اقتصاد

۱۴
اخبار

سازمانبرنامهوبودجهکشورباانتشار
زماندقیقواریزمراحل 3گانهکمک
حمایتیاعالمکرد:

کمکحمایتی 20میلیوننفرواریز
شد
سازمانبرنامهوبودجهکشوردراطالعیهایجزئیات
زمانبندیواریزاولینحمایتمعیشتیبرایبیش
از  ۱۸میلیون خانوار را اعالم کرد .براساس این
اطالعیه اولین مرحله پرداخت حمایت معیشتی
ساعت ۲۴دیشب،صورتگرفت.همچنیندومین
مرحله ساعت  ۲۴روز چهارشنبه  ۲۹آبان (فردا) و
سومین مرحله ساعت  ۲۴روز شنبه  ۲آذرماه واریز
خواهدشد.حمایتمعیشتیبهازایخانوارتکنفره
 ۵۵هزار تومان ،خانوار دو نفره  ۱۰۳هزار تومان،
خانوار سه نفره ۱۳۸هزار تومان ،خانوار چهار نفره
 ۱۷۲هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر ۲۰۵
هزارتومانخواهدبود.

برنامهبسیجبرایایجاد20هزار
صندوققرضالحسنهدرمساجد
حسینبردبار-رئیسسازمانبسیجمستضعفین
در آستانه چهلمین ساگرد تاسیس شجره طیبه
بسیج از برنامه ریزی برای ایجاد  20هزار صندوق
قرض الحسنه در مساجد خبر داد و افزود :تاکنون
 12هزارصندوقدرمساجدگشایشیافتهکهمردم
 170میلیارد تومان به آن واریزی داشته اند و برای
 27هزارنفرزمینهاشتغالفراهمشدهاست.
سردار غالمرضا سلیمانی دیروز در نشستی خبری
بهمناسبتچهلمینساگردتاسیسبسیجبهفرمان
امــام خمینی (ره) با بیان این که بسیج در عرصه
محرومیتزداییواقتصادمقاومتیتجربهخوبیرا،
به ویژه در بسیج سازندگی دارد ،در پاسخ به پرسش
خراسان درباره برنامه های بسیج برای محرومیت
زدایــی ،گفت :برنامه های متعددی که بخشی از
آن توسط  14هــزار گــروه جهادی جغرافیا محور
است انجام شده که خــارج از سرزمین خودشان
با موضوعات بهداشتی ،درمــانــی ،زیرساختی،
فرهنگی،آموزشیوتربیتیفعالیتمیکنند،شش
هزارگروهجهادیمحلهمحورنیزعمدتاباموضوعات
محالتشاناقداماتیراانجامدادهاند.

وزیرصمتمطرحکرد:

اسامیگرانفروشانومتخلفان
منتشرمیشود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تهدید کرد که اسامی
متخلفان بازار از طریق بنر و تابلو نوشته اعالم می
شود.به گزارش مهر ،رضا رحمانی در جلسه ویژه
ستاد تنظیم بازار بعد از تصمیم جدید دولت درباره
مدیریت جدید مصرف سوخت ،اظهار کرد :با وجود
این که ذخیره خوبی از کاالها داریــم ،اما در کنار
تمهیداتاولیهازتولیدتامصرف،حضورخوداصناف
در نظارتها الزم است ،زیرا امــروز هرگونه گران
فروشی و سوء استفاده ،ظلم در حق مردم است،
بنابراینبرخوردهابایدبامتخلفاندرمحلودرسریع
ترینزمانممکنصورتگیرد.
رحمانی افزود :مسئوالن مربوط از جمله سازمان
تعزیراتحکومتیقولدادهاندکهپروندههایتخلف
راخارجازنوبتبررسیکنندوبابحثیکهباسازمان
تعزیرات داشتیم قرار شد اسامی متخلفان از طریق
بنروتابلونوشتههااطالعرسانیشودومردمببینند
کهچهکسانیتخلفکردند.وزیرصنعتبابیاناین
کهبههیچعنواناجازهافزایشقیمتهارانخواهیم
داد،افزود:ماابتداازخودمانشروعومجوزافزایش
قیمت دستگاههای دولتی را لغو کردیم ضمن این
کهدرشرایطکنونیدستگاههایدولتیحتینباید
تقاضای افزایش قیمت کنند و اگر هم تقاضا کنند
تنظیمبازارآنرانخواهدپذیرفت.
رحمانیافزود:ازگذشتهبحثیراپیگیریمیکردیم
که روند قیمتها را از تولید تا زنجیرههای خرده
فروشی کنترل کنیم که با طرح جدید دولت درباره
مدیریتمصرفسوختانگیزهایپیداکردیمتاطرح
کنترلیخودراتسریعکنیمکهبهموجبآنکنترلها
سامانهایودقیقترباشد.
رحمانیاضافهکرد:برخیفروشگاهها،فروشفوق
العادهباتخفیفداشتندکهاینرویهبایدادامهیابد.
▪سازمان حمایت :کاالی ثبت نشده ،احتکار
محسوب و با متخلفان برخورد میشود

