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58.180.000

طال ۱۸عیار

 13.432.000ربعسکه

رئیس کل بانک مرکزی گفت :در تاریخ بانک مرکزی
هماکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در اختیار
داریم.
به گزارش ایرنا ،علی صالحآبادی ،رئیس کل بانک مرکزی
در گفتوگوی تلویزیونی گفت :موضوع دیگر در ارز ۴۲۰۰
این بود که تنها بخشی از این ارز به دست مردم میرسد

بیشترینذخایر
اسکناس ارزی
در تاریخ بانک مرکزی

ق
یمت خودرو

 10شوال1443

 12می 2022

سال سی و پنجم

شماره 9804

پژو  ۲۰۶تیپ ۵
352.000.000

سمند LX
278.000.000

 46.020.000نیمسکه

 76.450.000سکه

 132.390.000دالر (سنا)

و بخشی دیگر نیز به جیب واسطهها و توزیعکنندگان
میرسید.
بنابراین از این پس واردکننده براساس نرخ نیما واردات
خود را انجام میدهد و در این میان اصالحاتی انجام
میشود و مابهتفاوت آن به مردم پرداخت میشود و
برای این منظور یارانه دو ماه به مردم پرداخت شده

رنو تندر پالس اتوماتیک
600.000.000

رانا پالس()1400
287.000.000

255.134

اســت .واردات براساس گذشته انجام میشود با این
تفاوت که در گذشته بانک مرکزی از محل ارز حاصل از
فروش نفت ،ارز  ۴۲۰۰تومانی تهیه میکرد اما در روش
جدید کانال تأمینکننده ارز متفاوت خواهد بود و ارز از
سامانه نیما تأمین میشود و واردکننده به صورت رقابتی
میتواند ارز خود را تأمین کند.

دنا پالس دندهای توربو
473.000.000

دولت میگوید اصالح نظام یارانهای هنوز شروع نشده و افزایش قیمتی رخ نداده است

د هیجانی پرهیز کنید
از خری 

درحالیکه دولــت اعــام کرده
هنوز طرح اصالح نظام یارانهها
شروع نشده ،اما بازار شایعهها
فضای روان ــی ب ــازار را ملتهب
کــرده اس ــت.از سهشنبهشب
نــا مــه و ف ـهــرســت قیمتی در
شبکههای اجتماعی در ارتباط با افزایش قیمت
انــواع مــواد غذایی ازجمله مــرغ ،تخممرغ و شیر
دستبهدست میشود که ایــن فهرست صرفا ً
قیمتهای کارشناسی پیشنهادی است و هنوز
نهایی و مصوب نشده و پس از آغاز طرح جدید
هدفمندی یارانه ترجیحی طی دو ماه آینده و در
صــورت عدم امکان خرید محصوالت پروتئینی
با کاالبرگ الکترونیک در مورد آن تصمیمگیری
خواهد شد.

زمان برداشت یارانههای واریز شده
همین ماه مشخص میشود

◾

◾ارز  4200تا خرداد تخصیص داده شده است
این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه دامداران
چندی پیش در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با
بیان اینکه معادل3هزار میلیارد تومان تخصیص
ارز نهادهها انجامشده است ،گفت :ارز نهادههای
دامی برای فروردین ،اردیبهشت و خرداد نیز با دالر
 4200تومانیتأمینشد.رئیسسازمانامورعشایر
ایـران نیز گفته بــود :باوجود اعــام رئیسجمهور
درباره هدفمندی کاالهای اساسی ،با دستور وزیر
جهاد کشاورزی نهادههای دامی در ماههای آینده
نیز با ارز دولتی میان عشایر توزیع میشود.
محمد قربانی ،معاون برنامهریزی و اقتصادی
وزارت جهاد کـشــاورزی هم درب ــاره ایــن فهرست
قیمتی اظهار کرد :مرجع اعالم قیمت کاالهایی
یکــردنــد درصــورتـی
کــه ارز ترجیحی دریــافــت مـ 
که با هدفمندی یارانه آزاد بشوند تنها سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است
که میتواند قیمتها را اعالم کند .وی افزود :قیمت
شیرخام توسط شورای قیمتگذاری وزارت جهاد
کشاورزی تعیین میشود که تا امــروز جلسهای
برای تعیین قیمت شیرخام برگزار نشده است.
م ـعــاون بــرنــامـهریــزی و اقـتـصــادی وزارت جهاد
کشاورزی ادامه داد :قیمت انواع شیر پاستوریزه،
ان ــواع ماست ،گوشت ،مــرغ و تخممرغ و انــواع
روغن توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان اعالم میشود که این سازمان نیز
تغییر قیمتی اعالم نکرده است .وی تصریح کرد:
سازمان حمایت در صــورت ایجاد هرگونه تغییر
قیمت این کاالها و تصویب آن در ستاد تنظیم بازار،
آن را بهطور رسمی و برای اجرا به تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان اعــام میکند .قربانی گفت:
مردم هر چیزی را که در فضای مجازی میبینند
باور نکنند زیرا احتمال کذب بودن آن وجود دارد.

