
دولت در آزمون مراقبت از اعتماد مردم
انباشت ۱۵ هزار تن شیر خشک در ایران

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیر خشک ایران 
از دپو بیش از ۱۵ هزار تن ش��یر خش��ک در نیمه اول 
امس��ال در کارخانه های تولیدی ب��ه دلیل ممنوعیت 

صادرات این محصول خبر داد.
سیاوش سلیمی   با اش��اره به ممنوعیت صادرات شیر 
خش��ک از تابستان سال گذش��ته، اظهار کرد: در حال 
حاضر بیش از ۳۰ کارخانه تولید ش��یر خشک صنعتی 
در ایران با اش��تغال مس��تقیم بالغ بر ۵۰۰۰ نفر فعال 

هستند که ساالنه ۱۰۰ هزار تن تولید دارند.
وی مصرف س��االنه شیر خش��ک در ایران را ۶۰ تا ۷۰ 
هزار تن اعالم کرد و گفت: این صنعت می تواند ساالنه 
حدود ۳۰ هزار تن صادرات داش��ته باش��د و در س��ال 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ب��ه ترتی��ب ۳۰ و ۲۶ هزار تن ش��یر 
خش��ک به ۱۲ کش��ور در منطقه و برخی کش��ورهای 

آفریقایی صادر شد.
ب��ه گفت��ه رئی��س انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان 
شیرخش��ک ای��ران، در حال حاضر بی��ش از ۱۵ هزار 
تن ش��یر خش��ک در کارخانه ها دپو ش��ده که لیستی 
از آن ب��ه تفکیک کارخانه ها ب��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( ارائه ش��ده اس��ت. وی افزود: برخی 
کارخانه های مصرف کننده شیر خام همچون واحدهای 
لبنی و تولیدکنندگان ش��یرینی و ش��کالت نیز مازاد 
محصول خود را به واحدهای تولیدکننده شیر خشک 
می فرستند تا به صورت کارمزدی تبدیل به شیر خشک 
شود و برای آن ها قابل نگهداری باشد که اگر این میزان 
را نیز در نظر بگیریم ممکن اس��ت حدود ۳۰ هزار تن 

شیر خشک در کشور دپو شده باشد.
س��لیمی همچنین با بی��ان اینک��ه وزارت صمت علت 
ممنوعیت صادرات شیر خش��ک را جلوگیری از گران 
ش��دن شیر خام اعالم کرده اس��ت، اظهار کرد: این در 
حالی است که با وجود ممنوعیت صادرات شیر خشک 
در یک س��ال اخیر باز هم قیمت ش��یر خشک افزایش 
یافته اس��ت. نکته قابل توجه دیگر این اس��ت که سایر 
محصوالت لبنی مجاز به صادرات هستند.   ایسنا  

 
 افزای�ش قیم�ت بنزی�ن بدون بررس�ی  

کارشناسی  
عضو کمیس��یون انرژی مجلس گف��ت: افزایش قیمت 
بنزین توس��ط دول��ت در بدترین ش��رایط اتفاق افتاد. 
ب��ه نظرم ای��ن اق��دام دولت از لح��اظ زمان��ی و نوع 
قیمت گذاری و هم نحوه س��همیه بن��دی بدون تدابیر 

الزم و بررسی های کارشناسی صورت گرفت
اسداهلل قره  خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره 
اق��دام اخی��ر دول��ت در افزایش قیم��ت بنزین گفت: 
تصمیمی که گرفته شد، تصمیم شورای سران قوا بود 
و نمی ت��وان این تصمیم را رد کرد، این تصمیم در این 
روال اداری و قانونی گرفته ش��ده است، اما بحث بنده 
این اس��ت س��ران قوا بر چه مبنای��ی چنین تصمیمی 
گرفتن��د. مردم ما که حقوق ش��ان به دالر نیس��ت که 
بخواهیم قیمت  یک حامل انرژی مثل بنزین را به دالر 

