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جزئیات مهم از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره افزایش قیمت بنزین تشریح شد؛

تاکید بر اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت
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سخنگوی دولت :پرداختها منظم و هر ماه خواهد بود

طرح معیشت اقشار
کمدرآمد مقطعی نیست

واکنش سخنگوی شورا به ترافیک و برف گرفتگی خیابان ها و معابر تهران:

عذرخواهی شورای شهر تهران از شهروندان

علی ربیعی گفت :طرح معیشت اقشار کمدرآمد
مقطعی نیست و به طور منظم هر ماه مبلغ اختصاصیافته
به خانوادهها پرداخت میشود.
سخنگوی دولت در پایان جلسه شورای هماهنگی
اقتصادی با حضور سران قوا گفت :ایجاد عدالت اجتماعی،
برخوردار شدن  60میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای
کمدرآمد ،مبارزه با قاچاق سوخت ،کاهش رانت ،مدیریت
مصرف و مقاومسازی اقتصاد ،از جمله اهداف طرح حمایت
از معیشت اقشار کم درآمد است .وی ادامه داد :معاون
رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این جلسه
تأکید کردند که قوه قضائیه برای اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.
ربیعی با اشاره به طرح معیشت اقشار کم درآمد تاکید کرد :این طرح مقطعی نیست و به
طور منظم هر ماه پرداخت میشود و منابع آن تامین شده است .سخنگوی دولت در مورد
تصمیمات جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مورد موضوع قیمت حمل و نقل گفت :با
توجه به عدم افزایش گازوئیل به نظر اقدامات برای کنترل نرخ حمل و نقل کافی است.

پنج برگ شاهنامه دوره تیموری گرانترین اثر هنری ایران

شب باشکوه
اقتصاد هنر خط
و خوشنویسی
صفحه 2

خبر
درخواست اصالح سهمیه برای پرهیز از
افزایش قیمت کرایهها

سهمیه تاکسیهای برون شهری،
کفاف یک روز را نمیدهد

ن صنفی رانندگان:
رئیس انجم 
سهمیه  ۶۰لیتری به تاکسیهای کرایه
برون شهری در بسیاری از استانها کفاف
یک روز را هم نمیدهد.
عادل اردشیری ،گفت :با توجه به
فرسوده بودن بخش عمده این ناوگان
و باال بودن پیمایش روزانه تاکسیهای
کرایه برون شهری ،کارت سوخت
تاکسیهای برون شهری فقط  ۶۰لیتر
شارژ شده است درحالیکه در برخی
استانها هر راننده حدود  ۲هزار لیتر
سوخت در ماه مصرف دارد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به
کوهستانی بودن اکثر جادههای کشور،
استفاده از گاز به عنوان سوخت دوم
امکان پذیر نیست ،گفت :انتظار داریم به
سرعت مشکل سوخت رانندگان تاکسی
کرایههای کشور برطرف شود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی
رانندگان سواری و کرایه با بیان اینکه
توقع و انتظار ما از تمامی رانندگان
این است که با تعامل اجازه ندهند
برخی افراد از این بخش سوء استفاده
کرده و خدشهای به بخش حمل و نقل
و رانندگان آن وارد کنند افزود :ضمن
احترام به تصمیمات و قانون ،انتظار
داشتیم قبل از اعالم تصمیم اخیر،
صنوف و سازمانهای حمل و نقلی در
جریان قرار میگرفتند چراکه هم اکنون
این موضوع یک شوک بزرگ به این
بخش بخصوص با توجه به شرایط گرانی
و تورم باالی کشور وارد کرده است.
اردشیری خاطرنشان کرد :پیشنهاد
ما تخصیص سهمیه سوخت با توجه
به پیمایش و همچنین تقسیم افزایش
هزینه سوخت بین مسافران است یعنی
بطور مثال اگر در یک مسیر  ۳۰لیتر
سوخت مصرف میشود  ۱۵هزار تومانی
که بابت افزایش نرخ سوخت هزینه
میشود بین چهار مسافر خودرو تقسیم
شود.
با صدور اطالعیهای اعالم شد؛

وزارت رفاه مسئول شناسایی ۱۸
میلیون خانوار مشمول حمایت معیشتی

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اعالم کرد :مسئولیت شناسایی اقشار
کم درآمد و متوسط حدود  ۱۸میلیون
خانوار بر عهده این وزارتخانه است.
نحوه توزیع بسته معیشتی و ساز
و کار چگونگی اجرا ب ه طور جداگانه
اعالم میشود .اطالع رسانی در خصوص
موضوع یادشده از سوی افراد و یا مراجع
دیگر مورد تایید این وزارتخانه نیست.
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تاکید بر اجرای مصوبه مدیریت مصرف سوخت