در همین حال سازمان حمایت اعــام کــرد :پیرو
ابالغیهها و بخشنامههای مکرر قبلی به لحاظ
شرایط فعلی متاثر از اصالح قیمت بنزین و احتمال
سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه
زمانی ،مجدد بر ضرورت ثبت اطالعات انبارها و
مراکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبارها و
سامانهاعالمموجودیتاکیدمیشود.
بــه گــــزارش ایسنا بــه نقل از ســازمــان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگان؛درراستایعمل
بهتکالیفقانونیمنبعثازبند(ث)ماده()۶قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آییننامه اجرایی مواد ۵
و  ۶قانون مذکور ،ثبت مشخصات انبارها و مراکز
نگهداریکاال،مالکانباروکاال،میزانونوعکاالی
ورودی و خروجی به آن ها در قالب سامانه جامع
انبارهاومراکزنگهداریکاالالزامیاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

97.878

73.498

شاخص

در نشست خبری سخنگو و چند مقام دولتی درباره طرح یارانه ای بنزین مطرح شد:

پاسخبه 12ابهامبنزینیویارانهای

▪35هزار بازرسی و 2هزار پرونده
در 48ساعت اول اجرای طرح

روز گذشته چند مقام مسئول به چندین پرسش و ابهام درباره طرح جدید
بنزینی-یارانهای ،از جمله پنج پرسش و ابهام در زمینه سهمیه بنزین و کارت
سوخت و شش پرسش و ابهام در زمینه تداوم واریز کمک معیشتی ،اثر تورمی
اینطرح،تعدادمشموالن،افزایشاحتمالیمبلغکمکمعیشتیوبازرسیها
پاسخدادند.مشروح پاسخهادرهمینخبرودیگراخباراینصفحهآمدهاست:
هــادی محمدی  -روز گذشته بعد
از حدود سه روز از آغاز طرح افزایش
قیمت بنزین و حمایت معیشتی از
خانوارها ،سخنگوی دولت به همراه
جمعی از مــعــاونــان وزارتــخــانــه هــا و
دستگاه های مسئول در این طرح در
نشستیخبریبهبیانبرخیجزئیات
طــرح و تــحــوالت چند روز گذشته
پرداختند و اخبار و جزئیات جدیدی
دربارهاینطرحاعالمکردند.
▪ربیعی:فکرمیکنمرئیسجمهور
خودرافدایمصالحکالنکشورکرد

به گــزارش خراسان ،علی ربیعی در
ابتدای نشست خبری با بیان این که
هدف از طرح افزایش قیمت بنزین
کمک به قــدرت خرید مــردم نیازمند
بــود ،افـــزود :ایــن تصمیمات از نوع
تصمیمات دشوار و سخت است چون
آثار مثبت آن در میان مدت دیده می
شود ولی در کوتاه مدت باید از زندگی
مردم هم مراقبت می کردیم بنابراین
ضمن توزیع عادالنه و انجام اصالح
دریارانههاکلمنابعحاصلنهبههمه
مردم بلکه به بیش از  60میلیون نفر
اختصاص یافت .دولــت می دانست
که در این شرایط دست زدن به قیمت
بنزین تبعاتی بــرای محبوبیت اش

خواهدداشتومنفکرمیکنمرئیس
جمهور خــود را فــدای مصالح کالن
کشورکرد.البتهدولتاصالحبخشی
ازقیمتبنزینراباهماهنگیسرانقوا
وکارشناساناجراکردوهمهدرآمدهم
برای حمایت از طبقات پایین مصرف
خواهدشد.
▪این یارانه در دولت های آینده هم
اجراییمیشود

