
به اعتقاد کارشناس��ان اقتص��ادی افزایش قیم��ت بنزین، 
ق��درت خرید م��ردم را ۸درص��د کاه��ش داد. نمایندگان 
کارگری معتقدند ش��رایط اقتصادی آن قدر بغرنج است که 

همه آمارها حق را به طبقه کارگر میدهد.
  همواره سه ماه پایانی سال برای جامعه کارگری با هزینه 
های بیش��تری نسبت به س��ایر ماه های سال همراه است، 
چرا که تورم نزدیک ش��دن به ای��ام عید از 2تا 3ماه پایانی 
هر سال آغاز می شود و همین موضوع باعث کاهش قدرت 

خرید کارگران می شود.
 ح��اال اگر این روند طبیعی با ش��وکی از یک اتفاق همراه 
باش��د که عقب ماندگی دس��تمزد از هزینه ها افزایش می 
یاب��د. افزای��ش قیمت بنزی��ن طی یک ماه گذش��ته باعث 
افزایش قیمت بس��یاری از اقالم س��بد غذایی شد، چرا که 
افزای��ش 400 تا 500 هزار تومان��ی هزینه های مصرفی را 
برای خانوارکارگری اضافه کرد و  این مبلغ به اعتقاد وحید 
شقاقی شهری،استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی تقریباً حدود 

۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه دولت با سیاست های حمایتی تالش کرد 
بخش��ی از این میزان کاهش را جبران کند اظهار داش��ت: 
سیاس��ت های حمایتی دولت ش��اید تا ح��دود 30 تا 40 
درصد این کاهش را پوش��ش داده باش��د، اما واقعیت این 
است که کاهش قدرت خرید مردم طی یک دو ماه گذشته 

مربوط به افزایش قیمت بنزین است.
وحید ش��قاقی شهری، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی 
اظهار داش��ت: در دو س��ال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر 

2۸ درصد کاهش پیدا کرده است
وحید ش��قاقی شهری،اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در 
مورد کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت بنزین 
گف��ت: اگر متوس��ط هزینههای مصرف��ی خانوارها در کل 
کش��ور را بین 3 تا 3.5 میلیون تومان و در کالنش��هرها 4 
ت��ا 4.5 میلیون در نظر بگیریم افزایش قیمت بنزین تقریبا 
400 تا 500 هزار تومان بر هزینههای مصرفی خانوارها به 
طور میانگین اضافه کرده است و این میتواند تقریباً حدود 

۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
وی ادامه داد: البته دولت سعی کرد با سیاستهای حمایتی 
بخشی از این کاهش را جبران کند و شاید تا حدود 30 تا 

40 درصد این کاهش را توانسته پوشش دهد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: البته بخش��ی از کاهش 
ق��درت خرید مردم مربوط به افزایش قیمت بنزین اس��ت. 
س��ال گذش��ته بیش از 27 درصد میانگین نرخ تورم بود و 

امس��ال نیز 35درصد تورم داریم یعن��ی در مجموع در دو 
سال گذشته 60 درصد تورم به اقتصاد و مردم تحمیل شده 
اس��ت در حالی که افزایش حقوق طبقه کارگر در دو سال 
40 درصد بوده اس��ت، بنابرای��ن 20 درصد از قدرت خرید 
مردم کارگر کاسته شده است که اگر ۸ درصد بنزین را نیز 
بر آن اضافه کنیم، مجموعاً در دو س��ال اخیر قدرت خرید 

طبقه کارگر2۸ درصد کاهش پیدا کرده است .
ش��قاقی با اش��اره ب��ه اینکه کاه��ش قدرت خری��د مردم 
مربوط به تحریم ها اس��ت گفت:بخش��ی از کاهش قدرت 
خرید کارگران به خاطر تحریم ها اس��ت،چرا که  تحریمها 
بیشترین فش��ار را بر دهکهای کمدرآمد جامعه وارد کرده 
اس��ت و به نظر میرس��د که در سالهای پیش��رو فشارهای 
عمیقی ب��ر دهکهای کمدرآمد خواه��د آورد و راهحل آن 
اصالح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید 

اصالحات ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد.
شقاقی اضافه کرد: آمار نشان میدهد که دو دهک پردرآمد 