محاسبه کنیم و آن را به یکباره ۳ برابر کنیم.
وی افزود: بنزین کاالیی اس��ت ک��ه قیمت آن بر روی 
کل اقتصاد م��ا تاثیر می گذارد آن هم کاالیی که تاثیر 
آن روی کل اقتصاد ما اس��ت و این تصمیم سران سه 
قوه در ش��رایط فعلی تصمیم درستی نبود. نمایندگان 
مجلس به جز آق��ای الریجانی، مابقی به هیچ وجه در 
جریان چنین تصمیمی نبود و ما همه غافلگیر شدیم. 
قطعا در چنین موارد مهمی مجلس باید نظر دهد، آن 
هم موضوعی که مجلس س��ه ب��ار با آن مخالفت کرده 

بود.  فارس

تشکیل ٢ هزار پرونده تخلف صنفی 
معاون بازرسی سازمان صنعت استان تهران از ۱۷هزار 
بازرس��ی و تشکیل ۲هزار پرونده در دوهفته اخیر خبر 
داد و گفت: عدم درج قیمت و گران فروش��ی بیشترین 

دلیل تخلفات بوده است.
عزیزاهلل فضلی در خصوص آمار بازرس��ی های سازمان 
صنعت استان تهران در دو هفته اخیر، اظهارداشت: از 
۲۵ آذر ماه طرح نظارتی ب��ازار برای کنترل قیمت ها 
شروع شد که تا اطالع ثانوی نیز و به نوعی تا عید این 

بازرسی ها ادامه دارد. 
وی ادامه داد: در گش��ت های نظارتی تعزیرات، پلیس 
امنیت اقتصادی، سازمان اصناف، اتحادیه های مربوطه، 
آژان��س های اتومبیل کرایه و پی��ک های موتوری نیز 
هم��کاری دارند که در این دو هفته گذش��ته ۱۷ هزار 
بازرسی انجام و ۲هزار پرونده تخلف تشکیل شده است.  
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت استان تهران با 
اشاره به اینکه ۳۵٨ بازرسی مشترک با تعزیرات انجام 
شده اس��ت، گفت: عمده تخلفات و پروندهای تشکیل 
شده مربوط به حمل و نقل درون شهری، آژانس های 
اتومبیل کرایه، پیک های موتوری و وانت بارهای درون 
شهری است. به گفته وی، نوسانات ناشی از تغییر فصل 
و شرایط جوی و تأثیر آن بر روی قیمت میوه و گرانی 
ن��ان و گاز مایع از موارد دیگری اس��ت که بیش��ترین 

تخلف در این حوزه گزارش شده است.
افضلی بیان کرد: عمده تخلفات انجام ش��ده در پرونده 
هایی که تا کنون تش��کیل شده است، مربوط به عدم 
درج قیمت بر روی کاال و گران فروش��ی بوده اس��ت. 

 تسنیم 

اخبار

وام هزار میلیاردی برای مسکن مهر  
مقام مسئول طرح مسکن مهر گفت: ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت با سود ۲۴درصد 
از سوی بانک مسکن در اختیار شرکت عمران پردیس قرار می گیرد و از محل این 
وام برای آماده سازی، محوطه سازی، تکمیل زیرساخت های مسکن مهر و... هزینه 
می شود.   علی اصغر جاودان فر ، با اشاره به این که ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت با 

سود ۲۴ درصد از سوی بانک مسکن در اختیار شرکت عمران پردیس قرار می گیرد، 
اظهار کرد: از محل این وام برای آماده س��ازی، محوطه س��ازی، تکمیل زیرس��اخت های 

مس��کن مهر و... هزینه می ش��ود، همچنین یک وام ۵۰۰میلیاردتومانی با سود ۴درصد نیز 
برای پردیس در نظر گرفته ش��ده که به محض تخصیص در پروژه ها تزریق خواهد شد.  وی 
ادامه داد: بازپرداخت وام ۱۰۰۰میلیاردتومانی از منابع داخلی شرکت عمران پردیس انجام 
خواهد گرفت.   وی افزود:در خصوص تکمیل پروژه های مسکن مهر خوشبختانه موانع موجود 