در پاسخ به این پرسش که آیا این یارانه
جدید حمایتی فقط تا پایان دولت
دوازدهم پرداخت خواهد شد؟ گفت:
از آن جایی که طرح جدید سهمیه
بندیبنزین،تصمیمنظاموطبققانون
برنامه ششم بوده ،حاال که به قانون
تبدیلشده،بایدهمهدولتهایآینده
همآنرااجراییکنند.
▪ 3.5تا 4درصد؛ اثر تورمی طرح

در ادامــه این نشست خبری ،دهقان
معاون وزیراقتصاد با اشاره به این که
سهمبنزیندرهزینهبسیاریازکاالها
و خدمات تقریبا صفر اســت ،اظهار
کــرد :محاسبات ما نشان می دهد،
اثر مستقیم این افزایش قیمت کمتر
از  2درصــد اســت و به همراه اثــر غیر
مستقیم نیز در مجموع بیش از 3.5

درصدنخواهدبود.قربانیمعاونبانک
مرکزی نیز در ایــن خصوص افــزود:
مجموعه محاسبه بانک مرکزی نشان
می دهد حدود  4درصد تورم خواهد
داشت و بانک مرکزی با سیاستی که
دنبال می کند در مجموع آثار تورمی
طرحرادرحداقلنگاهمیدارد.
▪ 75درصد جامعه شامل این بسته
معیشتیمیشوند

میدری معاون امور رفاهی وزیر کار در
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید،
مشموالن طــرح حمایتی معیشت
چگونه انتخاب شدند و چه کسانی
هستند و اگر کسی دریافت نکرد چه
سازوکاری برای اضافه شدن به این
فهرست وجــود دارد؟ خاطرنشان
ک ــرد :شــاخــص هــای مــا استطاعت
مالی خانوارها را نشان می دهــد و
ایــن اطــاعــات از پایگاه رفــاه ایــران
استخراج می شود که بر این اساس
حداقل  75درصــد جامعه مشمول
هستند و  25درصد که سه دهک باال
به شمار می روند دریافت نمی کنند.
البته هر شاغل یا کارمندی شامل

این بسته نمی شود و باید در این 75
درصد باشد ،مثال بنده و دکتر ربیعی
جزو مشموالن طرح نیستیم با این که
کارمندهستیم.
ربیعی نیز در این زمینه اظهارکرد :اگر
کسی اعتراض کند حتی اگر چند ماه
همبگذردپولشازهمینماهمحاسبه
خواهد شد و ذخیره می شود.
▪احتمالافزایشمبلغدرآینده

سخنگوی دول ــت دربـــاره ای ــن که
چــطــور مـــردم مطمئن شــونــد که
مبلغ معیشتی دوام خواهد داشت
،توضیح داد :پرداخت ها تا پایان
دولت ما حتما خواهد بود و اگر منابع
بیشتری به دست بیاوریم این مبلغ
را بیشتر خواهیم کرد .عدل ،معاون
سازمان برنامه در تکمیل سخنان
ربیعی تصریح کرد :امروز الیحه سال
 ۹۹را بررسی می کردیم و نوبخت
دستور داد در بررسی یارانه ها ردیف
مجزایی را برای این پرداخت های
جدید بیاورید که عمال قانون خواهد
شــد و همین تضمین پــرداخــت ها
خواهد بود .

خبرنگار خراسان دربــاره نگرانی
بــابــت ای ــن کــه نــظــارت بــر گــرانــی
هــا بیشتر در تــهــران و شهرهای
بــزرگ باشد و در شهرهای دیگر
دیده نشود و تحرک زیــادی نباشد
و دربـــــاره بــرنــامــه دولـــت در ایــن
خصوص پرسید که تابش معاون
وزیــر صمت و مدیرعامل سازمان
حمایت از مصرف کنندگان در پاسخ
اظهارکرد :این کار فرایندی است و
وقتی یک دستورالعمل صادر می
شــود تا کوچک ترین بخش کشور
منتقل می شود 2800 .بازرس ما
در ادارات صمت شهرستانی ،فعال
هستند 1500.بازرس اتاق اصناف
به صورت مستمر به این کار اقدام می
کنند و این جدای از  7800بازرس
اتحادیههاست.ظرفدیروز35هزار
بازرسی انجام گرفته و حدود دو هزار
پرونده به تعزیرات ارسال شده است.
بــررســی قیمت 100قــلــم قیمت
کاالها در روز گذشته نسبت به هفته
قبل عــادی بــودن کامل وضعیت را
نشان می دهد .ما دیــروز در حدود
 50قلم کاال کاهش قیمت داشتیم.
 39قلم کاال ثبات قیمت و  13قلم
افزایش  5تا 13درصدی داشته اند
که با دالیل منطقی و طبیعی بوده
است .همچنین از امروز سامانه تلفن
 124از 7تا 22فعال است و از 22تا
 7صبح تماس ها را برای رسیدگی
ضبط می کند.

