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چه کسانی یارانه نگرفته اند؟
دولــت مدعی اســت که بــرای بیشــتر از ۷۰ میلیون ایرانــی یارانه های جدیــد را واریز 
کرده اســت؛ اما در مقابــل این ادعا تعداد زیادی از مردم می گوینــد که یارانه های جدید به 
حساب شــان واریز نشده اســت. این اتفاق زمان واریز یارانه معیشتی رخ داد و گرچه دولت 
وقــت مدعی بود به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشــتی می دهد؛ اما تعــداد زیادی از مردم به 
رســانه ها گفتند که یارانه معیشــتی برای آنها واریز نمی شود و البته برای این موضوع هیچ 
ابزار راستی آزمایی هم وجود ندارد. در این میان تصویر یک اطالعیه بین مردم دست به دست 
می شود که حاکی از آن است که افرادی که درآمد ماهانه آنها بیشتر از چهار میلیون تومان 
اســت یا در چهار سال گذشته یکی از اعضای خانواده شان ســفر خارجی رفته است، یارانه 
نمی گیرند! حاال مردم پای حداقل مزد کارگران را وســط کشــیده و می گویند با این حســاب 
و کتــاب فقط کســانی یارانه گرفته اند که دســتمزد کمتر از حداقل مــزد مصوب وزارت کار 
را دارند، با این حســاب دولت چگونه مدعی شــده که برای ۹۰ درصد مردم یارانه جدید را 
پرداخت کرده اســت؟ در پیگیری «شــرق» از وزارت اقتصاد این اطالعیه تکذیب می شــود؛ 
اما نحوه دهک بندی ها و معیار پرداخت یارانه هم مشــخص نیســت. مسعود میرکاظمی، 

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت وگوی خود با بخش خبری ۲۱ سیما در پاسخ به این 
پرســش که مبنای دهک بندی ها چیست، پاسخ شــفافی نداد و به گفتن این جمالت بسنده 
کرد که «براســاس قانون بایســتی دهک های درآمدی کشور مشــخص و بر اساس آن میزان 
حمایت دولت روشــن شــود و دهک های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک های باال 
باید حمایت های کمتر شــوند تا عدالت برقرار شــود. در بحث انرژی هم میزان برخورداری 
دهک ها متفاوت اســت و بر اســاس این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را 
طبق قانون دارد که بر اســاس پایگاه اطالعــات ایرانیان، اطالعات کامل از وضعیت درآمدی 
افــراد جامعه را در اختیار ســازمان هدفمندســازی قرار دهد و آنچه اتفاق افتاد بر اســاس 
تحلیل ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با 
مراجعه افراد و اعالم نقطه نظرات شان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی 
می شود و اگر احیانا جا مانده اند، اضافه و مابه التفاوت هم پرداخت می شود». محمدهادی 
سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، هم پاسخ روشنی به این پرسش نداده و در 
گفت وگوی دیگری با صدا و ســیما ماجرا را این گونه توضیح داد: «دهک بندی  افراد بر اساس 
میــزان دارایی مثل خودروهایی که خریده اند، حســاب بانکی و خــرج و مخارج آنها تعیین 

می شود؛ قرار است سازوکار چگونگی دهک بندی ها از سوی وزارت رفاه مشخص و به اطالع 
مردم برســد و امــکان اعتراض به دهک بندی ها و عدم دریافت یارانــه نیز از طریق تارنمای 

معرفی شده از سوی وزارت رفاه وجود دارد».
برای اعتراض به کجا مراجعه کنیم؟

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای اعالم کرد که افرادی که به هر نحوی 
از ســال ۹۳ به بعد برای یارانه ها ثبت نام نکرده یا از قلم افتاده بودند، در سامانه ای که قرار 

