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72.600

انتقادهای طراح طرح بازار متشکل انرژی از طرح بنزینی دولت

پیشنهاداختصاصسهمیه
به افراد به جای خودروها
اوضاع ناعادالنه توزیع یارانه
بنزین قبل از سهمیه بندی
آخرین آمارهای حوزه انرژی در کشور (تا قبل از
اجرایسهمیهبندیبنزین)نشانمیدهندکه
سهمدهکهایمختلفازیارانهبنزینبهشدت
ناعادالنه اســت .به طــوری که به عنوان مثال
دهک هشتم بیش از 4.5برابر دهک دوم از این
یارانههااستفادهکردهاست.اینرقمدربیشترین
حد خود یعنی دهک دهم نسبت به دهک اول،
حدود  20برابر است .با این حال ،کارشناسان
راجع به بهبود وضعیت در این بخش و نیز بهبود
فاصله طبقاتی با توجه به سهمیه بندی مجدد
بنزین و بازتوزیع درآمدهای آن بین مردم ابراز
امیدواریکردهاند.

بازار خبر

راهکار مدیرعامل بورس برای
معامالت در زمان اختالل اینترنت
ایسنا -مدیرعامل شرکت بــورس اوراق بهادار
تهران گفت :در شرایط فعلی که اینترنت با اختالل
مواجه است ،مردم برای انجام معامالت بورسی به
کارگزاریهامراجعهکنند.

سهمصنایعپیشرانازتسهیالت
بانکیمشخصشد
مهر -سهم بانکها از مبلغ کل تسهیالت در نظر
گرفته شده به طرحهای پیشران بخش مسکن و
ساختمان،صنعتومعدن،نفت،گردشگریوجهاد
کشاورزیمشخصشد.برایناساس،بانکمرکزی
اعالم کرده که کل تسهیالت در نظر گرفته شده به
طرحهایپیشرانمجموعا ۱۰۰هزارمیلیاردتومان
است .از این مبلغ سهم بخش صنعت و معدن مبلغ
 ۵۰هزار میلیارد ،بخش نفت چهار هزار میلیارد،
گردشگری شش هزار میلیارد ،مسکن و ساختمان
 ۲۰هزار میلیارد و سهم بخش کشاورزی مبلغ ۲۰
هزارمیلیاردتومانخواهدبود.

استیضاححجتیاعالموصولشد
استیضاح محمود حجتی وزیــر جهاد کشاورزی
که روز گذشته با تعداد  ۳۸امضا تقدیم هیئت
رئیسه مجلس شــده بــود ،در جلسه علنی دیــروز
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد .دراین
باره ،ابراهیمی ،سخنگوی کمیسیون کشاورزی
مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت:
از جمله مهم ترین محورهای استیضاح وزیر جهاد
کشاورزیمواردیدرخصوصورودذرتهایآلوده،
اجرانشدن قوانین برنامه پنج ساله ،اجرانشدن
قانون خرید تضمینی گندم ،برخوردنکردن با
مــدیــران متخلف ،تخلف گسترده در واردات
محصوالت کشاورزی ،انحصار شدید در واردات و
صادرات محصوالت کشاورزی و علت صدور مجوز
صادراتدامبرایبرخیرانتخواران بود.

خبرهای خوب از قراردادهای
اقتصادی با چین

رئیس اتاق تهران :تهاتر کاال بین 2کشور و سرمایه گذاری
غیر مستقیم چینی ها در ایران اجرایی می شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران دیروز و در جلسه
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،چند
خبر خوب در خصوص تعامالت اقتصادی با
چین داد .به گزارش مهر ،مسعود خوانساری،
با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی ایران به
چین گفت :در جریان این سفر موضوع تهاتر
کاال میان ایران و چین در دستور کار قرار گرفته
است که بر این اساس این موضوع مهم هم از
طریق چین و هم از طریق هنگ کنگ اجرایی
خواهد شد .آن طور که وی بیان کرده ،تفاهم
نامه هایی نیز در جریان این سفر به امضا رسیده
و این موضوع در مرحله نهایی قرار گرفته است.
خوانساری همچنین از اعالم آمادگی چینیها
برای سرمایه گــذاری در طرح های زودبــازده
معدنی و کشاورزی خبر داد و افــزود :به علت

