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یارانه جدید؛ پرسش های شهروندان
و اظهارات مسئوالن

گروه اقتصاد -پرداخت یارانه جدید  300و  400هزار تومانی به
حساب سرپرستان خانوار انجام شد .در این بین برای برخی از هم
استانیهاپرسشهاییدراینزمینهمطرح وابهاماتیایجادشدهاست.
یکی از شهروندان بجنوردی گفت :با این که جزو یارانه بگیران هستم اما
یارانه جدید برای من و خانواده ام واریز نشده است که علت آن مشخص
نیست .وی افزود :با توجه به این که یارانه می تواند کمک حال تأمین
مخارج زندگی مان باشد امیدوارم برای پرداخت دوباره آن راهی وجود
داشتهباشد.
شهروندی دیگر گفت :با توجه به واریز نشدن یارانه جدید به حساب من
در سامانه رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی
مراجعه کردم اما اطالعات آن به روز نشده است به طوری که خودرویی
که چند سال قبل فروخته بودیم همچنان به نام همسر بنده ثبت شده
است .وی اضافه کرد :میزان هزینه های خانواده ما با توجه به افزایش
قیمت ها از جمله افزایش فراوان اجاره بها و اقساط پرداختی به بانک
ها بسیار زیاد و دخل و خرج ما با هم نمی خواند در حالی که یارانه به ما
تعلق نگرفته است .وی با اشاره به مبلغ قابل توجه یارانه جدید خواستار
رسیدگی مسئوالن به مشکل جاماندگان از این یارانه شد.
یکی دیگر از شهروندان گفت :مبلغی که برای یارانه جدید خانواده ام
درنظر گرفته شده کمتر از مبلغ اعالم شده است .شهروندی دیگر هم
گفت :افراد مختلفی را می شناسم که زن و شوهر هر دو کارمند هستند
و خانه و خودرو هم دارند اما یارانه جدید برای آن ها واریز شده است اما
برای خانواده من این اتفاق نیفتاده است و در سایت وزارت تعاون اعالم
شده که با توجه به میزان درآمد خانوارمان ،یارانه به ما تعلق نمی گیرد.
وی ادامه داد :درآمد خانواده من با توجه به تورم و گرانی ها و پرداخت
اجاره بها مخارج ما را تأمین نمی کند و امیدوارم برای برقراری یارانه
جدید برای ما چاره اندیشی شود .وی اضافه کرد :مشخص نیست
خانواده ام بر چه مبنایی جزو دهک دهم قرار گرفته است در حالی که
درآمدمعمولیداریم.
اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی
یارانه ها روز سه شنبه اعالم کرده بود :در این نوبت ،خانوارهای مشمول
دریافت یارانه بر مبنای دهک بندی اعالم شده توسط وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به  9دهک تقسیم می شود که بر این اساس به
مشمولین دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ  4میلیون
ریال و به دهک های چهارم تا نهم به ازای هر نفر ماهیانه مبلغ 3میلیون

پاسخگوییتلفنیآنوزارتخانهبهشمارهارتباطی 021-6369تماس
حاصل نمایند .ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه ،از قلم افتادگان،
جاماندگان و منصرفین دوره قبل نیز به زودی از طریق وبگاه سازمان
هدفمندسازی یارانه ها و رسانه های جمعی اطالع رسانی خواهد شد.

برای دهکبندی افراد سایت وزارت رفاه در حال
پاسخگویی است و آن دسته از افرادی که ثبتنام
نکردهاند ،سازمان هدفمندی یارانهها به زودی
سایتی را در این زمینه اعالم خواهد کرد که امکان
ثبتنام برای جاماندگان وجود خواهد داشت

ریال به حساب سرپرستان پرداخت خواهد شد .بر اساس فهرست اعالم
شده ،مشمولین دریافت یارانه توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

بیش از  23میلیون خانوار ایرانی می باشند که  72میلیون ایرانی را
شامل می شود .متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر یا هر