◾

◾ذخایر کاالیی مناسبی در کشور داریم
سیدرضافاطمیامیندرحاشیهنشستمشترک
وزرای صمت ،جهاد کشاورزی و دادگستری ،در
مورد اصالح روند تخصیص یارانهها با اعالم اینکه
ذخایر کاالیی مناسبی در کشور دار ی ــم ،اظهار
کرد :مردم در روزهــای نخست اجـرای طرح بزرگ
جراحی اقتصادی و اصالح نظام پرداخت یارانهها
از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار
میشود ،بپرهیزند.
وزیر صمت این جراحی بزرگ اقتصادی و اصالح
پرداخت یارانهها را به نفع مــردم دانست و بیان
ک ــرد :یــارانـ ههــا بـ هجــای اینکه بــه اب ـتــدای زنجیره
(واردک ـن ـنــدگــان) داده شــود بــه انتهای زنجیره و
مردم داده میشود که این موضوع در کارآمدی و
بهینهسازی تولید مؤثر خواهد بود .وی با اشاره
به انجام مطالعات و جلسههای تخصصی در
اجرای طرح ،تصریح کرد :از نظر تأمین مواد اولیه و
محصوالتنهاییهیچگونهنگرانینداریموبهاندازه
کافیذخایرکاالیی(شامللبنیاتوکاالهاییمانند

واردات خودرو
با تصویب دولت
آزاد شد

رئیس سازمان برنامهوبودجه درباره زمان احتمالی برداشت یارانهها گفت :این موضوع باید در همین
ماه تعیینتکلیف شود .به گزارش ایسنا ،مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامهوبودجه در حاشیه
جلسههیئتدولتگفت:ازشهریور ۱۴۰۰بهای نطرفبین ۴۰تا۸۰درصدکاالهاتغییرقیمتداشتند
و مجبور شدیم مبلغ یارانهها را بیشتر کنیم که پوشش قانونی تا حدودی داده شود .وی در پاسخ به این
پرسش که چند میلیون خانوار یارانه دریافت کردهاند؟ گفت :با پرداختی که انجام میشود از لحاظ
دهک درآمدی۹،دهک یارانه دریافت میکنند .میرکاظمی در ارتباط با تدابیر اتخاذ شده در خصوص
اتباع خارجی نیز تصریح کرد :در این مرحله که روی کاالهای اساسی ،یارانه داده میشود تصمیمی
درخصوص این اتباع گرفته نشده است و تصمیمات تنها مربوط به مردم خودمان است .در مورد نان و
دارو احتماال ًباید برنامهای دیده شود که تا اطالع بعدی یارانه آنها قطع نخواهد شد و همان روند سابق
برای نانهای خبازی و دارو ادامه دارد .اگر روش جایگزین بیاید برای آنها یک فکری میشود ،اما در
این مرحله برای اتباع بیگانه چیزی در نظر گرفته نشده است .رئیس سازمان برنامهوبودجه در پاسخ
به پرسشی راجع به مسدود شدن حساب یارانههای واریزی و صحت این مسئله گفت :این حساب
بانکی کسانی است که قبال ًیارانه میگرفتند و این یارانه نیز در همان جا رفته است و این مبلغ نگاه
داشته شده است و هروقت طرح اجرا شود ماه به ماه آزاد میشود .وی درباره حذف یارانه معیشتی و
یارانه ۴۵هزار تومانی نیز یادآورشد :این یارانهای که واریز شده است تجمیع یارانه معیشتی و ۴۵هزار
تومانی است که در یک حساب جمع شده است.
مرغ و تخممرغ و روغن) وجود دارد ،اما مهم این
است که در روزهای اجرای طرح ،التهاب و نگرانی در
بازاررخندهد.وزیرصمت،آرامشمصرفکنندگان
و مردم را بسیار مهم دانست و یــادآور شد :نظام
توزیع (شرکتهای پخش ،بنکداران و فروشگاهها
و غیره) نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی
پیش نیاید.فاطمیامین با اشاره به همکاریهای
بینبخشی در سطح دولت در اجرای طرح ،تأکید
کرد :با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی،
التهابات روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت
و کنترل خواهد شد.

