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  مخابرات: کارت های تلفن قابل شارژ شد
  مرکز آمــار: قیمت گوجه فرنگــی در آبان 

55 درصد افزایش داشته است 
  ثبت نام طرح ملی مســکن همــدان، یزد، 
خوزستان، کرمانشاه و چهارمحال وبختیاری از 

چهارشنبه آغاز می شود 
  قبوض کاغذی آب ۳۰ درصد مشترکان تهرانی 

تا پایان  سال حذف می شود
  عضو کمیسیون انرژی مجلس: پروانه پزشکانی 

که کارتخوان نصب نکرده اند، باید باطل شود
  شرکت پخش فرآورده های نفتی: پروژه اتصال 

کارت سوخت به کارت بانکی فعال متوقف است

ریزش قیمت ها در انتظار بازار طال و سکه

ایرنا| بازار طال و سکه در روزهای اخیر با رشد قیمتی 
همراه شده است، اما رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
هشدار می دهد که با توجه به وابستگی قیمت طال به 
دالر، درصورت موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن 
آرامش به بــازار ارز و افت قیمــت دالر، بازار طال نیز با 
ریزش قیمت مواجه خواهد شــد. ابراهیم محمدولی 
دربــاره تالطم های اخیر بــازار طال و ســکه، گفت: 
»اعتراضات و بی ثباتی هایی که پس از ســهمیه بندی 
بنزین شــکل گرفت نیز، باعث ایجاد فضای منفی در 
جامعه شــده و در افزایش قیمت طال و سکه بی تأثیر 

نبوده است.«

مرور

گزیده اخبار

4
ایرنا| 70 درصد اراضی کشاورزی فاقد سند است. فرید صیدی نژاد، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی 
گفت: »اکنون 70 درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت است که در این زمینه اعتباراتی برای حدنگاری )کاداستر( درنظر 
گرفته شده تا بتوان این اراضی را به سمت سنددارشدن پیش برد.« به گزارش ایرنا، صیدی نژاد اضافه کرد: »سنددارنبودن اراضی 
کشاورزی یکی از ضعف های بخش کشاورزی کشور است و باید رفع این مشکل در دستور کار قرار بگیرد.« او ادامه داد: »اگر برای این 
موضوع فکر اساسی نشود و به صورت ُمشاع اراضی کشاورزی خریدوفروش  شود، در شهرها و روستاها قطعاتی در مقیاس مترمربع 

ایجاد می شود؛ لذا وقتی تعدد بهره بردار زمین زیاد شود، در اداره و مالکیت اراضی نیز به مشکل برخواهیم خورد.«

70 درصد مزارع 
سند ندارند 
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال 

پناه گیری را تمرین کنید.

کمتر از سه هفته پس از دونرخی شدن بنزین و بازگشت 
نظام سهمیه بندی، دربرخی نقاط تهران و شهرستان ها 
بازار خریدوفروش بنزین سهمیه ای به نرخ کمتر از ۳ هزار 
تومان داغ شده اســت. به گزارش مهر درحال حاضر در 
جایگاه های سوخت تهران بنزین سهمیه ای با قیمت  های 
کمتر از 3 هزار تومان خریدوفروش می شود. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که کارشناسان انرژی معتقدند که 
نظام دونرخی سوخت می تواند فســادآور باشد و طرح 
هدفمندی یارانه ها باید از سالیان پیش اصالح می شد تا 
امروز با واقعی سازی قیمت، آسیب های این طرح برطرف 

شده باشد. 
ارزانهمداریم؛گراننزنید

خبرگزاری مهر به نقل از خبرنــگارش که با خودروی 
شخصی به تعدادی از پمپ بنزین های پایتخت سر زده و 
با جایگاه داران گفت وگو کرده است؛ در بیشتر جایگاه ها 
امکان ســوختگیری با بنزین آزاد با نرخــی پایین تر از 
ســه هزار تومان وجود دارد. درحال حاضر هر لیتر بنزین 
یارانه ای در جایگاه های ســوخت با قیمت های 2500 تا 
2800 فروخته می شود. متصدی یکی دیگر از جایگاه های 
ســوخت در این باره گفت: »اغلب بنزینی کــه خارج از 
کارت، اما کمتر از سه هزار تومان عرضه می شود، سهمیه 
تاکسی ها به خصوص تاکسی های دوگانه سوز است؛ چراکه 
سهمیه سوخت تاکسی ها به ماه بعد منتقل نمی شود و 
همین محدودیت زمانی باعث ایجاد بازار قیمتی ویژه ای 

شده اســت؛ به طوری که در روزهای ابتدای ماه، میزان 
فروش سهمیه کمتر و به همین دلیل نرخ این بنزین بعضا 
باالی ۲۵۰۰ است اما با نزدیک شدن به روزهای آخر ماه 
که تاکسی های بیشــتری اقدام به فروش مانده سهمیه 
خود می کنند، نرخ این بنزین حتی تا دو هزار تومان هم 

پایین می آید.