جامع��ه مالیات اندکی میپردازد در حالیکه این تحریمها بر 
ثروت آنها افزوده است. ثروتمندانی که به دلیل وجود رانت 
و فس��اد بیشترین نفع را از تس��هیالت بانکی میبرند چون 
از تس��هیالت ارزانقیمت استفاده میکنند و همچنین یارانه 
پنهان نیز اینگونه اس��ت. بنابراین در ش��رایط تحریمی اگر 
این س��ه نظام کلیدی اقتصاد اصالح نش��ود ش��اهد شکاف 

عمیق در جامعه خواهیم بود.
تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قدرت خرید مردم

علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار گفت: امسال 
شرایط اقتصادی آن قدر بغرنج است که همه آمارها حق را 
به طبقه کارگر میدهد. در این شرایط تیم کارگری شورای 
عالی کار از نهادهای رسمی مانند وزارت اقتصادی و صمت 
میخواهد خود هزینه سبد معیشتی یک ماه خانوار کارگری 

را براساس اقالمی که به آنها میدهیم تعیین کنیم.
وی در رابطه با تعیین س��بد معیش��ت خانوار برای س��ال 
9۸ افزود: اکنون زمان مناس��بی برای تعیین سبد معیشت 

نیس��ت زیرا هن��وز تاثی��ر افزایش قیمت بنزی��ن بر کاالها 
مش��خص نشده است. فعاًل به شکل دستوری اجازه افزایش 
قیم��ت برخی کاالها را ندادهاند ولی به نظر من بعد از یک 

ماه این تاثیر بیشتر خود را نمایان میکند.
خدای��ی ادامه داد: در س��الهای قبل هم��واره کارفرمایان و 
دولت از تعیین سبد معیشت دلخوشی نداشتند ولی امسال 
آنه��ا تمایل دارند ک��ه هر چه زودتر این س��بد به تصویب 
برسد. ولی کارگران به دنبال تعویق این سبد هستند تا بعد 
از گذشت مدتی و تاثیر افزایش قیمت بنزین بر برخی اقالم 

سبد کاال به تعیین هزینه های خانوار بپردازیم.
این فعال کارگری در پاس��خ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر 
افزای��ش قیمت بنزین بر نرخ تورم کلی گفت: آرزو دارم این 
تاثیر به اندازه 4 درصدی باش��د که رییس کل بانک مرکزی 
اع��الم کرد. البته انتظارات تورمی به مراتب بیش از این رقم 
است ولی هر چه نرخ تورم پایینتر باشد به سود کارگران است 
و امروزه ثابت شد نرخ تورم بیشترین آسیب را بر زندگی مزد 
بگیران خواهد گذاشت. این میان برخی از کارشناسان تاثیر 
نرخ بنزین را بر نرخ تورم کلی 9 درصد میدانند که امیدوارم 
اینگونه نباش��د. خدایی در رابطه ب��ا رقم 15 درصد افزایش 
دس��تمزد س��ال آینده کارگران که از سوی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه  اعالم ش��د، گفت: قباًل هم تاکید ک��ردم که این 
رقم مبن��ا ندارد و در بهترین حالت رقم پیش��نهادی دولت 
برای بحث مزد خواهد بود. در هر حال نه نرخ تورم کش��ور 
و نه افزایش هزینه معیش��تی معادل با 15 درصد نیس��ت و 
دو تا س��ه برابر این رقم اس��ت. به همین دلی��ل نباید آن را 
مبنا قرار دهیم. آنقدر این رقم 15 درصد نادرس��ت است که 
حت��ی دولتیها هم آن را جدی نمیگیرند. این اتفاق بارها در 

صحبتهای غیررسمی من با دولتیها رخ داده است.
وی با انتقاد از افزایش قیمت بنزین و اس��تدالل آن گفت: 
چند س��ال قبل زمانی که آقای هف��ده تن معاون وزیر کار 
بودند محاس��باتی انجام شد که نش��ان میداد اگر دستمزد 
100درص��د افزایش یابد نرخ تورم پن��ج درصد باال میرود. 
اکنون این رقم به مراتب کمتر شده چون قیمت نیروی کار 
کاهش یافته است. این اتفاق میتواند 13.5 میلیون خانوار 
کارگری را در ش��رایط بهتر زیس��تی قرار دهد. این س��بب 
میش��ود حتی نیازی ب��ه یارانه نقدی هم نباش��د. در حال 
حاضر با  س��ه برابر کردن قیمت بنزین اگر حتی 4 درصد 
تورم هم  داش��ته باشد، نهایتاً دولت مجبور خواهد شد که 
ب��ه 1۸ میلیون خانوار نیز پول بدهد. بنابر این راه حل اول 