◾

هدفمندشدنیارانههاوباحذفارزترجیحیتغییر
پیداخواهدکردوهیچکاالیدیگریحقواجازهگران
شدنندارد،البتهمجوزیهمبرایگرانکردنندارند.
وحیدی اظهار کرد :حملونقل و رانندگان هم حق
گران کردن کرایه را ندارند و آنها نمیتوانند به بهانه
گـران شدن این چهار قلم کاال بر قیمتهای خود
بیفزایند .وی افــزود :به مصرفکنندگان برای گران
شدناینچهارقلمکاالیارانهپرداختخواهدشد.

◾

◾توضیحات مسئوالن درباره یارانههای جدید
همزمان با نگرانی درباره تالطم بازار ،مسئله یارانه
جدید و افرادی که هنوز برای آنها یارانه واریز نشده
است ،مورد سؤال و توجه افکار عمومی است .در
همین راستا مرکز روابط عمومی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیهای از راهانــدازی
شـمــارههــای پاسخگویی ب ــرای رفــع دغدغههای
مردم درخصوص موضوع مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها خبر داد .در این اطالعیه آمده
است :افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳به بعد برای
یارانهها نامنویسی نکرده و یا ازقلمافتاده بودند،
الزم اســت در سامانهای که قــرار اســت سازمان
هدفمندی یارانهها در دسترس قرار دهد نامنویسی
کنند .همچنین شماره تلفن  ۰۲۱۶۳۶۹و شماره
گویای  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹مربوط به وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به پرسشها در این
زمینه در اختیار مردم گذاشته میشود.

◾قیمتهای جدید اعالم خواهد شد
احسان خــانــدوزی ،وزیــر اقتصاد نیز در حاشیه
جلسه هیئت دولت درباره قیمتها در بازار گفت:
کاالهاییهستندکهاقالممشتقهدارندوباافزایش
قیمت آنهــا ،مشتقات آنهــا نیز باید به لحاظ
اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد.
برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یکباره در
فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند ،از پیش
وزارت صمت یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده
و مصرفکننده مکلف شده است هم برای اقالم
و هم برای مشتقاتشان قیمتگذاری اعالم کند و
فکر کنم در دستور جلسه امروز قیمت این اقالم
نهایی و رسما ًبه اتحادیهها و اصناف اعالم شود و
ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد .وی در
پایان گفت :امیدواریم با تالشهای وزرای بهداشت
و راه و شهرسازی و ...سیاستهایی که در حوزه
بهداشت ،مسکن و ...اتخاذ میشود خنثیکننده
اثر قیمتی باشد.
در همین حال ،وزیر کشور گفت :مرغ ،تخممرغ،
لبنیات و روغــن اقالمی اســت که قیمت آ نهــا با

س ـیــدم ـس ـعــود م ـیــرکــاظ ـمــی ،رئــی ــس س ــازم ــان
برنامهوبودجه نیز با حضور در برنامه گفتوگوی
ویژه بخش خبری ۲۱سیما در پاسخ به این پرسش
که مبنای دهکبند یها چیست؟ اظهار کرد:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تصویب کلیات
طرح واردات خودرو در هیئت وزیران خبر داد .به
گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،سیدرضا فاطمی امین با بیان این
خبر و ذکر اینکه روشهای متعدد واردات خودرو در
آییننامهای که هماکنون در مراحل نهایی تصویب
قرار دارد ،مشخصشده است ،افزود :در شرایط
کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر
از تقاضای بازار است ،واردات برای تنظیم و کنترل