طرحهدفمندییارانههابایداصالحمیشد
در همین ارتباط، علی حسینی، کارشناس انرژی نیز 
با اذعان به اینکه بازار خریدوفروش ســهمیه بنزین در 
جایگاه های سوخت دوباره گرم شده است، گفت: »طرح 
اصلی هدفمندی یارانه ها از ابتدا پیشنهاد خوبی بود که 
متأسفانه انتظار می رفت عیوب آن به مرور زمان شناسایی 
و برطرف شود؛ چراکه به  هرحال طرحی می تواند درعین 
جامع بودن، اصالحاتی داشته باشد درصورتی که چنین 
نشد و دولت تدبیر و امید نیز همان طرح را به شکل بدتری 

اجرا کرد.«
او افزود: »اقتصاد یارانــه ای درکل دنیا به جز مواردی 

اندک، منسوخ شده اســت. ایران نیز با گام برداشتن در 
این راســتا، می تواند از بار مالی دولت بکاهد. در ارتباط 
با اصالح نرخ بنزین باید دید آیا هدف از اجرای این طرح 
گام برداشــتن به منظور اجرای هدفمندی یارانه هاست 
یا خیر. به طورکلی باید هدف از اجرای طرح را مشــخص 
کرد؛ چراکه این طرح زنجیروار بوده و به صورت ساالنه باید 
بخشی از آن اجرایی می شد. در وهله نخست بهتر است 
مجلس با ورود به این موضوع الزام اجرای ساالنه این قانون 

را برای دولت ها تشدید کند.«
این کارشــناس انرژی گفــت: »نرخ بنزیــن درتمام 
کشورهای همسایه ایران بیش از نرخ بنزین داخلی است، 
بنابراین با وجود اینکه قیمت بنزین به سه هزار تومان برای 
هر لیتر آزاد افزایش یافته اســت، همچنان حاشیه سود 
جذابی برای قاچاق سوخت وجود دارد. از سویی دیگر باید 
توجه داشت که دونرخی بودن سوخت قطعا فسادزاست.« 
او ادامــه داد: »درحال حاضر و با وجود گذشــت کمتر از 
یک ماه از برقراری دوباره نظام ســهمیه بندی، در برخی 
نقاط تهران و شهرســتان ها شاهد فروش بنزین خارج از 
سهمیه به نرخ کمتر از سه هزار تومان هستیم.« متصدیان 
جایگاه ها این نوع بنزیــن را از نرخ ۲۳۰۰ تومان تا ۲۸۰۰ 
تومان در جایگاه های سوخت معامله می فروشند. چنین 
رخدادی موید آن است که اقدام دولت نیاز به اصالح جدی 
و سریع دارد. حسینی با اشاره به اینکه باید بانک اطالعاتی 
صحیح و دقیقی از خودروها و میزان پیمایش آنها تهیه 
شود، توضیح داد: »هرچند که شعار دولت از اجرای این 
طرح منفعت رسانی به اقشار کم درآمد بود اما می بینیم که 
فقط خودرودارها از یارانه سوخت بهره می برند، درحالی 
 که یارانه این ســوخت باید بین ۸۳ میلیون نفر جمعیت 

