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با مصوب�ه اخي�ر كميس�يون تلفي�ق مجلس، 
ياران�ه نق�دي ۴۵ ه�زار و ۵۰۰ تومان�ي بع�د از 
پرداخت ۹ س�ال تغيي�ر كرد و با يكي ش�دن با 
كمك معيش�تي، همه مش�موالن يارانه نقدي 
۷۲ ه�زار تومان�ی درياف�ت خواهن�د ك�رد. 
 در جريان بررسي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق 
مجلس، طرحي به تصويب رسيده كه براساس آن 
يارانه نقدي از ۴۵ هزار و ۵۰۰ توم��ان به ۷۲ هزار 
تومان در س��ال آينده افزايش پيدا مي كند. اين به 
معني حذف پرداخت جداگانه يارانه معيشتي است 

كه از آبان  امسال به مشموالن پرداخت مي شد. 
از آذر ماه 1389 براي يارانه بگيران با افزايش قيمت 
بنزين يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني واريز شد 
كه ب��ا ارزش دالري آن روز در حدود ۴۵ دالر بود و 
هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود و 
از سوي ديگر در آبان  امسال نيز با با اصالح قيمت 
بنزين در دول��ت آقاي روحاني مقرر ش��د تا مانند 
همان كاري ك��ه در دوره احمدي نژاد انجام ش��ده 
بود، درآمد ناشي از اين تغيير قيمت دوباره باز توزيع 
شود، اما اين بار باز توزيع هدفمند تر بود و كمك هاي 
معيش��تي و به صورت نقدي به ۶۰ ميليون نفر كه 
حدود 18 تا 19 ميليون خانوار را تشكيل مي داد به 
خانوارها پرداخت شد. همچنين مبلغ يارانه كمك 
معيشتي برخالف يارانه نقدي به ازاي هر نفر مبلغ 
مشخصي نبود و به تناسب اعضاي خانوار پرداختي 
انجام مي شود؛ به نحوي كه براي خانوارهاي تك نفره 
۵۵ هزار تومان، دو نفره 1۰3 هزار تومان، سه نفره 
138 هزار تومان، چهار نفره 1۷۲ هزار تومان و پنج 
نفره و بيشتر ۲۰۵ هزار تومان واريز انجام مي شود. 
اما در طرح��ي كه اكنون در كميس��يون تلفيق به 
تصويب رسيده از سال آينده ديگر دو يارانه نقدي 
و معيش��تي به طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، 
بلكه در مجموع همه ۷8 ميليون نفري كه در ليست 
يارانه بگيران قرار دارند ب��ه اعضاي هر نفر ۷۲ هزار 

تومان دريافتي خواهند داشت. 
در اين حالت منابع پرداختي باب��ت اين رقم ۷۲ 
هزار توماني نيز از مجموع درآمد اختصاص يافته 
به يارانه هاي نقدي و كمك هاي معيشتي تأمين 
مي ش��ود؛ به نحوي ك��ه براي يارانه ه��اي نقدي 
تاكنون س��االنه ۴۲ هزار ميليارد توم��ان منابع 
مصوب مي شد و از س��وي ديگر كمك معيشتي 

از محل يارانه بنزين نيز ح��دود 31 هزار ميليارد 
تومان در سال پيش بيني شده كه قرار است حدود 
3۰۰۰ ميليارد تومان آن براي افراد تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي كنار گذاشته شده و ۲8 
هزار ميليارد تومان باقي مانده بين ۷8 ميليون نفر 

يارانه بگير توزيع شود. 
 اگر چه معلوم نيست اين پيشنهاد كميسيون تلفيق 
مورد تأييد دولت باشد يا در صحن مجلس رأي به 
اجراي آن داده شود اما در صورت قانوني شدن اين 
پيشنهاد حدود ۷8 ميليون نفر يارانه نقدي ۷۲ هزار 

توماني خواهند گرفت. 
   يارانه بنزين افراد تحت پوشش نهادهاي 

حمايتي بيشتر است
سخنگوي كميس��يون تلفيق مجلس در اين باره 
گفت: با نظر اعضاي اين كميسيون، يارانه معيشت 
بنزين در س��ال آينده به همه يارانه بگيران به طور 

مساوي تعلق مي گيرد. 
هادي قوام��ي در گفت وگو با خبرن��گار خانه ملت 
در تشريح نشست كميس��يون متبوعش گفت: در 
نشست اين كميس��يون، تبصره 1۴ اليحه بودجه 