است سازمان هدفمندی یارانه ها در دسترس قرار دهد، ثبت نام کنند.
عالوه بر این افرادی که به هر نحوه به دهک بندی خود اعتراض دارند، می توانند از طریق 
https://he- ســامانه جامع رفاه ایرانیــان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بــه آدرس
mayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند و اگر اطالعات اعالمی تأیید شــود، یارانه آنها 
جبران خواهد شد. طبق این اطالعیه شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ 
مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاســخ گویی به ســؤاالت در این زمینه در 
اختیار مردم گذاشــته شــد. با این حال گزارش های مردم حاکی از آن اســت که این سامانه 
مختل اســت و تلفن ها آن قدر اشغال اســت که بســیاری از پیگیری ها به نتیجه نمی رسد. 
داریوش ابوحمزه، معاون رفاه وزیر کار، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران گفته است: دلیل 
اختالل در ســامانه وزارت کار این بود که هفت میلیون جامانده یارانه به سامانه وزارت کار 
مراجعه کردند و حجم ورودی ها بســیار باال بود و باعث اختالل شــد و این ســامانه االن در 
دسترس است و تقویت می شــود. فقط افرادی که به دهک بندی اعتراض دارند، به سامانه 

حمایت وزارت کار مراجعه کنند.
چرا یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی واریز نشد؟

طبق اطالعیه دولت یارانه ها تجمیع شــده اســت و دیگر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و 
یارانه معیشــتی واریز نمی شــود و تنها یارانه جدید که همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی 
اســت، واریز می شود. دولت توضیح داده است که به دهک یک تا چهار به هر نفر ۴۰۰ هزار 

تومان پرداخت می شود و از دهک چهار تا ۹ برای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز می شود.
چرا یارانه ها قابل برداشت نیست؟

بســیاری از شــهروندان گــزارش داده اند که یارانه های جدید قابل برداشــت نیســت و 
برخی شــایعات از بلوکه شــدن یارانه ها تا زمان توزیع کوپن الکترونیک می گویند؛ اما حمید 
پورمحمدی، معاون ســازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به «شرق» می گوید که این شایعات 
صحت ندارد و یارانه ها به زودی قابل برداشــت می شود. او در پاسخ به اینکه آیا یارانه ها به 
صورت نقدی قابل برداشــت است یا اعتبار خرید کاالســت، می گوید که یارانه ها به صورت 
نقدی قابل برداشــت است و اعتبار خرید کاال محسوب نمی شــود و البته یارانه نان بعد به 

صورت جداگانه پرداخت می شود.
یارانه های نقدی به زودی حذف می شوند؟

دولت اعالم کرده اســت که تا زمان آماده شدن کوپن الکترونیک و احتماال تا دو ماه آینده 
یارانه پرداخت می شود.

در این زمینــه بانک مرکزی به نقل از محمدبیگی، مدیــر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی، گزارش داده اســت که در این مرحله و در دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشــت و 
خرداد ماه به حســاب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد و پرداخت یارانه دو 
ماه اردیبهشت و خرداد هم زمان انجام شده است. به گفته او مجموع مبلغ واریزی برای دو 
نوبت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این مبالغ تا زمان اعالم رسمی دولت برای 
آغاز طرح اصالح یارانه ها در حســاب سرپرســتان خانوار مسدود می ماند. در این میان برخی 
رســانه ها مجموع این اظهارات را به حذف یارانه نقدی تعبیر کرده و نوشــته اند که با توزیع 

کوپن الکترونیک پرداخت همه یارانه های نقدی متوقف می شود.
اجناس کوپنی چه قیمتی دارند؟