به مراتب تأثیرات بهتری میداشت.  تسنیم 

نشست خبری دکتر شیری مدیرعامل 
پست بانک ایران با اصحاب رسانه 

دکت��ر ش��یری مدیرعامل پس��ت بانک ای��ران به 
مناسبت آغاز بیس��ت و چهارمین سال فعالیت این 
بانک، هش��تم دی ماه نشس��ت خبری ب��ا اصحاب 
رس��انه برگزار و عملکرد 9 ماهه سال جاری و سایر 

برنامه های بانک را تشریح کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران: دکتر 
ش��یری در این نشس��ت ضمن قدردانی از زحمات 
و نقش مؤثر خبرنگاران در آگاه سازی هموطنان از 
مسائل حوزه های بانکی و اقتصادی به ویژه اقدامات 
و خدم��ات این بان��ک و تبیین رس��الت و ترکیب 
س��هامداران آن اظهارداش��ت: تعهد ب��ه مأموریت 
اصل��ی بعن��وان بانک توس��عه ای تخصص��ی حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و روس��تائی کش��ور، 
حداکثرسازی سود درراستای حداکثرسازی خدمت 
به هموطنان و مشتریان به ویژه درمناطق روستائی 
و نهادین��ه کردن فرهنگ ش��فافیت در تمامی امور 
بانک بویژه امور مالی و اعتباری، برنامه محورنمودن 
بانک در امور اجرائی و ارزیابی عملکرد از مهمترین 
پیش فرض های پس��ت بانک ایران برای رس��یدن به 

مدل سودآوری است.
وی رعای��ت ضوابط و مق��ررات بانک مرکزی بویژه 
در ن��رخ س��ود، تمرکز ب��ر فعالیت بانک��ی، پرهیز 
از بن��گاه داری و واگ��ذاری س��رمایه گذاری ه��ای 
محدود، تمرکز بر فعالیت ه��ای کارمزدی و بهبود 
درآمدهای مشاع، افزایش منابع بانک باالتر از رشد 
نقدینگی کشور و افزایش سهم منابع ارزان قیمت، 
س��ازماندهی ام��ور عملیات��ی بانک با خ��ط قرمز 
ع��دم ایجاد بده��ی به بانک مرک��زی و اجتناب از 
عملکرد غیرمتعارف در پرداخت س��ود سپرده ها را 
از دیگر پیش فرض های این بانک برای رس��یدن به 
س��ودآوری برشمرد.دکتر ش��یری با اشاره به رشد 
عملکرد و س��وددهی پس��ت بانک ایران طی نه ماهه 
س��ال جاری تصریح کرد: با توجه به عدم برداش��ت 
این بانک از بانک مرکزی طی مدت مذکور، منابع 
و مص��ارف این بان��ک با رش��د 40 و 23 درصدی 

همراه بوده اس��ت.

پرداختي هاي ریالي بانک صنعت و معدن 
در سال جاري افزایش یافت

در راستاي رونق بخش تولید کشور، میزان تسهیالت 
پرداختي بانک صنعت و معدن از ابتداي سال جاري 
تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 
درصد افزایش داشته است.به گزارش پایگاه اطالع 
رساني بانک صنعت و معدن، میزان پرداختي هاي 
این بانک در9 ماهه نخس��ت س��ال جاري با وجود 
تش��دید تحریم هاي اقتصادي و کاهش درآمدهاي 
نفتي کش��ور از افزایش قابل توجهي برخوردار بوده 
اس��ت.در ضمن آمار مربوط به وصول مطالبات این 
بانک نیز نس��بت به سال گذشته 35 درصد بیشتر 
مي باش��د.گفتني اس��ت بانک صنع��ت و معدن به 
عنوان بانک توس��عه اي – تخصصي بخش صنعت 
و معدن کش��ور با تالش در جهت تامین مالي طرح 
هاي صنعتي و نقش فعالي در راس��تاي رونق تولید 

و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دارد.