بازار آزاد خودرو ضروری است .وزیر صمت اظهار
کــرد :در آییننامه پیشنهادی واردات خــودرو به
انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو
توجه ویــژهای شده است .وزیر صمت بیان کرد:
یکی از ویژگیهای آییننامه جدید واردات خودرو
توجه به واردات خودروهای اقتصادی بوده و رویکرد
ما تأمین خــودرو قشر کمتر برخوردار جامعه در
سبد محصوالت خــودرویــی اســت .همزمان با
انتشار این خبر علی بهادری جهرمی سخنگوی

◾

◾یارانهبهمحضآغازطرحقابلبرداشتخواهدبود

درهم امارات (سنا)

69.472

دینارعراق (سنا)

کهــای درآم ــدی کشور
بــراســاس قانون باید دهـ 
مشخصوبراساسآنمیزانحمایتدولتروشن
شود .وی ادامه داد :دهکهای پایین جامعه باید
حمایت بیشتر و دهکهای باال باید حمایتهای
کمتر شوند تا عدالت برقرار شود.
رئیس سازمانبرنامهوبودجهگفت :دربحثانرژی
هم میزان بــرخــورداری دهکها متفاوت است و
بر این اســاس وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
این مسئولیت را براساس قانون برعهده دارد که
براساس پایگاه اطالعات ایرانیان ،اطالعات کامل
از وضعیت درآم ــدی اف ــراد جامعه را در اختیار
سازمان هدفمندسازی قــرار دهــد و ایــن سازمان
برپایه مصوبات ستاد مردمیسازی و توزیع عادالنه
یارانهها ،این پرداختها را انجام دهد و مردم در
حسابهای خود میتوانند مشاهده کنند .وی
افـ ــزود :آنچه اتـفــاق افـتــاد بــراســاس تحلیلها و
محاسباتی اســت که انجام شد و ممکن است
درص ــدی خطا هــم داشـتــه بــاشــد کــه بــا مراجعه
اف ــراد و اع ــام نقطهنظراتشان تــوســط ســازمــان
هدفمندسازی و وزارت رفــاه رسیدگی میشود
و اگــر احیانا ًجا ماندهاند اضافه و مابهالتفاوت
هم پرداخت میشود ،اگر هم مشمول نیستند
ب ـرای ـشــان تــوضـیــح م ـیده ـنــد کــه مـشـمــول ایــن
یارانه نمیشوند .میرکاظمی گفت :یارانه دو ماه
علیالحساب واریــز شد که بهجز موضوع دارو و
نان است و بهمحض شروع طرح ،این یارانه آزاد
مـیشــود .رئیس ســازمــان برنامهوبودجه ادامــه
داد :اآلن امکان برداشت نیست ،چون هنوز کاال
با ارز  ۴۲۰۰تومانی در جامعه توزیع میشود تا
زیرساختها فراهم شــود .وی خاطرنشان کرد:
یارانه ماه اول آزاد میشود و ماه بعد ،نوبت دوم
آزاد میشود که مــردم بتوانند مایحتاج خــود را
خریداری کنند.

◾

◾یارانه دارو و نان همه دهکها مساوی است
رئیس ســازمــان برنامهوبودجه تصریح کــرد :در
مرحله نخست طــرح اصــاح یارانهها نــان و دارو
نیست و دهکبندی هم نمیشود و همه دهکها
از آن بــرخــوردار خواهند بــود .میرکاظمی گفت:
اکـنــون اگــر میگوییم ســه دهــک  ۴۰۰تــومــان به
حسابشان وار ی ــز شد و از دهــک چهارم تا نهم
هم  ۳۰۰هزار تومان ،برای دارو و نان همه دهکها
مساوی هستند ،چون ممکن است فردی بیمار
شود و به بیمارستان مراجعه کند همان جا بیمه از
او حمایت خواهد کرد ،دارو و خبازیها مانند سابق
ادامه پیدا میکند و هیچ نوع فاصلهای در یارانهها
اتفاق نخواهد افتاد .وی افزود :طرحی که در زنجان
پیش م ـیرود نمونه است و ممکن است جواب
بدهد یا ندهد؛ این به معنای این نیست که راجع
به نان تصمیمگیری میشود ،تا اطالع بعدی همان
نظام آرد یارانهای با همان قیمت و شکل قبل توزیع
میشود و هیچ نگرانی برای مردم نخواهد داشت.