دفاع کارشناسان از طرح بنزینی یارانهای و پیشنهادهای اصالحی
لیالز :شکاف طبقاتی مانند سال 89بهبود خواهد یافت
کارشناساناقتصادیضمندفاعازاصلسهمیه
بندیبنزین،بهشیوهاجرایطرحدولتانتقاداتی
دارند که بعض ًا اساسی است .در این باره ،علی
سعدوندیبرلزومسهمیهبندیبنزینبرایهرفرد
سخنگفت.جمشیدپژویاناقتصاددانکهنهکار
کشور ،اجرای سهمیه بندی را در زمانی که مردم
تحت بیشترین فشارهای اقتصادی هستند،
نادرست خواند .سعید لیالز نیز با هشدار درباره
رشد فاصله طبقاتی در  15سال اخیر در کشور،
ابرازاطمینانکردکهمانندسال،89پسازطرح
سهمیهبندیشکافطبقاتیبهبودخواهدیافت.
▪اختصاصسهمیه
بهافرادبهجایخودرو

بــه گــــزارش فــــارس ،علی
ســـعـــدونـــدی در بــرنــامــه
تلویزیونی پایش از تعیین
قیمت دستوری برای کاالها و به خصوص انرژی
انتقاد کرد و گفت :در سیاست چند نرخی کردن
بنزین ،تبعیض قیمتی وجود دارد و باید کم کم به
سمت قیمت گذاری آزاد بنزین رفت .سعدوندی
با بیان این که باید درآمد افزایش قیمت بنزین به
طور مستقیم در جیب مردم باشد ،افزود :نگرانی
مردم به این دلیل است که اعتماد آنان به دولت
کم شده و مردم باور نمیکنند که درآمد افزایش
قیمت بنزین به طور مستقیم به جیب آن ها می
رود .دولت باید در افزایش قیمت بنزین از تجربه

هدفمند کردن یارانه ها استفاده می کرد .این
کارشناس اقتصادی افزود :مردم راضی هستند
قیمتبنزینبه 12هزارتومانهمبرسداماعواید
آن به خودشان برسد .در این زمینه می توان همه
پرسینیزبرگزارکرد.سعدوندیبااشارهبهقانون
هدفمندی یارانه ها اضافه کرد :بنا بر این قرار بود
دراینقانون،هرسالیارانههااضافهوسوبسیدها
حذف شود .اما طی هفت سال گذشته این اتفاق
نیفتاد.سهمیهبنزیننبایدبهخودروهااختصاص
می یافت بلکه باید به هر کدملی اختصاص داده
میشداینگونهاستکهمردماینافزایشقیمت
بنزینرابهراحتیقبولمیکنند.
▪دفاع از اصل طرح
و انتقاد از زمان اجرا

از ســـوی دیــگــر ،جمشید
پــــژویــــان ،اقـــتـــصـــاددان و
استاد دانشگاه نیز با مثبت
برشمردناصالحقیمتحاملهایانرژی،گفت:
از جهتی این موجب بهبود تخصیص منابع در
میانمدت و بلندمدتمیشود و موجب میشود
قرص نانی که توزیع میشود بــزرگ و بزرگتر
شود و این قطع ًا به نفع کل جامعه و به خصوص
خانوارهای کـمدرآمــد و فقیر خواهد بــود .این
اقتصاددان در عین حال ،بیان کرد :زمان اجرای
واقعیسازی نرخ حاملهای انرژی باید مناسب
باشد،نهزمانیکهمردمتحتبیشترینفشارهای

اقتصادی هستند .اجــرای آن در چنین زمانی
موجب میشود که شوک دیگری به مردم وارد
شود و در کوتاهمدت آن ها را متأثر کند .وی تأکید
کــرد :در شرایطی که پس از برجام ،تحریمها
برداشتهشدهبودوشرایطمناسبیوجودداشت،
واقعیسازینرخحاملهایانرژیواصالحقیمت
بنزین زمانی مناسب بود ،نه امروز که بیشترین
تحریمها علیه کشورمان اعمال میشود و مردم
درتنگنایشدیداقتصادیهستند.
▪ضریبجینی
بهبودخواهدیافت