سال 99 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با تصويب 
كميسيون تلفيق مجلس، يارانه معيشت بنزين در 
سال آينده به همه يارانه بگيران به طور مساوي تعلق 
مي گيرد و به افراد تحت پوشش كميته و بهزيستي 

۲۰ درصد بيشتر تعلق خواهد گرفت. 
هادي قوامي، سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه مجلس در نشست خبري ديروز ظهر خود 
كه در حاش��يه جلس��ه علني پارلمان برگزار شد، 
اظهار كرد: بر اس��اس مصوبه كميسيون تلفيق در 
س��ال آينده ۲8 هزار تومان به مبلغ يارانه در سال 
99 اضافه خواهد ش��د و از ابتداي فروردين س��ال 
آينده رقم يارانه نقدي از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 
۷۲ هزار تومان افزايش مي يابد. پيشتر نيز بسياري 
از مردم، كارشناسان و نمايندگان در نحوه تخصيص 
منابع افزايش دوباره قيمت بنزين نقدهاي متعددي 
وارد كرده بودند كه مهم ترين محور اين نقدها نحوه 

شناسايي افراد و حذف افراد نيازمند بود. 
  ارزش يارانه نقدي به ۵ دالر كاهش داد

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس در اين 
باهر گفت: در زم��ان اجراي قان��ون هدفمندي 
يارانه ها حدوداً ارزش يارانه نقدي ۴۵ دالر بود، در 
حالي كه در شرايط كنوني به دليل تورم اين رقم 
به حدود ۵ دالر كاهش يافته اس��ت. محمدرضا 
منصوري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
نيز با انتق��اد از س��ازوكار دولت ب��راي پرداخت 
كمك هاي معيش��تي گفت: دولت بايد ليس��ت 
افرادي را كه يارانه بنزين دريافت كردند، منتشر 
كند تا س��ازوكار پرداخت اين يارانه مش��خص و 
شفاف شود، در حال حاضر مردم از نحوه پرداخت 
يارانه معيش��تي ناراضي بوده و مدعي هس��تند 
به رغم اينكه درآمد چندان��ي ندارند اين يارانه به 

آنها پرداخت نشده است. 
نماينده مجلس ش��وراي اس��المي پرداخت يارانه 
بنزين به عده اي خاص را اقدامي اش��تباه خواند و 
افزود: از يك سو شاخص هاي دولت براي پرداخت 
يارانه بنزين متناس��ب با وضعيت اقتصادي مردم 
نيس��ت و از س��وي ديگر دولت توانايي شناسايي 
افرادي را كه براساس اين مالك مستحق دريافت 
يارانه هس��تند، نيز ندارد. وي اظهار كرد: بهتر بود 
كمك معيشتي همانند يارانه نقدي به تمام ايرانيان 

پرداخت مي شد تا نارضايتي ها كاهش يابد.
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يارانه نقدي و معیشتي تجمیع شد
در صورت تصويب نهايی مصوبه كميسيون تلفيق افراد مشمول يارانه نقدي به طور يكسان ماهانه ۷۲هزار تومان دريافت خواهند كرد

رمز دوم ايستا از امروز كار نمي كند
بانك مركزي اعالم كرد رمز دوم ايستا از امروزروز هشتم بهمن ماه 
جاري در بانك ه�ا و مؤسس�ات اعتباري به ط�ور تدريجي ظرف 
چند روز قطع مي شود و تنها »رمز دوم پويا« قابل استفاده است. 
به گزارش »ايِبنا«، روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: پيرو اطالع رساني 
انجام ش��ده در مورد قطع رمز دوم ايستا )رمز دوم فعلي كارت بانكي( در 
هفته دوم دي ماه، به اطالع هموطنان عزيز مي رساند اين سرويس از روز 
هش��تم بهمن ماه جاري در بانك ها و مؤسسات اعتباري به طور تدريجي 
ظرف چند روز قطع مي شود و تنها »رمز دوم پويا« قابل استفاده مي باشد.  
الزم به ذكر اس��ت انجام خريدهاي اينترنتي بدون حضور كارت تا سقف 
مجموع يك ميليون ريال براي هر كارت در هر ۲۴ ساعت با رمز دوم ايستا 
قابل انجام اس��ت. در همين  زمينه به آگاهي مي رساند رمز دوم ايستاي 
كارت هاي بانكي بانك هاي صادرات و پاسارگاد در روز هشتم و بانك هاي 
قرض الحسنه رس��الت و ايران- ونزوئال در روز دهم و بانك قرض الحسنه 

مهر ايران در روز 1۲ بهمن ماه غير فعال مي شود. 
.........................................................................................................................

