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اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:

کاالهای اساسی مردم در حد کافی
تامین است

جهاد
وزیر
گفت:
کشاورزی
بحمداهلل وضعیت تولید
و تامین محصوالت
کشاورزی و امنیت
غذایی جامعه در
شرایط بسیار خوبی
قرار دارد و کاالهای
اساسی مورد نیاز مردم
در حد کافی تامین و تولید شده و کشور در
آرامش قرار دارد.
مهندس محمود حجتی گفت :علیرغم
تحریم های اقتصادی و محدودیت های ایجاد
شده در مبادالت تجاری با حمایت های همه
جانبه صورت گرفته از سوی دولت و تالش و
مشارکت تولیدکنندگان ،تجار و همه فعاالن
بخش خصوصی و در نتیجه اجرای موثر طرح
های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
و سایر بخش های تولیدی و تجاری،
خوشبختانه هم شرایط تولید و هم وضعیت
ذخایر کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده
های کشاورزی در بهترین حالت ممکن است
و مردم عزیز کشورمان از این لحاظ هیچ گونه
نگرانی نداشته باشند.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت :افزایش
قیمت بنزین روی هزینه های تولید ،فراوری و
توزیع محصوالت کشاورزی و غذایی ،تاثیرگذاری
مستقیم چندانی ندارد ،زیرا عمده سوخت
ماشین آالت کشاورزی و حمل و نقل بین شهری
کاالها ،گازوئیل است و در قیمت آن تغییری
ایجاد نشده است.
یارانه نقدی امشب واریز می شود

موعد پرداخت یارانه حمایتی  ۱۰روز دیگر

یارانه نقدی ساعت  ۲۴امشب (یکشنبه) به
حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
صد و پنجمین مرحله از پرداخت یارانههای
نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز
خواهد شد.
این در حالی است که طبق اعالم محمدباقر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اولین
مرحله طرح حمایت معیشتی حداکثر تا  ۱۰روز
آینده واریز خواهد شد .مبلغ واریزی در طرح
حمایتی دولت برای خانوارهای تک نفره  ۵۵هزار
تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار تومان ،سه نفره ۱۳۸
هزار تومان ،چهار نفره  ۱۷۲هزار تومان و پنج
نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار تومان است.
گفتنی است با اصالح قیمت سوخت ،دولت
طرح حمایت معیشتی از خانوارهای هدف را در
دستور کار قرار داده که از محل افزایش قیمت
بنزین پرداختی به حدود  ۱۹میلیون خانوار
هدف خواهد داشت.
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وزیر نفت:

تمام  ۳۱هزار میلیارد تومان درآمد گرانی بنزین را به مردم میدهیم

وزیر نفت خبر داد :برآورد کردیم با اجرای
طرح مدیریت مصرف بنزین  ۳۱هزار میلیارد تومان
در سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به
اقشار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.
بیژن زنگنه گفت :برآورد کردیم با اجرای طرح
مدیریت مصرف بنزین  31هزار میلیارد تومان در
سال افزایش درآمد داشته باشیم که همه به اقشار
کم درآمد تعلق خواهد گرفت.
وزیر نفت تاکید کرد :همه درآمد حاصل از
افزایش قیمت بنزین به طبقات متوسط و ضعیف
جامعه پرداخت می شود و یک ریال آن صرف کار
دیگری نخواهد شد.
زنگنه افزود :این درآمد برای ماه نخست که
تا یک هفته یا  10روز آینده به خانوارها پرداخت
میشود از محلی تأمین شده است.
وی گفت :پیش از درآمد حاصل از گران شدن
قیمت بنزین برای ماه نخست پول تأمین شده است
و به حساب مردم واریز میشود.
وزیر نفت درباره مالک تعیین سهمیه بندی
بنزین برای خودروها گفت :اعداد سهمیه بندی بر
اساس تجربه و عملکرد تاریخی بوده است و در این
مدت تعیین کردیم که سهمیه بندیهای دوره قبلی
را دست نزنیم و اعداد را برای این دوره اعمال کردیم.
زنگنه گفت :اکنون صادرات بنزین داریم و
سال آینده اگر سهمیه بندی نیز اعمال نمیشد