سعیدلیالز،دیگرکارشناس
اقــتــصــادی ب ــود کــه از این
طــرح دفــاع کــرد و بــا اشــاره
به توزیع ناعادالنه سوخت در کشور گفت :به
خاطر سیاستهای اشتباه در قیمت سوخت،
نهایتبیعدالتیدرهمینتوزیعقیمتسوخت
داشــتـهایـم ،در حالی که جمعیت تهران ۱۰
درصد کل جمعیت کشور است ،مصرف بنزین
تهران بیش از یکسوم مصرف کل ایران است.
این معنایی نــدارد جز این که تهرانیها به طور
متوسط سه برابر ایرانیها مصرف بنزین دارند.
این کارشناس اقتصادی بهره مندی از اصالح
قیمتحاملهایانرژیرابهنفعاقشارکمدرآمد
دانستواظهارکرد:شکافطبقاتیدر ۱۵سال
گذشته در ایران بهطرز نگران کنندهای در حال

پاسخمتولیتوزیعسوختبه 6سوالدربارهسهمیه،کارتسوختوقیمتبنزین

مالکانچندخودرودرنهایتیکسهمیهخواهندگرفت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فــراوردههــای
نفتی ایران به چندین سوال در خصوص سهمیه
خودروهایباالی 30سال،سوختنسهمیهبعد
ازششماه،رمزکارتسوخت،اختصاصسهمیه
به کسانی که چند خودرو دارند ،تشخیص وانت
بارهای کم و پرمصرف و قیمت تمام شده بنزین
برایدولتپاسخداد.امیروکیلزادهدرگفتوگو
بافارس،درپاسخبهاینسوالکهوضعیتکارت
سوختخودروهایباالی 30سالکارکردهچه
میشودآیاکارتسوختبهآنهاتعلقمیگیرد،
اظهارکرد :اگر اسم این ها را خودروی فرسوده
بگذاریمکارگروهیرویاینموضوعکارمیکند
ونیتهمهایناستکهبرایاینخودروهاتمهید
موثری اندیشیده شــود؛ راهــش را کم و بیش
پیدا کرده ایم ،وقتی مصوب شد اطالعرسانی
میکنیم.معاون وزیر نفت در پاسخ به این سوال
کهچرازمانسوختسهمیهایحداکثرششماه
است و آیا بعد از شش ماه این سهمیه میسوزد،

گفت 360 :لیتر در شش ماه به ازای خودروی
شخصی ســواری تعلق میگیرد تا این میزان
سوخت میتوانند به انــدازه شش ماه در کارت
خودذخیرهکنندوپسازآنمیسوزد.
وکیلزادهدربارهاینکهبرخیازشهروندانچهار
رقمآخرکارتملیرابرایرمزکارتسوختوارد
میکنند اما سامانه قبول نمیکند این احتمال
دادهشدهکهرمزراقبالتغییردادهاند،گفت:حتی
اگررمزقبالتغییریافتهباشد،چهاررقمآخرشماره
ملیصاحبکارتسوختکهنامشپشتآنقید
شدهمالکعملاست؛ اگراینموضوعجوابنداد
آدرسمراکزحذفرمزدرتهرانوشهرستانهادر
سایت شرکت ملی پخش فراور دهها وجود دارد
کهمیتوانندبامراجعهحضوریکارخودراانجام
دهند.ویدرپاسخبهسوالیمبنیبراختصاص
سهمیه به تمام خــودروهــای متعلق به یک فرد
هم گفت :هم اکنون این سهمیه به چند خودرو
برای یک فرد اختصاص مییابد .زمان میبرد تا

شناساییکنیمکهمثالازچهارخودروییکفرد،
به کدام آن سهمیه بدهیم .در زمان کوتاهی این
کارانجاممیشودودرنهایتسهمیهبهیکخودرو
داده خواهد شد.مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای ایران درباره شناسایی وانتبار کم
مصرفوپرمصرفهمگفت:پشتکارتخودرو،
کم مصرف یا پرمصرف بودن آن درج شده است
درعینحالبرایخودروهاییکهپشتکارتآن
هاعنوانکممصرفیاپرمصرفمشخصنیست
اطالعیهدادیم،میتوانندبهسایتمراجعهکنند؛
آنجاتوضیحدادهشدهاست.
وی درباره هزینه تمام شده بنزین بیان کرد:
پاالیشگا ههای داخــل کشور بنزین را تولید
میکنند و آن ها به نرخ فوب خلیج فارس به
دولــت میفروشند .اکنون نــرخ فــوب خلیج
فارس برای بنزین  44تا  45سنت دالر است.
دولت به این نرخ یارانه میدهد و با قیمتهای
کنونی به دست مردم میرسد.