سخنگوی دولت آخرین مباحث مطرح شده در
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره افزایش
قیمت بنزین را تشریح کرد.
علی ربیعی درباره برگزاری جلسه شورای عالی
اقتصادی کشور اظهار کرد :ما در مباحث اصالح ساختار
بودجه کشور و اقتصاد چهل و دومین جلسه شورای
عالی اقتصادی را برگزار کردیم و در این جلسه ابتدا
گزارشی از سوی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی درباره
چگونگی افزایش قیمت بنزین ارائه شد و سپس آقای
نوبخت نیز گزارشی را به حاضران جلسه ارائه کردند.
وی ادامه داد :سران قوا از تالش وزیر کشور
برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین تشکر کردند
و خواستار همکاری همه دستگاهها و قوا برای اجرای
بهتر آن شدند.
سخنگوی دولت با تاکید بر این که یکی از
موضوعات مطرح شده در این نشست چگونگی اجرای
این طرح و تاکید بر حفظ و اجرای عدالت اجتماعی بود
گفت :ما در این جلسه در مورد لزوم برقراری عدالت
اجتماعی و برخوردار شدن  ۶۰میلیون نفر در کشور
از مزایای این طرح و از جمله خانوده های کم درآمد
بحث کردیم.
ربیعی در پایان با تاکید بر هماهنگی کامل قوه
قضاییه با این طرح ،اظهار کرد :هدف مهم ما از اجرای
این مبارزه با قاچاق بود و نیز به مدیریت مصرف و بهتر
شدن وضعیت اقتصادی توجه داشتیم که در این زمینه
بحث و بررسی هایی صورت گرفت.
تاکید سه قوه بر اجرای مصوبه مدیریت مصرف
سوخت

در ابتدای این جلسه پس از ادامه مباحث اصالح
ساختاری بودجه و اصالح و مقاوم سازی اقتصاد ،وزیر
کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،گزارشی را
از روند اجرای مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارایه
کردند.
همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
گزارشی را درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و
همینطور طرح حمایت از معیشت اقشار کم درآمد
ارایه کرد.
سران سه قوه در این جلسه از زحمات و خدمات
آقای رحمانی فضلی در اجرای طرح تشکر کردند.
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در

دولت در اجرای این مصوبه ،همکاری کامل خواهند
کرد و از همه دستگاهها و نهادهای کشور خواسته
شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن،
همکاری کنند.
ایجاد عدالت اجتماعی ،برخوردار شدن  ۶۰میلیون
ایرانی با تأکید بر خانوارهای کمدرآمد ،مبارزه با قاچاق
سوخت ،کاهش رانت ،مدیریت مصرف و مقاومسازی
اقتصاد ،از جمله اهداف این طرح است.
معاون رئیس قوه قضائیه و دادستان محترم کل
کشور در این جلسه تأکید کردند که قوه قضائیه برای
اجرای این طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه

با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران
قوا ،خواهان مشارکت همه دستگاهها برای اجرای موفق
این طرح شد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا تاکید شد با توجه به تامین منابع ،این کمکهای
حمایتی و معیشتی ،ماهانه ،بدون وقفه و به طور منظم
پرداخت خواهد شد ،بنابر این پرداخت های آبان ماه از
هفته آینده آغاز خواهد شد.
همچنین بااشاره به سهمیه بندی هایی که در حوزه
حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزایش بهای
گازوئیل ،عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمت
های حمل و نقل کافی است> اما در عین حال چنانچه
اقدامات دیگری نیاز باشد ،آن اقدامات انجام خواهد گرفت.
در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا ،بحث مدیریت متمرکز با مولدسازیهای
داراییهای دولت از امالک ،ساختمانها و بهینهسازی
استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه ،پیگیری شد و
تصمیم گیری در باره این موضوع به جلسه آتی شورا
موکول گردید.
براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد،
هرگونه استفاده از امالک و داراییهای دولتی و
شرکتهای دولتی تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار
میگیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و تخصیص به
اعتبارات عمرانی ،اقدام خواهد شد.
کوچک سازی دولت ،افزایش اعتبارات بخش
اشتغال و تولید ،جلوگیری از گسترده تر شدن دولت و
کمک به بودجه های عمرانی از جمله فواید این طرح
عنوان شد.
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به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران از شهرواندان تهرانی که بابت
ترافیک ناشی از لغزندگی معابر به زحمت افتاده اند ،عذرخواهی می کنم
و اطمینان می دهم مدیریت شهری تمام تالش خود را برای حل این
مساله به کار می گیرد.سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران گفت :وضعیت
ترافیکی روز گذشته در برخی از نقاط تهران ،چندوجهی و چندعاملی است
و حل آن ،همکاری نزدیک دو نهاد شهرداری و پلیس تهران را میطلبد.
«علی اعطا» روز شنبه پس از بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهر
تهران در صفحه اینستاگرام با تاکید بر اینکه همکاران ما در شهرداری
تهران ،از ساعات اولیه صبح ،در تکاپوی گشایش معابری هستند که امروز
صبح در مناطق شمالی شهر به واسطه لغزندگی ناشی از برف و عدم امکان
شن پاشی کافی ایجاد شده است ،گفت :از موضع نهاد ناظر بر عملکرد
شهرداری تهران ،معتقدیم بهتر بود شهرداری تهران به گونه ای عمل می
کرد که با وجود پیش بینیهای هواشناسی ،اقدامات الزم در ساعات ابتدایی