در خصوص تأمین منابع مالی برطرف شده است.  وزارت راه و شهرسازی 

تامین کاالهای اساسی در سال ۹۹ با ارز ۴۲۰۰ تومانی
  رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از تامین کاالهای اساسی در سال ۹۹ با ارز چهار 

هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: دولت خواهان مهار تورم است.
محمدباق��ر نوبخت گفت: قیمت دالر برای کاالهای اساس��ی در الیحه بودجه ۹۹ 
همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان پیش بینی شده است. وی، تصمیم دولت را برای 

اس��تفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی قطعی عنوان کرد و افزود: دولت به دنبال 
مهار تورم اس��ت و اگر به جای دالر چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی اس��تفاده 

شود، یعنی پذیرفته ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹، مرغ و شکر با دالر حدود ۱۱ هزار تومانی 
تامین ش��ود که در این ش��رایط همه چیز گران خواهد شد. در یک دوره، با وجود استفاده 
از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمت ها افزایش پیدا می کرد، اما در حال حاضر این روش 
مسلط شده است. در حال حاضر تامین کاالهای اساسی با دالر چهار هزار و ۲۰۰ تومانی 

در کشور به رویه ای عادی تبدیل  شده است.  خانه ملت 

 ثبت 58  هزار درخواست برای عدم دریافت یارانه حمایتی
سخنگوی ستاد مشمولین کمک معیشتی دولت گفت تاکنون ۵٨ هزار درخواست 
با پذیرش تعهدات در سایت اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی ثبت شده است 
که یکی از این تعهدات پذیرش بررس��ی زیرسیستمی اطالعات بانکی مردم است. 
حس��ین میرزایی با بیان اینکه پس از واریز کمک های معیش��تی به حساب مردم، 

کمتر از پنج میلیون درخواست برای واریز ثبت شده است، گفت: البته در این میان 
بیش از ده درصد از درخواست ها مربوط به افرادی است که سرپرست خانوار نیستند و 

تعداد رکوردهای تکراری نیز بسیار زیاد است یعنی افرادی که درخواست خود را ثبت کردند 
hemayat. و مجددا اطالعات خودشان را نقض کردند. وی بیان کرد: از چهارشنبه سامانه

mcls.gov.ir قابل دسترسی بوده و مردم نباید به سایتی غیر از این سامانه مراجعه کنند 
و تاکنون ۵٨ هزار درخواست با پذیرش تعهدات در سامانه ثبت شده است که یکی از این 

تعهدات پذیرش بررسی زیرسیستمی اطالعات بانکی مردم است.  ایرنا 

م��رک��ز پ��ژوه��ش ه��ای 
بخش  کرد:   اعالم  مجلس 
کشور  انرژی  از  عمده ای 
و  نفت  پاالیشگاه های  در 
گاز و نیروگاه های برق به 
هدر می رود، تلفات بخش 
عرضه انرژی قبل از اینکه 
کننده  مصرف  دست  به 
ساالنه  ب��رس��د،  نهایی 
میلیون   ۵۰۰ م��ع��ادل 

بشکه نفت خام است.
م��رک��ز پ��ژوه��ش ه��ای 
به  گزارشی  در  مجلس 
قانون  اج��رای  ارزی��اب��ی 
یارانه ها  هدفمندسازی 

پرداخت.قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان قانون اصلی 
در زمینه یارانه انرژی ؛ در پی توزیع عادالنه یارانه ها، افزایش 
کردن  نقدی  با  خانوارها  رفاه  افزایش  اقتصادی،  کارایی 
هزینه های  کاهش  سوخت؛  قاچاق  زمنیه  کاهش  یارانه ها، 
حفظ  و  نقدی  یارانه  پرداخت  یا  بیشتر  شفافیت  دولت، 