 لو رفتن اطالعات تجار ايراني
با ثبت سفارش آنالين

مع�اون ام�ور بين الملل�ي ات�اق بازرگاني اي�ران گفت: سيس�تم 
آنالين ثبت س�فارش اطالعات ش�ركت هاي ايراني را لو مي دهد. 
به گزارش بازار، محمدرضا كرباس��ي با اعالم اين مطل��ب اظهار كرد:در 
ش��رايطي كه دش��منان به دنبال لطمه زدن به ايران به وي��ژه در عرصه 
اقتصادي هستند نبايد با ثبت س��فارش آنالين اطالعات شركت ها را به 
دشمن متخاصم لو داد. وي افزود: كاالها كه با هزينه هاي زياد وارد كشور 
مي شود در گمركات معطل گواهي مبدأ مي شود. معاون امور بين المللي 
اتاق بازرگان��ي ايران با تأكيد بر ض��رورت اصالح مكاني��زم تهاتر كاال با 
كشورهاي هدف و دستور بانك مركزي براي ايجاد كميته ويژه براي حل 
مشكالت در اين زمينه تصريح كرد: در شرايط كنوني هزينه باالي تهاتر، 
بخش خصوصي را قفل كرده است. كرباسي با بيان اينكه در شرايط جنگ 
اقتصادي هستيم، خاطرنشان كرد: آيين نامه هاي تجاري ايران بر مبناي 

دوران صلح است كه نياز به اصالحاتي در اين زمينه است. 
.........................................................................................................................

افق كوروش كماكان در صدر جدول 
پرفروش ترين فروشگاه هاي زنجیره اي 

شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش براي سومين سال متوالي موفق 
به كسب رتبه نخست در شاخص فروش و بهره وري در گروه فروشگاه هاي 
زنجيره اي شد و براي دومين سال متوالي به عنوان شركت پيشرو معرفي شد. 
به گزارش روابط عمومي ش��ركت فروش��گاه هاي زنجي��ره اي افق كوروش، 
س��ازمان مديريت صنعتي رتبه بندي سال 1398 ش��ركت هاي برتر ايران ) 
براساس اطالعات مالي سال مالي 9۷ ( را براي بيست و دومين سال متوالي 
اعالم كرد. شركت فروش��گاه هاي زنجيره اي افق كوروش موفق شد در رتبه 
بندي سال 98 سازمان مديريت صنعتي بر مبناي عملكرد سال مالي منتهي به 
9۷ با ۵۲98۲ ميليارد ريال فروش رتبه چهل و دومين شركت برتر ايران را به 
خود اختصاص دهد و براي دومين سال متوالي در فهرست شركت هاي پيشرو 
قرار گيرد. وجود اطالعات شركت در رتبه بندي IMI- 1۰۰ براي حداقل سه 
س��ال اخير، منفي نبودن تغيير رتبه فروش شركت در س��ال اخير و زيان ده 
نبودن شركت از جمله معيارهاي ديگر در كسب اين عنوان به شمار مي رود. 
افق كوروش همچنين براي سومين سال متوالي موفق شد در گروه فروشگاه ها 
رتبه اول را در شاخص ميزان فروش از آن خود كند و از منظر شاخص بهره وري 

كل عوامل )TFP( رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
.........................................................................................................................

واريز سود سهام عدالت در آستانه عید 
معاون سازمان خصوصي س�ازي گفت: در تالش�يم تا سود سهام 
عدالت را در اسفند امسال به حس�اب همه مشموالن واريز كنيم. 
به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، حسن عالئي، معاون واگذاري سهام و 
بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي اظهار داشت: به استناد قانون تجارت، 
سال مالي تمام اين شركت ها منتهي به ۲9 اسفند هر سال است؛ بنابراين 
مجمع عمومي اين شركت ها تا چهار ماه بعد از سال مالي يعني تيرماه هر 
سال برگزار مي شود و شركت هاي بورسي به استناد قانون بورس اوراق 
بهادار هشت ماه از اين تاريخ فرصت دارند سود سهام را واريز كنند و سعي 
ما اين است از اوايل اسفند ماه پرداخت سود سهام عدالت را آغاز و تا پايان 

سال اين سود را با تمامي مشموالن تسويه كنيم.