آمادگی برای رفع موانع و مشکالت 
صادرات استان زنجان

رییس ش��عبه بانک توس��عه صادرات استان زنجان 
گفت: بانک توس��عه صادرات ای��ران در حوزه های 
مختل��ف اع��م از ارای��ه تس��هیالت ارزی و ریالی، 
ضمان��ت نامه ه��ای ارزی، تامین مال��ی صادرات و 
طرح ها آماده خدمت رس��انی به فعاالن اقتصادی 
کش��ور اس��ت و در ش��رایط فعلی توان خ��ود را بر 
تامین منابع مورد نیاز بخش تولید در قالب اعطای 

سرمایه در گردش، متمرکز کرده است.
وی در ادامه به عملکرد شعبه اگزیم بانک ایران در 
زنجان اشاره کرد و گفت: این شعبه تا پایان آذرماه 
س��ال جاری بالغ بر 1۸ میلی��ون دالر حواله جات 
ارزی صادره و 2 میلیون دالر حوالجات ارزی وارده 
انج��ام داده و در همین محدوده زمانی 75 میلیارد 
ریال گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی و1 هزار و13 
میلیارد ریال به مشتریان صادراتی خود، تسهیالت 

پرداخت کرده است.

اخبار

  زنگنه گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی تا سال 
1400 به 100 میلیون تن میرسد.

بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت اظهار ک��رد: از ابت��دای دولت 
یازدهم تاکنون، کار کمنظیری در توس��عه پتروشیمی و 
جلوگیری از خامفروش��ی انجام گرفت��ه که این عملکرد 
در جهش دوم پتروش��یمی منعکس شده است؛ ظرفیت 
تولید صنعت پتروشیمی تا سال 1400 به 100 میلیون 
تن میرس��د که نشاندهنده رشد تقریبا دو برابری آن در 
هش��ت س��ال )دولتهای یازدهم و دوازدهم( خواهد بود؛ 
درآم��د صنعت نیز به حدود 25 میلیارد دالر میرس��د و 
به ای��ن ترتیب در بخش ارزش��ی نیز رش��د بیش از دو 
برابری را شاهد خواهیم بود، بنابراین اصطالح »جهش« 

شایسته چنین عملکردی است.
ریلگذاری دولت دوازدهم برای جهش سوم پتروشیمی

به گفته زنگنه، جهش دوم صنعت پتروش��یمی در سال 
1400 ب��ه پای��ان میرس��د و با ریلگ��ذاری مطمئنی که 
دولت دوازدهم برای جهش س��وم پتروشیمی انجام داده 
اس��ت، صادرات این صنعت طی پنج س��ال پس از پایان 
دولت، میتواند به 37 میلیارد دالر برس��د. جهش س��وم، 
کاشتن بذر تولید برای آینده است؛ نه تنها آینده صنعت 
پتروشیمی بلکه آینده اقتصاد غیرنفتی ایران و جلوگیری 

بیشتر از خامفروشی.
وزی��ر نفت با اش��اره به تامی��ن مطلوب خ��وراک برای 
پتروش��یمیها در س��الهای اخیر گفت: به برکت توس��عه 
پ��ارس جنوبی و دیگر طرحها و دریافت خوراک بیش��تر 
از س��وی مجتمعهای پتروش��یمی، تولیدات این صنعت 
افزایش یافت و بهرغم فش��ار تحریم پتروش��یمیها وضع 
قابل قبولی داش��تهاند.زنگنه به این نکته هم اشاره کرد 

که امسال در فصل سرما، گاز پتروشیمیها قطع نشد.
وزیر نفت توجه به تنوع محصوالت، اس��تفاده بیش��تر از 

خوراک مایع و آمایش سرزمین را از جمله موارد مدنظر 
در توس��عه آینده صنعت پتروشیمی برشمرد و افزود: در 
این صنعت، در حوزه ساخت داخل و بومیسازی فناوریها 
و پیوند با دانش��گاه کارهای بزرگی ش��ده از جمله آنکه 
چند انس��تیتو تاسیس شده یا در حال تاسیس است که 
در حوزه فناوریهای تولید محصوالت پتروشیمی فعالیت 