دولت پیش از این ســامانه ای تحت عنوان ســامانه بازرگام بــرای توزیع کاالهای دولتی 
طراحی کرده اســت و به نظر می رسد اقالم کوپنی از این سامانه قابل خریداری باشد. درباره 
قیمت اقالم کوپنی هم نمایندگان مجلس به رســانه ها توضیح داده اند که قیمت این اقالم 
با نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه می شود و به عنوان مثال اگر قیمت کاالیی ۵۰ هزار تومان 
شــده باشد و در شهریور امســال ۳۰ هزار تومان بوده باشــد، ۲۰ هزار تومان یارانه به مردم 
تعلق می گیرد. دراین میان یارانه نان و دارو مطابق توضیحات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
به همه مردم تعلق می گیرد و سازوکار پرداخت یارانه نان هم به این صورت است که یارانه 
به کارت بانکی افراد واریز می شــود و افراد برای نان فقط به اندازه نرخ های یارانه ای سابق 
پول می دهند و مابقی آن از حســاب یارانه شــان کسر می شــود. درباره یارانه های دارو هم 
اطالعات موجود تا امروز این اســت که وزارت بهداشت تصمیم دارد یارانه دارو را با تقویت 
پوشش بیمه ای افراد پرداخت کند و یارانه دارو احتماال مستقیم به افراد پرداخت نمی شود.

یارانه نقدی حذف می شود؟

 زیر  و  بم یارانه ها
«شرق» از جزئیات ساز و کار جدید کمک های حمایتی گزارش مي دهد

شرق: گزارش های مردم از گرانی، خبر غالب این روزها محسوب می شود و البته دولت که به مردم وعده می دهد قیمت ها را مهار می کند و برای جبران فشار گرانی 
بر شانه های مردم یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز کرده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، مدعی شده است که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای 
۹ دهــک درآمدی یعنی ۹۰ درصد مردم ایران واریز کرده انــد و تنها ۱۰ درصد ثروتمند یارانه نگرفته اند؛ اما حاال تعداد زیادی از مردم می گویند که یارانه برای آنها 
واریز نشــده است. در این میان در فضای مجازی اطالعاتی درباره نحوه دهک بندی مردم دست به دست می شود و شایعاتی درباره آینده یارانه های نقدی دهان 

به دهان می چرخد و به سردرگمی و نگرانی مردم دامن زده است.

پنجشنبه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

بازار ارز به یارانه جدید چه واکنشی نشان داد؟
سرکشی دوباره دالر

شرق: دالر آمریــکا که از دی ماه سال پیش تاکنون ۳۰ هزار تومانی نشده 
بود، حاال دوباره به جایگاه ســابقش بازگشــته است. با این تفاوت که از 
نگاه تحلیلگران با وضعیت کنونی اقتصاد کشور، این نرخ برای اسکناس 
آمریکایی طبیعی است و مگر با کنترل تورم نمی توان افسار آن را کشید.

دالر آمریکا روز چهارشــنبه بعد از بیــش از ۱۲۰ روز بار دیگر به قله 
۳۰ هزار تومانی رســید. افزایش قیمت ها از روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت 
آغاز شــد و به قول برخی تحلیلگران بازار، ارز نخستین واکنشش نسبت 
بــه واریز یارانه های نقدی را به نمایش گذاشــت. البته این یک ســوی 
ماجراســت. ظاهرا کاهش شدید انتظارات معامله گران برای رسیدن به 
توافق  هســته ای، طرف دیگر سکه بوده اســت؛ چرا که مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای صراحتا عنوان کرده فعالیت های هسته ای 

ایران به قدر کافی شفاف نیست.
با این حساب، عموم معامله گران انتظار این را داشتند که در پی رشد 
نرخ حواله درهم تا هشــت هزار تومان و افزایش چشمگیر بهای پوند، 