تاپایانامسالمالیاتیازسود
سپردههاومعامالتسهام
دریافتنمیشود
مدیرعامل بــورس تهران گفت :دریــافــت ۵
درصدی مالیات از عایدی سرمایه سهامداران
وسپردههایبانکیدرامسالعملیاتینخواهد
بودوتصویبنهاییآنبهتصمیممجلسبستگی
دارد.بهگزارشمهر،علیصحراییدرنشست
خبری گفت :معافیت مالیاتی معامالت سهم
دربازارسهامدرمقرراتاقتصادیکشوروجود
دارد و مالیات فروش سهام به میزان نیم درصد
اعمال می شــود ،اما در الیحه جدیدی که به
مجلسارائهشده،مقررشدهتامالیاتبرعایدی
سرمایه گذاری به میزان  ۵درصد از معامالت
سهام دریافت شود .مدیرعامل بورس تهران
در عین حال افزود :باید توجه داشت که هیچ
مالیاتی از سود معامالت سهام و سپردههای
بانکی تا پایان امسال از سهامداران دریافت
نخواهد شد.وی با اشاره به اختالالت اینترنت
در روزهای کنونی گفت :مردم می توانند برای
انجام معامالت خود به کارگزاری ها مراجعه
کنند و بر این اساس راه های جایگزینی پیش
روی سهامداران قرار داده شده تا بتوانند از
آن طریق به معامالت ادامــه دهند.صحرایی
همچنین با بیان این که تقسیم سود در مجامع
شرکتهاتنهامختصایراناست،خاطرنشان
کرد :البته گام هایی برای کاهش تقسیم سود
درمجامعشرکتهابرداشتهشدهبهنحویکه
سودتقسیمیدرمجامعشرکتهااز ۷۵به۶۰
درصدکاهشیافتهاست.

تحریم ها این سرمایه گــذاری به صــورت غیر
مستقیم خواهد بــود .ضمن ایــن که انجمن
مشاغل زودبــــازده چین هــم اعــام آمادگی
کرده تا در طرح های نیروگاهی ایران سرمایه
گذاری کند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود با
بیان این که به زودی آژانس های گردشگری
چین،ایرانرابهعنوانیکمقصدگردشگریبه
هموطنان خود اعالم خواهند کرد ،اظهار کرد:
تالش داریم تا چین سهم باالیی از گردشگران
ورودی به ایران را در اختیار داشته باشد .این
در شرایطی اســت که با اتــاق بازرگانی این
توافق صورت گرفته تا کمیته داوری مشترک
میان اتاق بازرگانی دو کشور تشکیل شود که
اختالفات تجاری دو طرف حل و فصل شود.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف که طرح
تدوین شده از سوی این اندیشکده درباره
بنزین با تایید برخی از کارشناسان مطرح
اقتصادی همراه شده است ،طرح بنزینی
دولت را از منظر مدیریت مصرف ،مدیریت
قاچاق ،ایجاد عدالت و همچنین نحوه اجرا
مورد انتقاد قرار داد و گفت :دولت نه طرح
مناسبی را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی
برای اجرا در پیش گرفت.
علی مروی در گفت وگو با مهر درباره میزان
موفقیت احتمالی طرح در رسیدن به اهداف
مختلف گفت :در اقدام تازه دولت ،سهمیه
بــرای مصرف در نظر گرفته شــده تاثیر به
سزایی بر مدیریت مصرف سوخت نــدارد.
وی افــزود :از سویی دیگر با توجه به این که
نــرخ سه هــزار تومانی با نــرخ بین المللی و
خارج از مرز کشور تفاوت قابل توجهی دارد،
در حوزه کنترل قاچاق نیز نمیتواند نقش
موثری داشته باشد .وی با اشــاره به نحوه
شناسایی  18میلیون خانوار و همچنین
میزان پــرداخــت به هر خــانــوار ،از رویکرد
ضدجمعیتی پرداختها انتقاد کرد و گفت:
سرانه برای یک خانواده یک نفره  ۵۵هزار
تومان اما برای یک خانواده  ۸نفره  ۲۵هزار
تومان است که این یک رویکرد ضدجمعیتی
است .وی تاکید کرد :دولت نه طرح مناسبی
راانتخابکردنهشیوهصحیحیبرایاجرادر
پیشگرفت.بایداجرایبخشحمایتیمقدم