میکنند.
زنگن��ه یک��ی دیگر از مس��ائل مهم و نیازمن��د توجه در 
صنع��ت پتروش��یمی را بحث تامین مال��ی عنوان کرد و 
خواستار همراهی بیشتر بانکها در تامین مالی طرحهای 

پتروشیمی شد.
وی ایجاد شرایط با ثبات برای فعالیت پتروشیمیها را نیز 
ضروری دانس��ت و گفت: پتروشیمیها سربازان کشورند؛ 
پتروش��یمیها رانتخوار نیستند و بهترین خدمات را ارائه 
میدهند و از منافعش��ان نیز در مس��یر توس��عه صنعت 
اس��تفاده میکنند. اجازه دهیم پتروش��یمیها کارشان را 
انجام دهند، ایجاد ش��رایط باثب��ات به تحقق اهداف این 

صنعت کمک میکند.
زنگن��ه در پایان به طرحه��ای وزارت نفت که منحصرا با 
ه��دف تامین خوراک پتروش��یمیها در دس��تور کار قرار 
دارد مانند طرح بیدبلند، انجیال 3200، انجیال 3100، 
انجی��ال خارک و... نیز اش��اره کرد و گف��ت: با تکمیل و 
راهاندازی ای��ن طرحها، منبع خوراک قابلتوجهی به جز 
پارس جنوبی برای پتروش��یمیها ایجاد و گازهای مشعل 

هم جمعآوری خواهد شد.
به گفته وزیر نفت، با س��رمایهگذاریهای هلدینگ خلیج 
ف��ارس و م��ارون، تمام گازهای فلر اس��تان خوزس��تان 
جمعآوری خواهد ش��د و با ادامه ای��ن روند در مناطقی 
مانند خارک و...، همه گازهای مشعل جمعآوری خواهد 

شد.  شانا

وزیر نفت  مطرح کرد؛
دو برابرشدن تولید پتروشیمی در کشور تا سال ۱۴۰۰  

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: طرحهای 
توس��عه و نگهداشت تولید این ش��رکت با بیش از 110 
ه��زار میلیارد ریال اعتبار و با هدف افزایش تولید حدود 

۸5 هزار بشکه نفت در روز اجرا میشود.
علیرض��ا س��لمان زاده اظه��ار ک��رد: هم اکن��ون طرح 
نگهداش��ت و افزایش توان تولید نفت در میادین منطقه 
عملیاتی سیری واقع در خلیج فارس با عقد قراردادی به 
ارزش 1200 میلیارد تومان با ش��رکتی ایرانی به منظور 
حفاری 12 حلقه چاه جدی��د، تعمیری و تزریقی در دو 

میدان سیوند و اسفند در حال اجرا است. 
ب��ه گفته این مقام مس��وول هم اکنون با اس��تقرار یک 
دستگاه دکل حفاری دریایی داخلی، حفاری دو حلقه چاه 
در میدان نفتی سیوند در حال انجام است. وی افزود: از 
نکات حائز اهمیت این قرارداد، تأمین حداقل 60 درصد 
کاالی حفاری م��ورد نیاز مطابق با اس��تانداردهای بین 
المللی از سازندگان داخل کشور است که قدمی موثر در 
مسیر توانمند سازی سازندگان داخلی کاالی حفاری در 

توسعه میادین دریایی محسوب می شود.
س��لمان زاده با بیان اینکه در ای��ن پروژه، در کلیه مراحل 
عملیات اجرایی و در بخش مهندس��ی، راهبری شناورها، 
ترابری و خدمات ویژه حفاری دریایی از نیروهای متخصص 
داخلی اس��تفاده می شود که نقطه عطفی در نمایش توان 
متخصصان و سازندگان خواهد بود، گفت: با اتمام این پروژه 
و بر اساس برنامه پیش بینی شده در میدان سیوند 7200 
بشکه در روز و در میدان اسفند حدود ۸۸00 بشکه در روز 
و در مجموع نزدیک به 16 هزار بشکه در روز به تولید نفت 
منطقه س��یری افزوده خواهد داد که افزایش گاز خوراک 