محیط زیست بود.
در سال های اجرای قانون هدفمندی ، کل منابع حاصل از 
افزایش قیمت های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها، به 

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص پیدا نکرد.
بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش افزوده حامل های 
دیگری  بخش  شد.  پرداخت  شهردار ها  و  دولت  به  انرژی 
از منابع میان شرکت های تولید کننده این حامل ها)نظیر 
شرکت های پاالیش و پخش، گاز، توانی و آبفا( بابت هزینه 
مصوب  بودجه  اساس  بر  فروش  و  انتقال  فراورش،توزیع، 

شرکت ها توزیع شد. 
و  شده  مصرف  قانونی  تکالیف  بابت  نیز  بخشی  همچنین 
باقی مانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ٨ قانون 

هدفمند کردن یارانه ها واریز شد.

طی  دیگر  ع��ب��ارت  ب��ه 
سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ 
 ۲۳۱ حدود  مجموع  در 
از  تومان  میلیارد  هزار 
تومان  ۴۶۲ هزار میلیارد 
از  حاصل  منابع  )ک��ل 
فروش برق و فرآورده های 
به  طبیعی(  گاز  و  نفتی 
هدفمندسازی  سازمان 
یارانه ها اختصاص یافت. 

با تصویب ماده ۳۹ قانون 
توسعه،  ششم  برنامه 
از  حاصل  منابع  توزیع 
اجرای قانون شفاف شد و 
در قوانین بودجه سال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹٨ در جدول تبصره ۱۴ به این موضوع پرداخته 
شد. در سال ۱۳۹٨ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از 
اختصاص  یارانه ها  هدفمندسازی  سازمان  به  قانون  اجرای 
قانون هدفمند کردن  یافت. قصور در نحوه اجرای  خواهد 
یارانه ها بی توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل )از جمله 
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید 
توزیع منابع   ) اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون  و 
نامرتبط  و  متعدد  اهداف  میان  قانون در  اجرای  از  حاصل 
با حوزه انرژی و بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی 
حوزه انرژی از جمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون 

هدفمند کردن یارانه ها بوده است.
سازمان  یارانه ها،  ک��ردن  هدفمند  قانون  مفاد  طبق 
هدفمندسازی یارانه ها موظف شده بود تا سقف ۵۰ درصد 
از منابع را صرف پرداخت یارانه )نقدی و غیرنقدی( اجرای 
نظام جامع تامین اجتماعی، تامین سالمت، مسکن، اشتغال 
و برنامه های حمایت اجتماعی نماید اما طی سال های ۱۳٨۹ 
تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت 

یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت.. فارس  

شهرسازی  و  راه  وزی��ر 
ه��رچ��ه  ت��ش��ک��ی��ل  از 
مشترک  کمیته  سریعتر 
ایران  مرزهای  ساماندهی 
و  داد  خبر  افغانستان  و 
خواف-  ریلی  خط  گفت: 
با  سریعتر  چه  هر  هرات 
تکمیل  امنیت  برقراری 

شود.
محمد اسالمی، وزیر راه و 
احمد  شیخ  با  شهرسازی 
وزیر حمل  معاون  متین، 
وزارت  ای  جاده  نقل  و 
افغانستان  نقل  و  حمل 
روابط  توسعه  بر  داشت، 

ایران با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان تاکید کرد.
اینکه کشورهای منطقه  به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
باید مسائل و مشکالت خود را درون منطقه ای حل کنند، 
ویژگی هایی  و  جاذبه ها  جزو  را  کیشی  هم  و  همزبانی 
با  تبادالت  توسعه  به  را  منطقه  حکومت های  که  برشمرد 

یکدیگر ترغیب می کند. 
ثبات  و  صلح  پایداری  به  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری 
توسعه آن کشور مومن  و  پیشرفت  برای  افغانستان  کشور 
بوده و هست و برای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نکرده 