ایران توزیع شود.«

سوخت یارانه ای در پمپ بنزین با نرخ های کمتر از ۳ هزار تومان معامله می شود

داللی بنزین در جایگاه های سوخت 

1۰ استان که کمترین کمک های معیشتی را گرفتند، کدامند؟

تهران رکورددار کمترین یارانه نقدی بنزین 

آمــار دریافت کنندگان حمایت معیشــتی به تفکیک 
۳۱ اســتان کشــور نشــان می دهد در ۱0 استان کشور 
حدود ۶0 درصــد یارانه بگیــران در گروه »مشــموالن 
حمایت معیشــتی« قرار نگرفتند. از این میان در استان 
سیستان وبلوچســتان به عنــوان یکی از اســتان های 
کم برخوردار ۸۲.۱ درصد از یارانه بگیران، حمایت معیشتی 
دریافت کردند؛ بنابرایــن ۱7.۹ درصد از یارانه بگیران این 
به گزارش مهر استان، مشمول دریافت حمایت معیشتی 
نشدند. استان سیستان وبلوچستان بیشترین مشموالن 
حمایت معیشــتی را به نســبت دریافت کنندگان یارانه 
نقدی به خود اختصاص داده اســت. همچنین در استان 
تهران ۵7.۲ درصد از یارانه بگیران، مشمول دریافت حمایت 
معیشتی شدند. به عبارتی در استان تهران ۴۲.۸ درصد از 
یارانه بگیران، »حمایت معیشــتی« دریافت نکردند. در 
بین ۳۱ استان کشور، خانوارهای یارانه بگیر استان تهران، 

کمترین سهم را از »یارانه حمایت معیشتی« دارند.
کدام استان ها بیشترین کمک های معیشتی را 

دریافت کردند؟
براساس این گزارش، بعد از استان سیستان وبلوچستان 
کــه ۸۲.۱ درصــد از یارانه بگیران این اســتان از دریافت 
حمایت معیشتی بهره مند شدند، به ترتیب در استان های 
خراسان شــمالی 7۹.۲درصد، اســتان خراسان جنوبی 
7۸.۴درصد، استان گلســتان 7۸درصد، استان لرستان 
77.7درصــد، اســتان گیــالن 77.۱درصــد، اســتان 
کهگیلویه وبویراحمــد 77درصد، اســتان کردســتان 
7۵.۹درصد، اســتان اردبیل 7۵.۲ درصد و استان همدان 
7۵.۲ درصد از یارانه بگیران، حمایت معیشــتی دریافت 
کردنــد. یعنی در این اســتان ها بین ۱۸ تــا ۲۵ درصد از 

یارانه بگیران مشمول حمایت معیشتی نشدند.
همچنین در اســتان های کرمان 7۴.7درصد، زنجان 
7۴.۶درصد، خراسان رضوی 7۴.۵درصد، آذربایجان غربی 
7۴.۵درصــد، آذربایجان شــرقی 7۴.۴درصد، هرمزگان 
7۴.۳درصد، چهارمحال وبختیــاری 7۴.۱درصد، قزوین 
7۳.7درصد، کرمانشاه 7۳.۳ درصد و خوزستان 7۲.۴ درصد 
از خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می کردند، مشمول 
دریافت حمایت معیشــتی شــدند. در این استان ها بین 
۲۵.۳ تا ۲7.۶ درصــد از خانوارهــای یارانه بگیر در گروه 

دریافت کنندگان حمایت معیشتی قرار نگرفتند.
کدام استان ها کمترین کمک های معیشتی را 

دریافت کردند؟
اما در بین ۱0 اســتانی که در گروه کمترین مشموالن 
دریافت حمایت معیشــتی قــرار دارنــد، 7۲.۳ درصد از 
یارانه بگیران اســتان مرکزی، 70.۸ درصد از یارانه بگیران 
ایــالم، ۶۹.0 درصــد از یارانه بگیران اســتان ســمنان، 
۶۸.7 درصد از یارانه بگیران اســتان مازندران، ۶۸ درصد از 
یارانه بگیران استان قم، ۶7.۸ درصد از یارانه بگیران استان 
فارس، ۶۶.۸ از یارانه بگیران استان بوشهر، ۶۵.۹ درصد از 
یارانه بگیران اســتان اصفهان، ۶۴.۹ درصد از یارانه بگیران 
استان یزد، ۶۳.۶ درصد از یارانه بگیران البرز و ۵7.۲ درصد 
از یارانه بگیران اســتان تهران، حمایت معیشــتی به آنها 
تعلق گرفت و مابقی یارانه بگیران در این استان ها، مشمول 

دریافت حمایت معیشتی دولت نشدند.
براســاس این گزارش، میانگین ۳۱ استان کشور نشان 
می دهد در کل کشور 70.۱ درصد از یارانه بگیران، حمایت 
معیشتی را دریافت کردند و حدود ۳0 درصد نیز در گروه 

مشموالن حمایت معیشتی دولت نشدند.
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