 ويروس قاتل
تب قیمت طال ي ايراني را هم باال برد

افزاي�ش قيمت جهان�ي طال موجب ش�د ت�ا قيمت ه�ر گرم طال 
۱۸ عي�ار در ب�از داخ�ل ب�ه بي�ش ۵۰۹ ه�زار توم�ان و به�اي 
س�كه به�ار آزادي ني�ز ب�ه ح�دود ۵ ميلي�ون توم�ان برس�د. 
قيمت جهاني طال طي چند روز اخير با افزايش قيمت همراه شده است؛ 
افزايش قيمتي كه ناشي از شيوع ويروس كشنده كرونا در كشور چين 

و سرايت آن به ديگر كشورها است. 
سرمايه گذاران براي حفاظت از سرمايه هاي خود در مواقع حساسي 
چون بروز تنش هاي سياسي، وقوع جنگ و برخي اتفاقات و حوادث 
غير مترقبه همچنين ش��يوه بيماري هاي مرگب��ار، معموالً ترجيح 
مي دهند كه س��رمايه هاي خود را به كاالهاي ارزشي مطمئن چون 

»طال« تبديل كنند. 
نوس��ان قيمت جهاني طال خواه ناخواه پس از چن��د روز تأثير خود را 
روي قيمت اين كاال و مشتقات آن در بازار داخلي به جاي مي گذارد. 
از همين رو قيمت طالي 18عيار در بازار تهران، ديروز به ۵۰۵ هزار و 
۶۰۰ تومانو سكه تمام بهار آزادي در بازار تهران امروز ۴ ميليون و 9۵۵ 

هزار تومان معامله شد. 
همچنين در بازار آزاد قيمت درهم ام��ارات 3 هزار و ۷3۵ تومان، يورو 
1۵ هزار تومان و قيمت پوند انگليس 1۷ هزار و 8۲9 تومان تعيين شده 
و به فروش مي رسد. امروز صرافي هاي بانك ها نيز با افزايش قيمت هر 

دالر را براي فروش به مردم 13 هزار و ۴۰۰ تومان ارائه كردند.
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر در اين باره گفت: افزايش 1۲ دالري 
نرخ اونس و 11۰ توماني قيمت دالر در بازار آزاد موجب شد تا نرخ انواع 

سكه و طال در بازار ايران افزايش پيدا كند. 
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با خبرنگار بازار اظه��ار كرد: امروز 
قيمت اونس به 1۵8۴ دالر و نرخ دالر در بازار آزاد به 13 هزار و ۶8۰ 

تومان رسيد. 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر خاطرنش��ان ك��رد: امروز قيمت هر 
مثقال طال با افزايش 38 هزار تومان��ي به ۲ ميليون و ۲۰۶ هزار تومان 
و نرخ هر گرم طالي خام 18 عيار با افزايش 39۰۰ توماني نس��بت به 

روزگذشته به ۵۰9 هزار و 3۰۰ تومان رسيد. 
.........................................................................................................................

شاخص بورس ۴۲۰ هزار واحدي شد
پاي�ان  در  واح�دي   ۲۳۵۵ رش�د  ب�ا  ب�ورس  ش�اخص 
رس�يد.  واح�د   ۶۶۸ و  ه�زار   ۴۲۰ ب�ه  دي�روز  معام�الت 
بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد 
مواجه شدند به طوري كه شاخص كل با ۲3۵۵ واحد رشد معادل ۰/۵۶ 
درصد به ۴۲۰ هزار و ۶۶8 واحد، ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با 
۶۲8 واحد افزايش مع��ادل ۰/۵۶ درصد به 11۲ ه��زار و ۲۶۶ واحد، 
شاخص كل »هم وزن« با 9۰1 واحد رشد معادل ۰/۶۶ درصد به 138 
هزار و ۲3۴ واحد، ش��اخص قيمت »هم وزن« با ۶۰1 واحد افزايش، 
معادل ۰/۶۶ درصد به 9۲ هزار و ۲1۷ واحد، ش��اخص آزاد ش��ناور با 
۲8۴9 واحد كاهش، معادل ۰/۵۷ درصد ب��ه ۵۰۴ هزار و 1۶3 واحد، 
ش��اخص بازار اول با 1۶۴8 واحد افزايش معادل ۰/۵۵ درصد به 3۰۰ 
هزار 8۲3 واحد و ش��اخص بازار دوم با ۵۰۷۵ واحد رشد معادل ۰/۵8 

درصد، به 8۷۷ هزار و ۵8۶ واحد رسيد. 
از سويي ديگر ديروز پنج نماد » ومعادن با 3۰3 واحد، حكشتي با ۲۲۲ 
واحد، بسويچ با 199 واحد، مبين با 11۷ واحد كگل با 11۶ واحد« رشد، 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.

مهران ابراهيميان
  گزارش   يك

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

883۴165۴