است.
تکمیل  بر  روابط دو کشور،  تقویت و گسترش  راه  وی در 
گذشته  در  گفت:  و  کرده  تاکید  هرات  خواف-  ریلی  خط 
انجام  برای تکمیل خط ریلی خواف- هرات فعالیت هایی 
شد که  امیدواریم با برقراری امنیت این خط ریلی هرچه 

سریعتر تکمیل شود.
جمهوری  انتظارات  بیان  در  دوازدهم  دولت  کابینه  عضو 
اسالمی ایران از دولت افغانستان، اعالم کرد: مدت هاست 
تکمیل  زمینه  فعال در  ایرانی  ناامنی شرکت های  دلیل  به 
خطوط ریلی دچار زیان و خسارت شده اند. انتظار ما این 
به ویژه وزارت حمل و نقل آن  افغانستان  است که دولت 

کشور این موضوع را حل 
و فصل کند.

و  سکو  تکمیل  اسالمی 
خط  مسیر  در  را  بارانداز 
ریل خواف- هرات، منوط 
عنوان  امنیت  برقراری  به 
کرد و خواستار راه اندازی 
هرچه سریعتر این پروژه و 

تکمیل آن شد.
گ���زارش،  ای��ن  ب��ر  بنا 
عملیات اجرایی پروژه راه 
آهن خواف – هرات که از 
 ۱۳٨۲  -  ۱۳٨۱ سالهای 
دارای  است،  شده  اآغاز 
سه  که  بوده  قطعه  چهار 
قطعه آن از خواف تا ایستگاه شمعتیغ و پس از آن ایستگاه 
جونو در تعهد ایران است و قطعه چهارم که از این ایستگاه 
به  افغانستانی ها متعهد  را  به هرات می رسد  شروع شده و 

ساخت و بهره برداری از آن شده اند.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در ادامه دیدار خود با هیات 
افغانستانی از آمادگی ایران برای ارایه ضوابط و معیارهای 
تکنولوژی،  انتقال  قالب  در  آیین نامه ها  و  نقلی  و  حمل 
انسانی و تجهیزات و ماشین آالت  نیروی  تربیت  آموزش، 
خبر  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  سوی  از 
داد و افزود: نیاز داریم تا مناطق مرزی ایران و افغانستان 
در میلک، ماهی رود و دوغاورن ساماندهی شود. بدین معنا 
انتظار داریم تا توسعه روابط اقتصادی دو کشور با ساماندهی 

مسیر ترانزیتی هموار شود.
برای  کارشناسی  مشترک  گروه  و  کمیته  کرد:  اعالم  وی 
ساماندهی سه منطقه مرزی ایران و افغانستان تعیین شود 
و با انجام  کار کارشناسی، مشکالت این مناطق را بررسی 
و اولویت بندی کنند و مشکالتی را که می توان از طریق 
کمیته و کارگروه حل کرد، در همان کارگروه حل کرده و 
در صورت عدم رفع مشکالت، در خصوص رفع آنها، کمیته 