صادرات و تولید بیشتر میشد ،اما مسأله اساسی
این است که با روند افزایش سالی  10درصد مصرف
بنزین که معادل  9تا  10میلیون لیتر است سال
 1400دوباره وارد کننده بنزین میشدیم.
وی افزود :در این دوره از تحریمها کاری که
دوره قبل آمریکاییها با ما کردند و برای واردات بنزین
بیشترین فشار را داشتند نتوانستند انجام دهند.
زنگنه گفت :با سهمیه بندی بنزین توازن
مناسب عرضه و تقاضا را برای چند سال تأخیر

میاندازیم و میتوانیم صادرات بیشتری داشته
باشیم.
وی افزود :سال آینده حدود  94میلیون لیتر
مصرف کنترل شده بنزین داریم و  67درصد یا دو
سوم بنزینی که عرضه میشود سهمیه بندی و یک
سوم آزاد است.
وزیر نفت گفت 64 :میلیون لیتر سهمیه
بندی و با کارت سوخت داده میشود که معادل
 23میلیارد لیتر در سال است و با  500تومانی که

به قیمت آن اضافه شده است سال آینده  11هزار
و  500میلیارد تومان درآمد داریم.
زنگنه افزود:حدود  30میلیون لیتر نیز مصرف
آزاد است که دو هزار تومان به قیمت آن افزوده
شده است و در سال آینده از این محل  20هزار
میلیارد تومان درآمد داریم.
وی گفت :البته هنوز نمیدانیم رفتار مصرف
کننده در بخش بنزین آزاد چه خواهد بود ،اما
برآورد ما درآمد  31هزار میلیارد تومان از طریق
سهمیه بندی بنزین در سال آینده است که همه
آن به افراد کم در آمد پرداخت میشود.
زنگنه گفت :به خودروهای دولتی سهمیهای
نداده ایم و آنها باید بنزین با نرخ سه هزار تومان
مصرف کنند ،اما درباره تاکسیهای اینترنتی
چارچوبی تعیین شده است که بر اساس آن
سهمیهای به این خودروها میدهیم.
زنگنه افزود :برای بقیه خودروها مانند آژانس
ها ،خودروهای بین شهری و  ...نیز کمیتهای در
وزارت نفت با حضور معاون وزارت کشور و سازمان
برنامه و بودجه تشکیل میشود که متقاضیان
تقاضای خود را به وزارت کشور ارائه میدهند و
در این کمیته تصمیم میگیریم که اگر الزم باشد
سهمیهای بدهیم.
وی گفت :اگر قرار باشد سهمیهای نیز اصالح
شود در این کمیته تصمیم گیری میشود.

شمارش معکوس برای بازتوزیع  ۳۱هزار میلیارد تومان اعتبار میان  ۱۸میلیون خانوار

قیمت واقعی بنزین در ایران چقدر است؟

دیروز در اولین روز کاری عرضه بنزین سهمیه بندی به قیمت
 ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد به قیمت سه هزار تومان ،بررسی ها
نشان می دهد نزدیک به  ۶۵درصد از مصرف بنزین در کشور
مشمول یارانه سنگینی است که همچنان پرداخت آن از سوی
دولت ادامه دارد.
به گزارش خبرآنالین ،آخرین برآوردها نشان میدهد مصرف
بنزین در ایران به روزانه بیش از  ۹۷میلیون لیتر رسیده بود ،بر
این اساس طبق سهمیه اعالمی ،یعنی  ۶۰لیتر برای هر کارت
سوخت در ماه ،مصرف  ۶۴میلیون لیتر از بنزین با قیمت ۱۵۰۰
تومان خواهد بود و تنها  ۳۰میلیون لیتر بنزین مصرفی در کشور
به قیمتی برابر با سه هزار تومان عرضه می شود .این بدان
معناست که بخش مهمی از بنزین مصرفی ایران همچنان یارانه
سنگینی را دریافت می کند.
قیمت واقعی بنزین چقدر است؟

محاسبات نشان می دهد حجم یارانه پنهان پرداختی به
بنزین در ایران بسیار باالست .این رقم به  ۱۸۰هزار میلیارد تومان
در یک سال می رسد .هر چند اتاق بازرگانی این رقم را برابر با
 ۲۰۰هزار میلیارد تومان مجاسبه کرده است.
بر این اساس با احتساب قیمت  ۴۷سنت برای هر لیتر بنزین
فوب خلیج فارس ،بر پایه دالر  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومانی ،قیمت تمام
شده بنزین در خلیج فارس برابر با  ۵۴۰۰تومان است که این رقم
با احتساب هزینههای حمل و نقل به نزدیک  ۶هزار تومان می

