیته امداد 

امام خمینی )ره( و بهزیستی شد.
وی در س��خنان خود به تشریح  طرح حمایت معیشتی دولت  
خبرداد و با تأکید بر اینکه این بار نیز رئیس جمهور نظر داشت 
که اگر قرار اس��ت اصالحی در قیمت بنزین انجام ش��ود حتماً 
بای��د منابع آن به مردم پرداخت ش��ود  اف��زود: از این جهت با 
تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سه قوه به تصویب رسید، قرار بر این شد که 100 درصد منابع 
حاص��ل از اصالح قیمت ها و س��همیه بندی به صورت حمایت 

معیشتی بین خانوار های مورد نظر توزیع شود.
ب��ه گفته نوبخت ؛ جامع��ه هدف بی��ش از 18 میلیون خانوار 
)بیش از 60 میلیون نفر( را تشکیل می دهد ودر همین راستا، 
ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی موظف شد همه منابع 
حاصل از این برنامه را در یک حس��اب مش��خص که به همین 

عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند. همچنین  وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که دارد؛ 
فهرس��تی از این 18 میلیون خانوار یا هم��ان 60 میلیون نفر 
مورد نظر را آماده کند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد 
همه مبالغی که به حس��اب واریز می شود بین این خانوار ها که 
از یک نفر تا پنج نفر هستند به صورت ماهانه در قالب مبالغی 

بین 55 تا 205 هزار تومان پرداخت کند.
براس��اس اظهار نظر نوبخت از این به بعد این س��ازمان هر ماه 
سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت های 
مرب��وط ب��ه طرح ه��ای عمرانی که ه��ر م��اه از خزانه صورت 
می گی��رد، دوم پرداخت یارانه ها که معم��والً 26 هر ماه انجام 
می ش��ود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می گیرد 
که در قالب بس��ته های حمایت معیشتی خواهد بود. همچنین 
طوری برنامه ریزی کرده ایم که بالفاصله پس از اجرای طرح و 

حداکثر یک هفته تا ده روز آینده همه وجوه به حساب 
سرپرست خانوار واریز شود.

پیش بینی درآمد ساالنه ۴۰هزار میلیارد تومانی
البته بررس��ی های صورت گرفته در س��ازمان برنامه و بودجه 
نش��ان می دهد از محل افزایش و اصالح قیمت بنزین ماهیانه 
رقمی نزدیک به 3 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد ایجاد می 
ش��ود، از سوی دیگر با توجه به طرح دولت برای کمک به 18 
میلیون خانوار ایرانی به نظر می رس��د رقمی بین 3 هزار تا 3 
هزار و 100 میلیارد تومان در هر ماه برای این طرح به عنوان 

هزینه در نظر گرفته شده باشد.
بر اس��اس مصوبه سران قوا ش��رط اصلی افزایش قیمت بنزین 
این بود که تمامی درآمدهای حاصل از این سیاست به حساب 
خانوارهای غیرثروتمند واریز ش��ود. بر این اس��اس این درآمد 
هیچگون��ه اتصالی به بودجه عمومی نداش��ته و برای کس��ری 
بودج��ه از درآمدهای مذکور اس��تفاده نخواهد ش��د.آنطور که 
اش��اره شد بر اساس بررس��ی های انجام ش��ده ماهیانه رقمی 
نزدی��ک به 300 میلیارد تومان ماب��ه التفاوت از محل افزایش 

قیمت بنزین و کمک به 18 میلیون خانوار ایجاد می شود.
 بر اس��اس توافقات انجام شده مابه التفاوت ریالی که در سال 
ب��ه 3 هزار میلیارد تومان بالغ می ش��ود بس��ته به مدل هایی 
که دولت تعریف می کند به حس��اب سرپرس��تان خانوار واریز 

خواهد ش��د. نکته جالب توجه این که ممکن اس��ت با افزایش 
قیمت بنزین میزان مصرف عمومی در کشور کاهش پیدا کرده 
و به این ترتیب می��زان درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین 
نی��ز تا حدودی کاهش یابد که باید این موضوع را در بحث ما 

به التفاوت نهایی لحاظ کرد.
نکته مهم دیگ��ر اینکه بحث واریز یارانه نقدی از کمک نقدی 
جدی��د دولت ب��ه 18 میلیون خانوار ایرانی ج��دا بوده و حتی 
این مبلغ نیز با همدیگر متفاوت می باش��د. بر این اساس رویه 
جاری 26 مهرماه رقم مربوط به یارانه های نقدی به حس��اب 
سرپرس��تان خانوار واریز خواهد ش��د و به احتم��ال زیاد بر بر 
اس��اس هماهنگی صورت گرفته در همان حس��اب و در زمان 
دیگ��ر )احتماال ابت��دای ماه ( رقم مربوط ب��ه کمک نقدی به 

خانوارهای ایرانی واریز خواهد شد.