مرزی، تعیین تکلیف کند. وزارت راه و شهرسازی   

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

تشکیل کمیته مشترک ایران و افغانستان برای ساماندهی مناطق مرزی

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد؛ 

اتالف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال 

گزارش

طی روزهای اخیر و همزمان با آمار باالی ثبت ش��ده به منظور 
عدم دریافت یارانه حمایت معیشتی متولیان و دست اندرکاران  
این طرح از سرکش��ی به حس��اب های مردماز ماه آینده خبر 
دادن��د و اعالم کردند خانوار هایی که دارای خودرو باالی ارزش 
۲۵۰ میلیون تومان و ملک در تهران باالی یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان باشند قطعاً یارانه معیشتی آنها حذف می شود. 
ای��ن صحبت های  در حالی  از زبان احمد میدری معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح ش��د و پس از وی از س��وی 
ش��ریعتمداری وزی��ر کار ،رفاه و اموراجتماعی تایید ش��د  که 
درست در مهر ۱۳۹۳ حس��ن روحانی رئیس جمهور در گفت 
وگوی تلویزیونی با مردم درباره حذف یارانه پولدارها  این نکته 
را عن��وان کرد که » ی��ک راه برای این که همه را شناس��ایی 
کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده ام و آن 
سرک کش��یدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. «وی 
در س��خنان خود با صراحت اعالم کرد ؛» ضرر سرک کشیدن 
ب��ه زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن اس��ت. هر 
چن��د ممکن اس��ت این راه، ی��ک عده از یاران��ه بگیران را کم 
کند و آن مقدار، به کمک بخش های نیازمند کش��ور بیاید، اما 
اعتماد مردم به دولت و این که مردم در زندگی خصوصی خود 
احس��اس راحتی بکنند، چه می شود. معتقدیم که تمام رونق 

اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود.«
هرچند این گفته ها مانند بسیاری دیگری از وعده های دولت 
ش��کل و ش��مایل دیگری در اجرا به خود گرفته است اما نکته 
مهم و اساس��ی  دراین بین آن بی اعتمادی و  مشکالتی ناشی 
از آن اس��ت که با کلید خوردن این مهم  بیش از پیش نمایان 

خواهد شد.
شرط دولت 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در ۴ آذر ماه سالجاری 
ب��ا حضور دری��ک برنامه تلویزیونی  با اع��الم صریح این جمله 
که »دسترس��ی به ریز حس��اب های بانکی، شرط دولت برای 
پرداخت یارانه معیش��تی از ماه بعد اس��ت« مدعی شد که  ۱۷ 
میلی��ون و ۷۰۰ هزار خانوار طی س��ه مرحله یارانه معیش��تی 
دریافت کرده اند. و تنها  حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور یارانه 
معیش��تی دریافت نکرده اند. وی در توضیح صحبت های خود 
بهاین نکته اش��اره کرد که ۷٨ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر 
هس��تند  و  ۱٨ میلیون نفر یارانه می گیرند، اما بسته معیشتی 

نمی گیرند.
می��دری  همچنین درباره مالک انتخاب خانوارهای مش��مول 
دریاف��ت یارانه معیش��تی  مدعی ش��د که :» م��الک انتخاب 
خانوارهایی که مش��مول گرفتن یارانه معیش��تی شده اند تنها 
داش��تن یا نداشتن خودرو و ملک نبوده است، حدود ٨ میلیون 

و ۵۰۰ هزار خانوار ارزش خودرو های آن ها کمتر از ۵۰ میلیون 
تومان اس��ت. یکی از ش��اخص های پرداخت یارانه معیش��تی 
داشتن خودرو بوده است و مالک پرداخت یارانه معیشتی تنها 

داشتن خودرو نبوده است.
پس از وی شریعتمداری نیز در مصاحبه ای تاکید کرد؛»کسانی 
ک��ه دارای ملک بیش��تر از ی��ک میلیارد تومان ی��ا درآمدهای 
دیگری هس��تند یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند 
یا س��ه سفر خارجی غیر زیارتی در س��ال داشته اند، جزو افراد 
با تمکن مالی به ش��مار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی 

نشده اند.«
استعالم نه سرکشی 

 این گفته ها در مدت زمان کوتاهی با انتقادات و اما و اگرهای 
بس��یاری مواجه شدبه طوریکه سخنگوی ستاد شناسایی طرح 
حمایت های معیش��تی در تصحیح  این س��خنان این مساله را 
عنوان کرد که »حس��اب بانکی را سرکشی نمی کنیم استعالم 
می گیری��م« و گفت: »برای آن دس��ته از اف��رادی که در حال 
حاضر درخواس��ت دریافت یارانه داده اند به بانک ها درخواست 
ارس��ال می کنیم ت��ا اعالم کنند مجموع گردش حس��اب افراد 
خانوار از مبلغی که تعیین ش��ده باالتر است یا نه، اسم این کار 