یورو و...، دالر هم دوباره رنگ ۳۰ هزار تومان به خود ببیند.
میثم رادپور، کارشــناس بازارهای مالی، درباره وضعیت فعلی نرخ 
ارز به «شــرق» می گوید: هیچ جای تعجب ندارد. اگر ثابت می ماند باید 
تعجب می کردید. کشــوری که تورم ۴۰ درصدی دارد، طبیعتا نمی تواند 
ارز با ثبات هم داشته باشد. حتی اگر قیمت سابق دالر را قیمت حقیقی 
هم فرض می کردیم، با رشد تورم و گران شدن همه چیز، مسلما دالر هم 
نمی توانســت همان قیمت بماند. وقتی تورم ۴۰ درصد اســت، ارز هم 
همپای کاال و خدمات ۴۰ درصد رشد می کند. البته سال هایی هم بود که 
این اتفاق نیفتاد؛ مسلما در سال های ۷۸ تا ۸۸ نرخ ارز تقریبا تثبیت شده 
بــود و حوالی هزار تومان مانده بود، اما آن زمان تورم هم حدود ۱۵، ۲۰ 
درصد بود نه بیش از ۴۰ درصد. او ادامه می دهد: مسئله تورم باید حل 
شود و تا حل نشود وضع همین است. اگر برای ۱۲ ماه آینده باز هم تورم 
۴۰ درصدی داشــته باشیم، باید ۴۰ درصد رشد دالر را هم بپذیریم. ضمنا 
به نظر می رســد حتی قیمت فعلی دالر هم از تورم عقب مانده باشــد. 
ســال ۹۸ دالر حدود ۲۰ هزار تومان بود که اوایل ۹۹ رسید به نزدیک ۳۰ 
هــزار تومان. از ابتدای ۹۹ تاکنون ما دو بار تورم ۴۰ درصدی داشــته ایم، 
یعنی ۸۰ درصد، اما دالرمان رشدی بسیار کمتر از این تورم داشته است. 
به عقیده این تحلیلگر، کلید مشکل نرخ ارز فقط در دست روابط خارجی 
و کیفیت مناســبات سیاســی کشور اســت. رادپور توضیح می دهد: اگر 
برجام هم شــکل می گرفت، مطمئنا محدود می شد به افزایش فروش 
نفت و آزاد شــدن منابعمان که در نهایت می توانســت دو، ســه سالی 
وضعیت کشــور و نرخ ارز را تثبیت کند، ولی ریزشــی در کار نبود چون 
اصل مسئله، تحریم ها و نگاه جهان به ما سر جایش بود. زمانی می توان 
انتظار تغییر وضعیت را داشت که ایدئولوژی کلی کشور در برابر جهان و 
روابط سیاسی تغییر کند. تا زمانی که پارادایم روابط خارجی تغییر نکند، 
وضعیت فرقی نمی کند. او می گوید دیگر نه ایده های شکست خورده ای 
مثل بازار متشــکل ارزی، ارز نیمایی و... راهگشاســت و نه یک سو شدن 
دولت و مجلس. کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز نیز علت رشد ناگهانی 
نرخ ارز را افزایش تورم ذکر می کند و به «شرق» می گوید: با توجه به نرخ 
تورم که برای بخش های مختلف حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد است، قیمت 
دالر حتی باید باالتر از این باشــد. اینکه این مدت هم در کانال های قبلی 

مانده بود، به خاطر سرکوب و البته خوش بینی عده ای به برجام بود.
او می افزاید: اینکه قیمت ســرکوب شــود، بی فایده اســت. قیمت 
اجاره بها، خوراک و... چندین برابر شــده، بــازار ارز هم مثل بقیه بازارها. 
در همه جای دنیا قیمت ارز میانگین تورم یک کشور با کشور دیگر است، 
نمی توان انتظار داشت تورم افزایش یابد ولی ارز ثابت بماند. حتی اگر با 
سرکوب نگه داشته شود نیز مشکالتی مثل خروج سرمایه ایجاد می کند. 

نمونه اش هم همین االن و وضع خرید ملک در ترکیه است.
به باور او، خبری از تصمیمات عقالنی در بازار نیست و معامله گران 
در هر روز سیگنال های متفاوتی دریافت می کنند. افسری اضافه می کند: 
حاال هم تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رســیده که به جای کنترل، با 
دادن یارانه روی موج تورم ســوار شود، اما همین پول یارانه دوباره تورم 
ایجاد می کند. در این بین این هم مورد توجه است که همیشه با رسیدن 
دالر به مــرز ۳۰ هزار تومان، بانک مرکزی به تکاپــو می افتد، اما این بار 

ظاهرا رشد را پذیرفته تا ابزاری برای پوشش کسری بودجه باشد.