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه
ورود «سرد چال قطبی» به کشور را تایید نمیکنم از تداوم هوای سرد و
کاهش دما تا پایان هفته خبر داد« .صادق ضیاییان» ادامه داد :این موج
سرما از شب گذشته وارد شده و در ابتدا نیمه شمالی کشور را در بر

روز و پیش از آغاز بارش برف به قدر کفایت انجام می پذیرفت.
اعطا ادامه داد :از دیگر سو ،با توجه به برخی ابعاد اجتماعی موثر بر
ترافیک تهران در کنار عوامل طبیعی نیز ،از پلیس تهران درخواست داریم
با تدبیر و درایتی همچون گذشته ،با همکاری موثرتری با شهرداری تهران
شرایط را برای حل مساله امروز پایتخت مهیا کند.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد :به عنوان سخنگوی شورای
شهر تهران از شهرواندان تهرانی که بابت ترافیک ناشی از لغزندگی معابر به
زحمت افتاده اند ،عذرخواهی می کنم و اطمینان می دهم مدیریت شهری
تمام تالش خود را برای حل این مساله به کار می گیرد.
«منصور درجاتی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران امروز در
گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :شهروندان تهرانی از سفرهای کم اهمیت
خودداری و تا حد امکان از وسایط نقلیه عمومی استفاده کنند.
از صبح دیروز با بارش برف برخی شریانهای شهر از جمله  ۲خط

تداوم هوای سرد تا پایان هفته

میگیرد و بارشهای برف را از روز گذشته در برخی نقاط استان گیالن و
خراسان شمالی شاهد بودیم .این بارشها ادامه دارد و امروز نیز بارشهایی
در استان تهران گزارش شده است.این سامانه نیمه شمالی کشور به ویژه
استانهای قزوین ،زنجان و غرب و جنوب غرب کشور نیز در روزهای آینده

اتوبوسرانی تهران دچار اختالل شده و انسداد برخی مسیرها به دالیلی غیر
از بارش برف است.

را درگیر خواهد کرد .ضیاییان تصریح کرد :با ورود این سامانه پیشبینی
کردیم که دمای هوا در مناطق درگیر با این سامانه بین  ۵تا  ۱۰درجه
کاهش داشته باشد در برخی نقاط نیز تا  ۱۲درجه کاهش دما نیز خواهیم
داشت .این سامانه تا روز پنجشنبه و جمعه در کشور فعالیت میکند.
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آقاپور:

رئیس مجلس بدون در نظر
گرفتن نظر نمایندگان مصوبه
سهمیهبندی بنزین را امضا کرد

نماینده مردم
شبستر گفت :امضاء
رئیس مجلس برای
افزایش قیمت بنزین
بدون در نظر گرفتن
نمایندگان بود.
معصومه آقاپور در گفتوگو با ایلنا،
درباره افزایش قیمت و سهمیهبندی
بنزین گفت :متاسفانه یک سیاست
شتابزده اتفاق افتاد.
این عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی یادآور شد :از
ابتدای سال تاکنون چندین بار تصمیم
به افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین
داشتند که ما نمایندگان مجلس بدون
در نظر گرفتن جناح سیاسی با آن
مخالفت کردیم.
وی ادامه داد :تاکنون سه سناریو
مطرح شده که با مخالفت نمایندگان
مواجه شده بود .باید گفت با این
تصمیمی که گرفته شد اقتصاد ایران که
نفس نفس میزند از نفس خواهد افتاد.
نماینده مردم شبستر درباره
این که مصوبه با امضاء سران سه قوا
تصویب شده است و رئیس مجلس هم
آن را امضاء کرده است ،گفت :بله امضاء
رئیس مجلس بدون در نظر گرفتن نظر
نمایندگان صورت گرفته است.
علی اکبر یوسف نژاد:

طرح دوفوریتی فراکسیون امید
مجلس برای توقف سهیمهبندی
و افزایش قیمت بنزین

عضو
یک
فراکسیون امید از
طرح دوفوریتی این
فراکسیون در خصوص
توقف افزایش قیمت
بنزین خبر داد.
علی اکبر یوسف نژاد درباره اقدامات
مجلس شورای اسالمی در واکنش به
مصوبه سران قوا در خصوص افزایش
قیمت بنزین گفت :لیست امید در
خصوص افزایش قیمت بنزین یک طرح
دو فوریتی را فردا به مجلس ارائه خواهد
کرد و عنوان میکنیم که ما خواهان آن
هستیم که طرح فعلی متوقف شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس
شورای اسالمی در تشریح این طرح
بیان کرد :در این طرح عنوان کردهایم
که قیمت بنزین باید به حالت قبل خود
بازگردد و هرگونه افزایش قیمت هم باید
با موافقت مجلس و نمایندگان اعمال
شود.