استعالم است، نه سرکشی به حساب افراد.«
وی مدعی ش��د که»مبنای ما اطالعات ثبت ش��ده ای است که 

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانی��ان قرار دارد. از آنجایی که ممکن اس��ت وضع مالی افراد 
تغییر کند، ما مکانیزمی برای منابع کش��ور مخصوصاً در حوزه 
رفاهی درنظر گرفته ایم و اینطور نیس��ت که یک بار ش��خص را 
تأیید کنیم و وارد سیاس��ت حمایت رفاهی شود تا آخر در آن 
بمان��د. بلکه اف��راد از نظر اقتصادی و اجتماع��ی دائماً در حال 

پایش شدن هستند.« 
قانونی یا غیر قانونی

 هرچند دولت و متولیان مربوط به این طرح به گونه ای رفتار 
می کنندکه این اقدام یعنی سرک کشی به حساب های مردم 
قانونی اس��ت اما نکته مهم و اساسی در بحث انتقادات وارد به 
این طرح فارغ از بی اعتمادی مردم به دولت که روز به روز در 
حال » نه تنها دولت بلکه هیچ کس و نهادی چنین حقی ندارد 
و در ص��ورت اقدام به آن، بر مبنای اص��ل احترام به »مالکیت 
مردم« ، احت��رام به درآمدها و همچنین ب��ه دلیل آنکه خالف 
قانون اساسی و مقررات موجود است، باید پاسخگوی این عمل 

خود باشد.«
ب��ه ب��اور این گ��روه از منتقدان ای��ن اقدام دول��ت اگرچه می 
تواندبرخی از مش��کالت دولت در شناس��ایی افراد را حل کند 
اما ب��ا توجه به اینک��ه برنامه ریزی و فرهنگ س��ازی الزم در 
این خصوص را نداش��ته است بی ش��ک می تواند منجر به  بنا 

گذاش��تن سنگ بنای بی اعتمادی به مردم شود  و این اتفاقی 
نیس��ت که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چراکه مشکالت 
ماحصل این اتفاق به مراتب برای دولت س��نگین تر و پرهزینه 

تر خواهد بود. 
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بررسی سیاست روز ازتبعات  شرط دولت برای  پرداخت یارانه معیشتی؛

۷ علت اصلی حذف کمک معیشتی مردم   

 ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی  
با صدور اطالعیه ای، شاخص های خانوارهایی که 
مشمول طرح حمایت معیشتی نمی شوند را اعالم 
کرد و گفت: از کل جمعیت کشور به ۲۴ میلیون 
نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشد. وزارت 
تعاون ، کارورفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست 
سرپرستان خانوار این ۲۴ میلیون نفر را بر اساس 
شاخص های زیر فراهم کرده است . افرادی که 
دارای این شاخص ها باشند نمی توانند از بسته 

حمایت معیشتی برخوردارشوند.
۱- شاخص اصلی بررسی درخواست:

معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی 
جدول زیر است.

۲- عالوه بر شاخص اصلی فوق شاخص های زیر 
نیز مد نظر قرار می گیرند:

»واحد  دارای  آن  اعضای  که  خانوارهایی  الف- 
مسکونی«، »شغل« و »خودرو« به طور »همزمان« 
هستند  یا خانوارهایی که دارای »دو واحد ملکی« 
هستند. ب- خانوارهایی که ارزش ملک آن ها در 
تهران و کالن شهرها )۱۲( میلیارد ریال و در سایر 

شهرستان ها )۹( میلیارد ریال باشد.
ج- خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش 
بیش از )۳۰۰( میلیون تومان یا خودروی عمومی با 

ارزش بیش از )۴۰۰( میلیون تومان باشند.
د- کارفرمایانی که بیش از )۳( بیمه  پرداز داشته باشند.

ه- خانوارهایی که بیش از )۳( سفر خارجی غیر 
زیارتی داشته اند.

و- گیرندگان تسهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از )۳( 
میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند. 

نمای نزدیک