◾

◾هدف دولت درآمدزایی نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :تبصره ۱۴
مربوط به هدفمندسازی یارانههاست و از بودجه
عمومی دولت جداست یعنی آنچه درآمــد آنجا
میآید آن را بــاز توزیع میکنند به اضافه اینکه
اگر کسری باشد از منابع کشور باید تأمین کنیم
تا این بحرانی که در جهان اتفاق افتاد را پشت
سر بگذاریم ،بنابراین کسری بودجه واقعیت
ندارد بلکه دولت کمک میکند حتی بیش از آن
چیزی که از محل تبصره  ۱۴بدست بیاید منابعی
را در اختیار سازمان هدفمندسازی قــرار دهد تا
حمایتهای الزم در این شرایط اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت درآمدزایی نیست
بلکه صرفا ًحمایت است ،افزود :باید به سمت باال
رفتن تولید برویم ،چون با ارز  ۴۲۰۰تومانی هیچ
تولیدکنندهای قدرت رقابت نخواهد داشت.

دولت با انتشار متنی در صفحه شخصی خود
ضمن اشــاره به اقدامات دولــت درمــورد صنعت
خودرو نوشت :یکی دیگر از بندهای هشت فرمان
رئیسجمهور ب ــرای تحول در صنعت خــودرو
محقق شد و با تصویب هیئت دولــت ،واردات
خــودرو آزاد شد .وی افــزود :این اقــدام به منظور
افــزایــش رقــابــت پــذیــری و رفــع شائبه انحصار،
متناسب ســازی قیمت خــودرو و جبران کمبود
تولید به میزان مورد نیاز بازار ،صورت گرفت.
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خبر
خوب