افزایش بوده است و اگر هر چند سال یک بار ما
اینشکافرابهنحویترمیمنکنیم،ممکناست
گرفتاریها و بی ثباتیهای جدیدتری برای
کشورپدیدآید.دراینباره،تجربهسال ۸۹نشان
داد پس از اعطای یارانه نقدی ،ضریب جینی
یک باره به طرز چشمگیری بهبود یافت و یقین
دارم در ماجرای اخیر هم عین همان قضیه سال
 ۸۹اتفاقمیافتد.ویتاکیدکرد:اصالحقیمت
حاملهای انرژی ،نباید فقطبه بنزین ختم شود
بلکه درباره گاز و گازوئیل نیز باید این موضوع را
اجراکنیم.چراکهدراینکشورکسانیهستندکه
سهمیهگازوئیلخودرابهصورتآزادمیفروشند
یا قاچاق میکنند چرا باید اجازه دهیم مصرف
سوختوحاملهایانرژیبهاینطرزفجیعسوء
مدیریتشود؟اینکارشناساقتصادیگفت:از
نظرمنهماینانتقادبهدولتآقایروحانیوارد
است که نباید کارت سوخت را حذف میکرد،
ضمنآنکهنبایدافزایشقیمتیارانههارامتوقف
میکرد .طرح اصالح قیمت بنزین باید  ۲۰ماه
پیشانجاممیشدولیبههرحالاینکشورامروز
هیچراهدیگریغیرازاینکارنداشت.

روایت آماری از تابستان سرد
بازار مسکن
در تابستان امسال ،بعد از حدود یک سال
پرتالطم ،بازار مسکن بسیار آرام و کم معامله
شد .عالوه بر شروع افت قیمت ها ،معامالت
هم بسیار کم شد .گــزارش اخیر مرکز آمار
ایران نشان می دهد که حجم معامالت در
کل مناطق شهری کشور به شدت افت کرده
است به نحوی که در تابستان امسال نسبت
به تابستان  ،97معامالت زمین  55درصد،
معامالت مسکن  70درصد و قراردادهای
اجاره  9درصد افت کرده است .معامالت در
تابستان حتی نسبت به بهار هم کاهش قابل
توجهی داشته است.

بازار خبر

افزایش سقف وام مسکن تکذیب
شد
اقتصاد آنالین -وزیر راه و شهرسازی درباره
افزایش سقف وام مسکن گفت :هر اقدامی را
که تورمزا باشد ،انجام نمی دهیم .این در حالی
است که پیشتر مدیرعامل بانک مسکن از افزایش
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم
در صورت موافقت بانک مرکزی خبر داده و گفته
بود :کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز به
مجوز بانک مرکزی دارد.

قیمت روغن نباتی افزایش
نمییابد
تسنیم -دبیر انجمن روغن نباتی گفت :قیمت
روغن نباتی بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش
نمییابد .امیر هوشنگ بیرشگ افزود :با توجه
به این که بیشتر حمل و نقل روغن خام و تصفیه
شده با ماشین های گازوئیل سوز انجام می شود،
افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده روغن
نباتی تاثیر چندانی نخواهد داشت.

قیمت خودروهای هیبریدی تا
 ۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت
ایرنا-بررسیقیمتخودروهایداخلیوخارجی
درنخستینروزهایپسازسهمیهبندیوافزایش
قیمتبنزین،حاکیازافزایش ۵۰تا ۱۰۰میلیون
تومانی خــودروهــای هیبریدی در بــازار است.
خودروهای هیبریدی خودروهایی هستند که به
طور ترکیبی از برق و بنزین استفاده می کنند.

نحوه درخواست حمایت معیشتی
اعالم شد
مهر -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم
کــرد:افــرادی که در فهرست مشموالن طرح
حمایتمعیشتیدولتقرارنگرفتهاند،میتوانند
از اواس ــط هفته آیــنــده از طریق کــد دستوری
 *۶۳۶۹#از وضعیت خود مطلع شوند.