گرانی بنزین به نفع مردم است
همراس��تا با این اتفاق ؛روز گذش��ته رئیس جمهور با تاکید بر 
ضرورت و اهمی��ت اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین و کمک 
به خانوارهای ضعیف و متوسط کشور از محل درآمد حاصل از 
آن،گفت: این کار به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده 

و می تواند در حل مشکالت آنان مفید و موثر باشد.
 وی با بیان اینکه دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی 
بتواند از  اقش��ار ضعیف کشور که بواسطه شرایط اقتصادی در 
فش��ار هستند،حمایت و به آنها کمک کند، اما به دلیل کمبود 
منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداش��ت تصریح 
کرد:  امروز اقش��اری در جامعه هس��تند که در زندگی خود با 
مش��کالت مواجه هستند، فش��ارهای اقتصادی شدید در سال 
97 و 98 ب��ه زندگی مردم وارد ش��د و دول��ت می خواهد در 
حد تامین نیازمندی های ض��روری، حمایتی از مردم کرده و 
به خانواده هایی که احساس می کنیم در فشار بیشتر هستند 

کمکی کرده باشیم.
وی با بیان اینکه برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار 
و ارق��ام دقیق داریم اما در همین حدی که امکان تش��خیص 
وج��ود دارد م��ی توانیم جامعه را به دو بخش تقس��یم کنیم، 
گفت: بر این اس��اس حدود 75 درصد در ش��رایط فش��ار قرار 
دارند و حدود 25 درصد هم ش��رایط زندگی شان خوب است 
و بر مبنای محاس��بات 18 تا 19 میلیون خانوار و جمعیتی در 

حدود 60 میلیون نفر مش��مول ط��رح حمایتی دولت خواهند 
ب��ود و  ای��ن مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به 

شمار می رود.
رئی��س جمهور با بیان این که تالش ما این اس��ت بتوانیم این 
مبلغ را ماهیانه به حس��اب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل 
آذر م��اه اولین نوبت آن پرداخت ش��ود، گفت: این اقدام برای 
اقش��ار مستضعف جامعه کمک کوچکی به شمار می رود و در 

مجموع اصل این کار ضروری است.
روحانی  تصریح کرد:  برخی معتقد بودند که قیمت انرژی در 
ایران با قیمت آن در کش��ورهای منطقه فاصله زیادی دارد که 
البته این موضوع موجب ایجاد مفاسدی از جمله قاچاق خواهد 
بود و اگر بخواهیم این معضل را از بین ببریم باید به گونه ای 
قیمت را افزایش دهیم که تقریبا با قیمت انرژی در کشورهای 

همسایه برابری داشته باشد و ما با آن مخالفت کردیم.
وی افزود: البته این اقدام از س��وی دولت انجام نشد به خاطر 
این بود که معتقد بودیم این افزایش قیمت به نرخ هایی مثل 
5 ه��زار تومان ب��رای هر لیتر بر زندگی مردم تاثیر مس��تقیم 

داشته و موجب افزایش تورم خواهد بود.
ب��ه گفته روحانی هدف اصلی از ای��ن اقدام این بود که از یک 
طرف فش��ار زیاد به مردم وارد نش��ود و از س��وی دیگر برای 
کسانی که مصرف روزانه معمول دارند نرخ بنزین گران نشود. 
ب��ه همی��ن دلیل 60 لیتر را با یک نرخ و ن��رخ آزاد را به گونه 

دیگر تعیین کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه 4 س��ال است که دولت نسبت به 
تغییر نرخ بنزین اقدامی نکرده است و امروز بعد از 4 سال این 
اقدام انجام ش��ده اس��ت گفت: باید این را برای مردم توضیح 
دهی��م که این اقدام به نفع آنان خواه��د بود و دولت علیرغم 
مش��کالت اقتصادی که دارد هرگز قصد برداش��ت از این پول 
را نداش��ته و هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها 

بازخواهد گشت.
 روحانی افزود: هیچ کس تصور نکند چون ش��رایط اقتصادی 
دولت س��خت شده دس��ت به این اقدام زده اس��ت تا بخواهد 
بودج��ه خود را جب��ران کند؛ هرگز اینطور نیس��ت و ریالی از 
ای��ن پول به خزانه نخواه��د رفت.رئیس جمهور گفت: این کار 
به نفع مردم و اقش��ار تحت فشار جامعه بوده و می تواند مفید 

و موثر باشد.

 طرح حمایتی دولت
 از معیشت مردم 

همزمان با افزایش قیمت بنزین رخ داد؛