سایپا ۱۳۱
183.000.000

خبر ویژه
اطالعیه شماره یک
ستاد مردمیسازی
و توزیع عادالنه یارانهها

نخستین اطالعیه ستاد مردمیسازی و توزیع
عادالنه یارانهها منتشر شد .متن این اطالعیه
به شرح زیر است:
ملت شریف ایران همانگونه که صاحبنظران
بارها اعالم نمودهاند ،روش جاری تخصیص
ی ــاران ــه ارزی ب ــرای ک ــااله ــای اســاســی روشــی
غیرمؤثر و ناکارآمد بــوده و اشکاالت فراوانی
از جــمــلــه :ای ــج ــاد فــســاد و ران ـ ــت ،افــزایــش
واردات ،کــاهــش و تضعیف تولید داخــلــی،
توسعه قــاچــاق ،رشــد ت ــورم ،کسری بــودجــه و
برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه
داشت.
این سیاست نادرست باید در سالهای گذشته
اصالح میشد که متأسفانه نشد ،ولی امروز
امکان استمرار ندارد و نیازمند عالج و اصالح
اساسی است ،مضافا ًبراساس جزء( )۱بند(ص)
تبصره( )۱قانون بودجه ۱۴۰۱مصوبات مجلس
شـ ــورای اســامــی ای ــن اص ــاح بــه عــنــوان یک
وظیفه قانونی به دولت تکلیف شده است.
ب ــه گ ـ ــزارش ایــســنــا ،ب ــر ایـ ــن اسـ ــاس کــلــیــات
ســیــاس ـتهــای م ــرب ــوط ب ــه ش ــرح زی ــر اع ــام
میشود:
ی ــاران ــه ارز تــرجــیــحــی در مـ ــورد ن ــان و دارو
همچنان برقرار بوده و شامل همه افراد و اقشار
جامعه خواهد بود.
دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف
جــامــعــه بسته حمایتی و کــمــک معیشتی
ماهانه  ۴۰۰هزار تومان برای سه دهک درآمدی
پایین و  ۳۰۰هــزار تومان بــرای  6دهک بعدی
تأمین و یــارانــه دو مــاه ابــتــدای اج ــرای طــرح را
به حساب سرپرستان خانوار واریز نموده که
همزمان با اصالح و متناسبسازی قیمتها
امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد
شد.
ایــجــاد زیــرســاخــت اســتــفــاده از کــاالبــرگ
الــکــتــرونــیــک ب ـهجــای بسته حمایتی نقدی
در دســتــور کــار ســتــاد ق ــرار دارد و بــا حصول
نتیجه ،بسته حمایتی دولت در قالب کاالبرگ
الکترونیک ارائه خواهد شد.
برای ثبت درخواستهای جدید شهروندان
اع ــم از جــامــانــدگــان ثــبــت ن ــام قبلی و م ــوارد
تغییر و اص ــاح اطــاعــات خــانــوار ،بــه زودی
سامانهای ویژه راهاندازی و اطالعرسانی خواهد
شد.
ضمن اینکه یارانه افــراد جدید مشمول طرح
نیز به صــورت کامل و از روز اول اجــرای طرح
محاسبه خواهد شد.
آن دس ــت ــه از اف ـ ـ ــرادی ک ــه در خــصــوص
دهکبندیهای فعلی اعتراض دارند میتوانند
از هـماکــنــون درخــواســت خــویــش را از طریق
سامانه وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی به
آدرس  https:/hemayat.rels.gov.irثبت
نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.
اصــاح و متناسبسازی قیمت کا الهای
اسـ ــاسـ ــی م ــش ــم ــول ارز تــرجــیــحــی ب ــن ــا بــه
پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده
و این قیمتها از ناحیه اتحادیهها و تشکلهای
مربوط به واحـدهــای صنفی و تولیدی ابالغ
میشود ،هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت
ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بــازار ممنوع
است.
نــهــادهــای ب ــازرس ــی و نــظــارتــی ذیرب ـ ــط و
ســازمــان تعزیرات حکومتی بــا بهرهگیری از
تمام ظرفیتهای موجود و نیروهای مردمی به
صورت مستمر بر رعایت قیمتها و جلوگیری
از احتکار و گرانفروشی نظارت و با متخلفان
به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند نمود.
شــهــرونــدان تخلفات واح ـدهــای صنفی را از
طریق خطوط ارتباطی  ۱۲۴و  ۱۳۵به نهادهای
مذکور اطالعرسانی نمایند.
تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی
اقتصادی دولت و اطالعیههای صادره به اطالع
عموم خواهد رسید.

مردم برای
ثبت اعتراض
عجله نکنند

عبدالملکی ،وزیر کار
در مورد اعتراض به
یارانهها گفت :یک
دسته از اعتراضها از
جانب کسانی است که
اص ً
ال یارانه نمیگیرند
این افراد باید به سامانه
سازمان هدفمندسازی
یارانهها مراجعه کرده
و اعتراض خود را ثبت
کنند و این سامانه هم در
حال آمادهسازی است و
به زودی اعالم میشود.
دسته دوم اعتراضها
هم مربوط به نوع
دهکبندیهای صورت
گرفته است که این
افراد هم باید به سامانه
«حمایت» وابسته به
وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مراجعه کرده
و درخواست بررسی
دوباره دهند.
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اقتصاد

در حاشیه

مهلت
سه روزه
مجلس
به ایرانخودرو
و سایپا
روحهللا نجابت
سخنگوی کمیسیون
امور داخلی کشور و
شوراهای مجلس درباره
مصوبات خودرویی
مجلس گفت :مصوب
شد مدیران عامل گروه
صنعتی ایرانخودرو
و سایپا نقش هراه
گروه صنعتی خود
را در راستای ارتقای
کیفیت و رضایت مردم
و طرحهای توسعه
کوتاهمدت و بلندمدت
در مدت ۷۲ساعت به
کمیسیون ارسال کنند.