بر افزایش قیمت می بود اما دولــت عکس
آن عمل کرد.مروی ادامــه داد :حــدود ۵۰
درصد خانوارهای ۵دهک پایین فاقد خودرو
هستند .به ایــن ترتیب تخصیص سهمیه
سوخت تاثیر مثبتی برای این اقشار ندارد
چون خــودرو ندارند که سوختی استفاده
کنند .به گفته وی ،اقدام دولت تاثیر چندانی
در برقراری عدالت بین مردم جامعه و عادالنه
کردن یارانه ها به نفع دهک های پایین نیز
نــدارد ،چــرا که سهمیه بنزین همچنان به
خودروهاتعلقمیگیردنهافراد.گفتنیاست
این اندیشکده ،چندی پیش با ارائه طرحی
کارشناسی بــرای رفــع معضالت قاچاق،
مصرف ،بی عدالتی و آلودگی ناشی از قیمت
پایین بنزین ،خواستار ایجاد بازار متشکل
انرژی شده بود .طبق آن طرح سهمیه انرژی
به هر خانوار (فارغ از این که خودرو داشته
باشد یا نه) تعلق می گیرد .خانوار می تواند
هر میزان از سهمیه را مصرف کند و میزان
باقی مانده را در یک بازار متشکل می فروشد
(یادولتبهنمایندگیازفردمیفروشد)ونقد
می کند .طبق این طرح مصرف کمتر تشویق
و قیمت ها نیز یک بار برای همیشه بر اساس
قیمت جهانی تعیین می شود .خانوار هم به
خاطر فروش مازاد سهمیه در بازار ،مخالف
قیمت های باالی سوخت نخواهد بود .چرا
کهمصرفمتعارفراباسهمیهانجاممیدهد
و مازاد را به نرخ آزاد می فروشد   .

امشب،واریزکمکمعیشتیبهدومینگروهمشموالن

سخنگویستادشناساییمشموالن،جزئیاتفراینداعتراضبهدریافتنشدنکمکمعیشتیرااعالمکرد
اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی بامداد
دیــروز به حساب سرپرستان خانوار واریــز شد.
پیش از این محمدباقر نوبخت از واریــز کمک
معیشتی  20میلیون نفر در مرحله اول خبر
داده بود .بر این اساس دومین مرحله ساعت
 24روز چهارشنبه 29آبان ماه و سومین مرحله
ساعت  24روز شنبه  2آذر خواهد بود و در هر
مرحلهبرای 20میلیوننفرکمکمعیشتیواریز
خواهدشدتاجمعدریافتکنندگانیارانهجدید
به 60میلیون نفر برسد.این گزارش میافزاید:
کسانی که هم اینک مشمول دریافت یارانه
نقدی نمیشوند و از سوی وزارت رفاه به عنوان
ثروتمندحذفنشدهاندودرمراحلقبلانصراف
ازثبتنامیارانهداشتهیانتوانستندثبتنامکنند

میتواننددرسامانهایکهازسویوزارتتعاون،
کار و رفاه اجتماعی اعالم میشود ثبتنام کنند
تا وضعیت آن ها بررسی شود.در این حال حسن
میرزاییسخنگویستادتبصره 14قانونبودجه
درگفتوگوییکهازشبکهخبرپخششد،اظهار
کرد :افــرادی که (فکر می کنند) مشمول این
طرح میشوند ولی تا شنبه شب (بامداد یک
شنبه)بهحسابآنهاواریزیانجامنشود،بایداز
طریق سامانه *۶۳۶۹و حتما با استفاده از خط
تلفن همراهی که به نام سرپرست خانوار است،
درخواستخودراارسالکنند.
میرزایی ادامــه داد :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیهیچپیامکیبرایافرادیکهمشمول
میشوند ،ارسال نمیکند بنابراین هر پیامکی