کارخانه گاز و گاز مایع را نیز به همراه خواهد داشت. 
شایان ذکر است اجرای این قرارداد در قالب شکل جدید 
قراردادهای نفتی طرح و ساخت با تأمین مالی غیر از منابع 

داخلی ش��رکت ملی نفت و بخشی از آن توسط پیمانکار 
در حال انجام است.  سلمان زاده افزود: با توجه به شرایط 
خاص این میادین از لحاظ س��اختار زمین شناسی و در 
نتیجه پیچیدگی حفاری در این منطقه، اجرای این پروژه 
علی رغم مشکالت عملیاتی باعث افزایش توان مدیریت 
یکپارچه پروژه های دریایی بزرگ در ش��رکت ملی نفت 
ایران و پیمانکاران ایرانی می شود و زمینه حضور آنها در 

عرصه های بین المللی را فراهم می سازد.
مدیرعامل ش��رکت نفت فالت ق��اره ادامه داد: با توجه به 
تجربه های کسب ش��ده از اجرای قراردادهای اولیه طرح 
و س��اخت با ساختار جدید، طی جلسات متعدد با حضور 
نماین��دگان ش��رکت های تولی��دی و معاونت توس��عه و 
مهندسی شرکت ملی نفت ایران و بررسی نحوه پیشرفت 
طرح ها، راهکارهایی با هدف ایجاد تحرک بیشتر، ارتقای 
نظام اجرایی از حالت امانی کاری به س��اختار نظام مند با 
قابلی��ت کنترل کیفیت و هزینه ها، ایجاد معیارهای قابل 
سنجش و بهینه سازی در نحوه پرداخت با حفظ ماهیت 
و اه��داف کارفرم��ا در اتمام زیر پروژه ه��ا و تامین مالی 
حداقل 20 درصد هر یک از بس��ته های کاری )زیر پروژه 
ها( توس��ط پیمانکار در سه مناقصه دیگر توسعه میادین 
رسالت، رش��ادت و فروزان این شرکت با اعتباری بالغ بر 
10 هزار میلیارد تومان اعمال شد. سلمان زاده اظهار کرد: 
با اجرای این پروژه ها مشتمل بر حفاری، تعمیر و تکمیل 
40 حلقه چاه، ساخت ونصب 2 سکوی سرچاهی، تکمیل 
و نص��ب 5 س��کوی دریایی، احداث خط��وط لوله و کابل 
دریایی و ایجاد تسهیالت گازرانی در حدود 70 هزار بشکه 
در روز به توان تولید نفت ش��رکت فالت قاره ایران افزوده 
خواهد شد که عالوه بر ایجاد اشتغال متخصصین داخلی 
صنعت نف��ت دریایی، پویایی و تح��رک در پیمانکاران و 

سازندگان را در پی دارد. شرکت ملی نفت ایران 

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره  مطرح کرد؛
اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی برای افزایش توان تولید نفت 

کاهش 8 درصدی  قدرت خرید کارگران 
بررسی ها از گرانی بنزین  نشان داد؛

گزارش
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سخنگوی سازمان برنامه و بودجه 
کشوراعالم کرد؛

۴۱۹هزار خانوار جدید در فهرست 
یارانه معیشتی  

س��خنگوی س��ازمان برنامه و بودجه کشور با 
اشاره به اینکه 419هزار خانوار جدید حمایت 
معیشتی دریافت میکنند، اعالم کرد: دومین 
مرحل��ه از کمکهای معیش��تی امش��ب )10 
دیماه( به حس��اب سرپرس��تان خان��وار واریز 
میش��ود. به گفت��ه مهدی قمصری��ان پس از 

اص��الح قیمت و س��همیهبندی بنزین، منابع 
حاصل از اج��رای این ط��رح در قالب کمک 
معیشتی  بهصورت منظم و ماهیانه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز میشود. بر اساس اعالم 
قمصریان، کمکهای معیش��تی بهتناسب بعد 
افراد خانوار پرداخت خواهد ش��د؛ بهگونهای 
که برای خانواره��ای تکنفره 55 هزار تومان، 
دونفره 103 هزار تومان، س��هنفره 13۸ هزار 
تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنجنفره 
و بیشتر 205 هزار تومان واریز انجام میشود. 
وی درخصوص اینکه آیا در سرپرستان خانوار 
دریافتکننده دومین مرحله حمایت معیشتی 
نس��بت به مرحله قبل تغییری حاصل ش��ده 
است یا خیر گفت: در این مرحله 419 هزار و 
304 خانوار دیگر که درخواست بررسی مجدد 
آنها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تأیید ش��ده، حمایت معیش��تی مرحله اول و 
دوم را همزمان فرداشب دریافت خواهند کرد. 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