 برگ سبز خودرو   تیبا ۲  رنگ سفید شیری 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ۵۲۷ م ۵۲ ایران ۴۰ 

و  شماره موتور M15/9445569 و شماره شاسی 
 NAS821100M1025486 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 NAAC91CE0KF55622

مدرک موقت فارغ التحصیلی  فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۷۷۲۲۸۱۶۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی هوافضا صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات تهران با 

شماره ۲۸۲۸۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

تهران به نشانی تهران، انتهای بزرگراه ستاری، میدان دانشگاه، بلوار 
حصارک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارسال نماید.

 قرارداد ۵ برگی واحد مسکن مهر به شماره
 ۷٥۸۳۱_۹۸ _ص_۱۰۸ مورخ ۱۹ / ۰۹ / ۱۳۹۸  پروژه 

شرکت پروژه عمران واقع در پردیس فاز ٥  به نام 
 فرزند حسین با کدملی ۰٥٥۹۱۱۱۷۹۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی  خودرو سمند  سورن  رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران

  ۳۸ _ ۸۳۴ ب ۱۷ و شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۸۴۶۰۰ 
  NAACC1CF88F404674 و شماره شاسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سایپا 111SE رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۹۹ - ۶۲۸ ه ۹۹ و 
شماره موتور M13/5652343 و شماره شاسی 

NAS431100G5874263 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 شناسنامه مالکیت خودرو  پژو  ۲۰۷  دنده ای  رنگ سفید

  مدل ۱۴۰۱  به شماره پالک ۲۸ ایران ۱۸۷ ق ۷۳  
و شماره شاسی EXNJ269693 و شماره موتور  

 167B0152592 به نام  مفقود گردیده  

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت دانشجویی   با شماره 
دانشجویی ۹۹۴۳۳۱۰۳  از دانشگاه علم و صنعت  

رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در مقطع کارشناسی  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت  خودرو  رنو  تندر 90A  رنگ سفید شیری روغنی مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۹۵۵ ب ۱۶  و شماره موتور 

 100016216RR047020 و شماره شاسی

 NAALSRBYWGA528655 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت خودرو  سمند  LX-XU7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۷۲۲ ج ۴۲ و شماره موتور 

 124K0583203 و شماره شاسی 

 NAAC91CW8EF687278 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ 
به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۳۶۲ ص ۵۵ و شماره موتور 

 ۱۳۵۸۸۰۰۹۴۶۷ و شماره شاسی 
NAAP23FGXAJ158720 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206SD-TU5  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۴۴ _ ۲۵۷ ل ۲۱ و شماره موتور 

 163B0139121 و شماره شاسی

 NAAP41FE7FJ255638 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ 
 به شماره پالک ایران ۸۸ _ ۴۶۶ ل ۵۵ 

و شماره موتور M15/8601505 و شماره شاسی 
NAS821100J1162184 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی مدل 
 ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۴۴ _ ۵۶۳ و ۷۴ 

 و شماره موتور M13/6166657 و شماره شاسی 
NAS411100J1119943 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  زانتیا  سیتروئن  رنگ ذغالی متالیک 
 مدل ۱۳۸۲ به شماره پالک ایران

  ۸۸ _ ۳۷۱ ب ۹۵  و شماره موتور ۰۰۰۴۵۵۶۷ 
و شماره شاسی S1512281105388 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت  خودرو  پژو  پارس  رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران

  ۵۵ _ ۶۸۴ د ۷۸ و شماره موتور ۲۲۸۲۸۱۰۷۱۵۰ 
 و شماره شاسی ۸۱۸۰۷۷۱۵ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۶۸ _ ۶۱۵ د ۶۱  و شماره موتور 

 124K1668940 و شماره شاسی

 NAAN01CE8NH432307 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۱۷۴ ل ۵۶ 
و شماره موتور 124K1375911 و شماره شاسی 

NAAN01CE1KH212955 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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