اخبار

 52درصد از مردم خودرو ندارند
نقطه ضعف بزرگ ما این بود که نتوانستیم
مردم را توجیه کنیم
ســخــنــگــوی دولــــت با
اشــاره به این که بیش
از نیمی از مردم ایران
فاقد خودرو هستند،
به ویــژه در روستاها،
دربـــاره برنامه دولــت
در اصالح قیمت بنزین و
مدیریت مصرف سوخت گفت:
شاید نتوانستیم آن طور که باید مزایای اجرای
این طرح را به درستی توضیح دهیم ولی معتقدم
که تصمیم عادالنهای گرفته شد تا یارانهها را
هدفمندتر کنیم.به گزارش خراسان ،علی ربیعی
در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی بینالمللی
مدیریت پروژههای اشتغال روستایی و کاهش
فقر افــزود :به هر حال این عادالنه نبود که پول
یارانه بنزین از طریق قاچاق سوخت به کشورهای
همسایه برود یا به کسانی پرداخت شود که ۳۳
برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه
بگیرند.به گفته ربیعی گازوئیل در جریان اصالح
قیمت بنزین و سوخت برای روستاییان گران نشد
تا هزینه حمل و نقل این قشر از جامعه افزایش
نیابد و به کسب و کــار و حمل و نقل روستایی
لطمهای وارد نشود و از این محل به روستاییان و
طبقات پایینتر جامعه کمک شود .وی همچنین
دوشنبه شب در شبکه خبر گفته بود :نقطه ضعف
بــزرگ ما این بود که نتوانستیم مــردم را توجیه
کنیم .ربیعی اعالم کرده بود  52 :تا  53درصد
مردم خودرو ندارند.به گفته ربیعی ۶۶ ،درصد
اشتغال در سال گذشته متعلق به زنان بوده و زنان
سهم بزرگی از بازار اشتغال را به خود اختصاص
دادهاند.ویکهدردورهآموزشیمدیریتپروژههای
اشتغالزاییروستاییوکاهشفقرسخنمیگفت،
همکاری صندوق کارآفرینی امید و تعدادی از
بانکهای کشور در طرح اشتغال روستایی را مورد
اشاره قرار داد و گفت :زنان روستایی  ۴۰درصد
سهمدریافتتسهیالترابهخوداختصاصدادهاند.
▪معاون وزیر کشاورزی :نباید افزایش قیمتی
در محصوالت کشاورزی روی دهد

کهبهخانوارهامبنیبر«شناساییآنهابهعنوان
مشمول این طرح» ارسال شود ،کالهبرداری
خواهد بود .پیشتر نیز وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیتاکیدکردهبودهیچگونهپیامکیمبنی
بر شمول ،قطع و ثبتنام یارانه یا تحت حمایت
معیشتی برای هموطنان ارسال نمیشود و این
گونهپیامکهاجعلیاست.

معاونوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهاکثرماشین
آالتیکهدربخشکشاورزیکارمیکنند،گازوئیل
سوز هستند ،تاکید کرد :نباید افزایش قیمتی در
محصوالت کــشــاورزی روی دهــد .عبدالمهدی
بخشنده ،در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشی
بینالمللی مدیریت پروژههای اشتغال روستایی و
کاهشفقردرگفتوگوباخبرنگارماافزود:دردیگر
بخش ها مثل حمل و نقل درون شهری محصوالت
کهمعموالباوانتهایبنزینیانجاممیشودممکن
است تاثیر کوچکی داشته باشد که آن را هم باید
مدیریتکنیمکهبهحداقلبرسانیم.