مجری طرح گندم کشور:
سطح زیرکشت گندم به ۵.۸ میلیون 

هکتار رسید
مجری طرح گندم کش��ور گف��ت: از ابتدای 
فصل کش��ت تا چهارم دیماه جاری س��طح 
زیرکش��ت گندم به بیش از پن��ج میلیون و 
۸00 هزار هکتار رسید که نشان میدهد 97 

درصد برنامه محقق شده است.
اس��ماعیل اس��فندیارپور افزود: از این میزان 
س��طح زیرکش��ت یک میلی��ون ۸5۸ هزار 

هکتار گندم آبی و س��ه میلیون و 947 هزار 
هکتار گندم دیم در مناطق مختلف کش��ور 

بوده است.
به گفته وی، طبق برنامه امس��ال در مجموع 
سطح زیر کشت گندم 6 میلیون هکتار پیش 
بینی ش��د که دو میلیون هکت��ار آن مربوط 
به کش��ت گندم آبی و چه��ار میلیون هکتار 
برای کشت گندم دیم است. وی اضافه کرد: 
امس��ال 115 هزار هکتار س��طح زیرکش��ت 
گندم نسبت به سال گذش��ته افزایش یافته 
اس��ت که همی��ن امر در افزای��ش تولید می 
تواند تاثیر داش��ته باش��د.وی  با بیان اینکه 
امسال کشاورزان بیشتر از بذور خودمصرفی 
اس��تفاده کردند، افزود: امسال در طول فصل 
کش��ت گندم، 290 هزارتن بذر گندم اصالح 
ش��ده خریداری شده اس��ت. به گفته مجری 
ط��رح گندم کش��ور، برای افزای��ش عملکرد 
تولید ضرورت داش��ت تا کش��اورزان از بذور 

گندم اصالح شده استفاده کنند.  مهر

وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛
تولید مشترک مصالح ساختمانی بین 

ایران و برخی کشورهای منطقه
وزیر راه و شهرسازی از تولید مشترک مصالح 
س��اختمانی با هم��کاری برخی کش��ورهای 
منطق��ه خب��ر داد و گفت: در ح��ال رایزنی 
با چند کش��ور برای ایج��اد فرصتهای بزرگ 

صدور خدمات فنی مهندسی هستیم.
 محم��د اس��المی گفت: مهمتری��ن موضوع 
در احیاء بافتهای فرس��وده، کیفیتبخشی به 

زندگی مردم و از میان برداشتن حاشیهنشینی 
و سکونتگاههای غیررسمی است.

وی ب��ا بیان اینک��ه در این راس��تا با اعمال 
سیاس��ت، طرحری��زی، اق��دام و عم��ل در 
ح��ال اجرای برنامهها هس��تیم، تصریح کرد: 
س��رانههای ش��هری بع��د از احی��اء بافتهای 
فرس��وده باید ارتقاء یاب��د. در حال رایزنی با 
وزارت می��راث فرهنگی هس��تیم تا در کنار 
حف��ظ بافتهای فرس��وده تاریخ��ی، مالکان 
بافتهای فرس��وده که از ارزش تاریخی ندارند 
بتوانن��د با یک نوس��ازی دارای ارزش افزوده 
شوند. وی همچنین از تولید مشترک مصالح 
س��اختمانی ب��ا برخی کش��ورهای منطقه از 
جمله اقلیم کردس��تان خب��ر داد و گفت: در 
ش��رایطی که تحریم  و استکبار مزاحمتهایی 
را ب��رای ما ایج��اد میکنیم در ح��ال رایزنی 
با چند کش��ور برای ایج��اد فرصتهای بزرگ 
 ص��دور خدم��ات فنی مهندس��ی هس��تیم.  

 وزارت راه و شهرسازی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