رسد .به این ترتیب حتی قیمت بنزین ازاد در ایران نصف قیمت
تمام شده و واقعی بنزین در کشور است .این بدان معنی است که
هر چند حجم یارانه پنهان کاهش یافته است اما همچنان رقم آن
قابل توجه خواهد بود.
در عین حال برخی با مد نظر قرار دادن قیمت  ۵هزار تومان
همچنان معتقدند که بنزین مشمول دریافت یارانه پنهان سنگینی
است که به رغم افزایش قیمت ها همچنان پرداخت آن ادامه دارد.
بررسیهای صورت گرفته در اتاق بازرگانی نشان میدهد
میزان یارانهای که پیش از اصالح قیمتها دولت به دهکهای
باالی درآمدی با انرژی ارزان پرداخت میکرد ٢۵ ،برابر دهکهای
پایین درآمدی است .در ساختار جدید مقرر است منابع حاصل از
افزایش قیمت بنزین صرف پرداخت کمک هزینه به اقشار ضعیف
و کم درآمد شود .نوبخت تعداد افرادی که قرار است از این اعتبار
منتفع شوند را  ۶۰میلیون نفر در قالب  ۱۸میلیون خانوار اعالم
کرده است.
افزایش قیمت بنزین چقدر درآمد ایجاد میکند؟

بر اساس آمار و ارقام اعالمی از سوی بیژن زنگنه ،وزیر نفت،
روزانه  ۶۴میلیون لیتر بنزین سهمیه ای با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰
تومان در کشور توزیع می شود .به این ترتیب با احتساب افزایش
 ۵۰۰تومانی قیمت بنزین در این بخش ،درامد دولت از محل
فروش بنزین در قالب سهمیه بندی افزایشی بیش از  ۳۲میلیارد
تومان در روز را تجربه می کند.این درآمد در یک سال در جدود

بانك
مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد

سفر مدیرعامل بانک مسکن همزمان با
سفر رییس جمهور به کرمان

افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی
هست که یک محدوده وسیع تر از واحدهای
مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیالتی
بانک قرار دهد.
ابولقاسم رحیمی انارکی در حاشیه سفر
به استان کرمان در گفتگو با خبرنگار استانی
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با اشاره به
برنامه های بانک مسکن در رونق بخشی به
بخش مسکن با توجه به رکود موجود ،یکی از
راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال
ساخت واحدهای مسکونی به بیش از 25سال
عنوان کرد و افزود :پیش از این تسهیالت به
واحدهای حداکثر 20تا 25سال ساخت پرداخت
می شد اما در حال حاضر به 25تا 30سال
ساخت افزایش یافته است.
مدیر عامل بانک گفت :افزایش سال ساخت
یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده
وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند
در سبد تسهیالتی بانک قرار دهد.
رییس هیأت مدیره بانک قیمت پایین تر
ومتناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای
افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان
واظهار امیدواری کرد :این امر تاثیر مثبتی بر
رونق مسکن بگذارد.
رحیمی انارکی موضوع افزایش سقف
تسهیالت از محل اوراق حق تقدم را از برنامه
های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد
وگفت :کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز
به مجوز بانک مرکزی دارد ودر صورت موافقت
بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای
گیرندگان متقاضی تسهیالت فراهم کنیم.

امکان صدور آنالین کارت اعتباری در
شعب بانک دی فراهم شد

 ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود .
مصرف بنزین غیر سهمیه بندی نیز چیزی در حدود ۳۰
میلیون لیتر در روز برآورد می شود که این رقم نیز اضافه درامدی
در حدود  ۶۰میلیارد تومان در روز را ایجاد خواهد کرد که در
سال این رقم به بیش از  ۲۱هزار میلیارد تومان میرسد .به این
ترتیب میزان اضافه درآمد نیز بین  ۳۰تا  ۳۱هزار میلیارد تومان
در سال با احتساب بیش و کم مصرف روزانه بنزین خواهد بود
که قرار است این درآمد میان مردم بازتوزیع شود .مقرر است ۱۸
میلیون خانوار از این درآمد بهره مند شوند.