معاون سازمان برنامه :بیش از دو سوم بنزین
مصرفی  1500تومانی است

حباب بنزینی بازار ارز تخلیه شد

دالر به مرز کانال  11هزار تومان بازگشت

پیش بینی فعاالن مسکن از بهبود
وضعیت تولید ساختمان

معاون امور زیربنایی فنی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آثار
تورمی افزایش قیمت بنزین گفت :روزانه  95تا  96لیتر مصرف
بنزین وجود دارد که  66میلیون لیتر آن  1500تومانی است و
 25میلیون نیز با سه هزار تومان پیشبینی است انتظار این است
که مردم صرفهجویی کنند .به گزارش فارس ،محمدرضا عدل در
برنامه شبکه خبر با بیان این که از ابتدای انقالب  15بار افزایش
قیمت بنزین داشتیم که شش بار آن هیچ بار تورمی نداشته و شش
بار نیز تورم کاهش یافته که البته به دلیل سیاستهای جبرانی
و دیگر متغیرها بــوده اســت ،یــادآور شد :فقط سه بار آن با تورم
همراه بوده و مطالعات نشان داده که این تغییر حداکثر تورم 2
درصدی به همراه خواهد داشت .معاون سازمان برنامه و بودجه
گفت  :با افزایش بیرویه مصرف بنزین روبه رو هستیم و انتظار
م ـیرود  6تا  10میلیون لیتر مصرف کاهش یابد .وی دربــاره
مابهالتفاوت قاچاق هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه گفت:
هر لیتر قاچاق سوخت به ترکیه  15هزار تومان درآمد ،افغانستان
 9هزار تومان و ارمنستان  14هزار تومان مابهالتفاوت دارد.

قیمتدالرکههمزمانبااعالمخبرافزایشقیمتبنزینروندصعودیرا
طی میکرد با ورود بانک مرکزی رو به کاهش گذاشت و سرانجام به مرز
کانال 11هزارتومانبازگشت.
به گــزارش تسنیم ،قیمت دالر که از ابتدای هفته قبل و بعد از اعالم
سیاستهای جدید اقتصادی از سوی رئیس جمهور افزایش یافت و با
اعالم خبر افزایش سهمیهبندی بنزین با شتاب بیشتری سیر صعودی را
طیکردازظهردیروزکاهندهشدهاست.فعاالنبازارقب ً
الهمتاکیدکرده
بودندافزایش قیمتدالر دلیلاقتصادینداردوصرف ًابهواسطهخبرهای
سیاسیوجوروانیحاکمدربازاراست.
درهیاهویافزایش قیمتدالر واظهارنظرهایمختلفدربارهادامهگرانی
دالرخبرآمدکهرئیسکلبانکمرکزیدربازدیدیسرزدهمیانمردمدر
خیابانفردوسیرفتهونویددادهکهقیمت هادراینبازارباردیگربهتعادل
میرسدوبانکمرکزیبههیچوجهاجازهسوداگریمجدددرحوزهارزیرا
نخواهدداد.بهگزارشتسنیم،هماکنوندربازارارز قیمتدالر به 12هزار
و 50تومانکاهشیافتهاست.صرافیهایبانکینیز قیمتدالر رابرای
فروش 12هزارتومانوبرایخرید 11هزارو 900تومانتعیینکردهاند.

معاون پشتیبانی ،برنامه ریزی و تحقیقات اتاق
تعاونازانتشارشاخصمدیرانخرید PMIدرمهر
امسال در بخش ساختمان خبر داد .به گزارش
فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون
ایــران ،علی مطیع جهانی گفت :بررسیهای
آمــاری در بخش ساختمان در مهرماه امسال
نشان می دهد عدد شامخ کل  ،44.3در بخش
ساختمان بوده است .این شاخص که بر اساس
پایش پرسش نامهای به دست میآید ،بینش آنی
و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه
وضعیت رونق و رکود در بخشهای ساختمان،
صنعت و خدمات ارائه میدهد .این مقام مسئول
ابراز کرد :درباره نحوه ارزیابی عدد شامخ کل ،این
عدد برای مهرماه معادل  44.30است که نشان
میدهدکهوضعیتبخشساختماننسبتبهماه
قبل روند آرامی داشته است.