در راستای بهینه سازی زیر سیستم کارت
اعتباری  ،ارزش آفرینی و افزایش سرعت خدمت
رسانی به مشتریان ،امکان صدور برخط(آنالین)
کارت اعتباری در شعب بانک دی فراهم شد.
محمدعلی بخشی زاده ،معاون فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با اعالم
این خبرگفت:بانک دی به عنوان اولین بانک با
استفاده از نرم افزار توسن موفق به پیاده سازی
این سرویس شده و با ایجاد امکان اتصال برخط
شعب به سامانه مکنا (مرکز کنترل و نظارت
اعتباری)،زمان صدور کارت اعتباری از یک روز
کاری به حدود  10دقیقه کاهش یافته است.
بخشی زاده با بیان اینکه دریافت استعالم
از سامانه مکنا یکی از مراحل مهم در فرآیند
صدور کارت اعتباری محسوب می شود ،افزود:
این استعالم به دو شیوه برون خط و برخط
امکان پذیر است که صدور کارت اعتباری در
شیوه برون خط به دلیل آف الین بودن ،زمان بر
بوده و هزینه های زمانی برای بانک در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه تمام تالش بانک دی در
راستای ارزش آفرینی برای مشتریان است،گفت:
در سامانه برون خط مکنا ،درخواست های ثبت
شده شعب در مرکز واحد کارت فناوری اطالعات
تجمیع و سپس درخواست های شعب در قالب
فایل در بازه های زمانی مشخص از طریق FTP
به سامانه مکنا ارسال میشد و پس از دریافت
نتیجه در سیستم ،ثبت می گردید در حالی که
با اتصال بر خط شعب به سامانه مکنا ،تمامی
مراحل مربوط به استعالم از این سامانه شامل
اعتبار سنجی ،اعالم سقف اعتبار و اعالم شماره
کارت از طریق وب سرویس فراهم و برای شعب
قابل بهره برداری می باشد که با کاهش زمان
انتظار مشتریان برای دریافت کارت اعتباری
اقدامی ارزش آفرین محسوب می شود.
معاون فناوری اطالعات و بانکداری
الکترونیک بانک دی همچنین راه اندازی
این سرویس را گام بلندی در راستای اعطای
تسهیالت خرد از طریق کارت اعتباری در شعب
سراسر کشور دانست .

انتقال وجه کارت به کارت از طریق
اپلیکیشن صاپ در بانک رفاه راه اندازی شد

بانک رفاه به منظور تسهیل و تسریع ارائه
خدمات نوین بانکی ،امکان انتقال وجه از مبدأ بانک
رفاه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب از طریق
اپلیکیشن موبایلی «صاپ» را فراهم کرد .تمامی
مشتریان می توانند پس از نصب اپلیکیشن صاپ ،با
در اختیار داشتن اطالعات کارت خود شامل؛ شماره
 16رقمی کارت ،رمز دوم CVV2و تاریخ انقضاء
نسبت به استفاده از خدمت مذکور اقدام کنند.
گفتنی است ،با راه اندازی خدمت مذکور در حال
حاضر انتقال وجه از طریق  9اپلیکیشن موبایلی
همراه کارت رفاه ،تاپ ،آپ ،724 ،پات ،سکه ،ایوا،
همراه کارت آینده و صاپ برای تمامی مشتریان این
بانک امکان پذیر است

مشاور مدیرعامل بانک صادرات ایران
در امور بینالملل منصوب شد

مراسم معارفه مشاور مدیرعامل بانک صادرات
ایران در امور بینالملل با حضور حجتاله صیدی،
مدیرعامل ،اعضای هیأتمدیره و مدیران ارشد
این بانک برگزار شد.در این مراسم ،صیدی حکم
انتصاب محمد شمسائی به سمت مشاور خود در
امور بینالملل را به وی اعطا کرد .محمد شمسائی
که از مدیران پیشکسوت بانک صادرات ایران در
ادارات کل خارجه و ارز است ،سابقه ریاست شعب
خارج از کشور و سرپرستی منطقه خلیجفارس این
بانک را نیز برعهده داشته است .در حکم اعطایی
حجتاله صیدی خطاب به محمد شمسائی آمده
است« :نظر به شایستگی و سوابق جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان «مشاور مدیرعامل
در امور بینالملل» بانک صادرات ایران منصوب
میشوید تا با بهرهمندی از دانش و تجربه خود،
این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم شده خود،
یاری کنید .مزید توفیقات جنابعالی را در مسئولیت
خطیری که بر عهده دارید از محضر قادر متعال
خواستارم».