گزارش خبری

خودنمایی قفسه های خالی روغن
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی گفته است
در تأمین روغــن مشکلی نداریم و متصدیان
برخی فروشگاه ها نیز از توزیع محموله های
روغن خبر می دهند اما عم ً
ال قفسه های خالی
روغن در فروشگاه های بزرگ و کوچک عرضه
مــواد غذایی و خواربارفروشی های بجنورد
همچنان خودنمایی می کند و مشخص نیست
زمــان و نــحــوه تــوزیــع ایــن کــاال چگونه است
که بسیاری از شهروندان هنگام مراجعه به
فروشگاه ها روغن برای خرید پیدا نمی کنند
و دست خالی به منزل برمی گردند.
به نظر می رســد نظارت بر بــازار روغــن باید
به شکل جدی تر در دستور کار متولیان قرار
گیرد تا مشکل کمبود و نبود آن برطرف شود.
متصدی یک فروشگاه زنجیره ای در مرکز
استان که هیچ روغنی بــرای توزیع نداشت،
گــفــت :یــک بـــار روغـــن روز دوشــنــبــه بــرای
فروشگاه آمد اما به سرعت فروخته شد و این
در حالی بود که به هر خریدار فقط یک عدد
روغــن مایع فروخته شــد .وی از زمــان توزیع
دوباره روغن اظهار بی اطالعی کرد.
فروشنده یک فروشگاه زنجیره ای دیگر هم با اشاره به خالی بودن قفسه روغن فروشگاه گفت :تعدادی روغن که داشتیم فروخته شد و بار جدید
به زودی می آید ولی زمانش مشخص نیست .یک فروشنده دیگر هم گفت :مدتی است که روغن نمی توانم برای فروش تهیه کنم و گویا قرار است
گران شود و احتما ًال بعد از گران شدن ،به وفور در بازار زیاد می شود.
گفتنی است «هندآبادی» مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی چهارم اردیبهشت از تامین  ۳۲۵تن روغن در این استان
خبر داده و گفته بود :متأسفانه تعدادی از مردم اگر یک بطری روغن برای مصرف یک ماه یا چند روز خود نیاز دارند ،حدود  3بطری روغن را
خریداری می کنند که این امر سبب شده روغن های تامین شده در فروشگاه ها خیلی زود تمام شوند .از سوی دیگر« ،ساداتی نژاد» وزیر جهاد
کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی گفت :به هیچ عنوان در تامین روغن مشکلی نداریم و اگر بعضی از قفسههای فروشگاهها خالی از روغن است به
این دلیل است که برخی هم وطنان فکر میکنند ممکن است کمبودی در کاالها باشد و مازاد نیاز خود خرید میکنند؛ این اقدام باعث میشود
که بعضی مواقع قفسهها خالی شوند.
در همین حال ،فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از كشف حدود  650کیلوگرم روغن نباتی و مایع احتکار شده به ارزش  125میلیون ریال خبر
داد .سرهنگ «مسعود وحیدی» در گفتوگو با پايگاه خبری پليس در تشريح جزئیات اين خبر اعالم کرد :در پی اقدامات فنی مأموران کالنتری 14
بجنورد مبنی بر احتکار مقادیری روغن خوراکی در منزلی در بجنورد مراتب با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررسی صحت و سقم موضوع مأموران انتظامی طی هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از مکان موردنظر تعداد  87عدد روغن
مایع  2.5لیتری و  25حلب روغن جامد  17کیلویی احتکار شده کشف و ضبط شد.
سرهنگ «وحیدی» تصریح کرد :در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی
شد.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست به محض اطالع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز ،مراتب را به پلیس  110اعالم کنند.

سبقت برای خرید مرغ!
یخچال های مرغ فروشی ها روز گذشته خیلی زود خالی شد و از عصر دیروز عم ً
ال در بسیاری از مغازه ها در بجنورد مرغی برای فروش
وجود نداشت .البته در یخچال های مرغ فروشی ها بال و گردن و سنگدان و جگر وجود داشت .یکی از فروشندگان مرغ بیان کرد :برخی
شهروندان در پی اعالم خبر گرانی مرغ پس از حذف ارز  4200تومانی و افزایش قیمت آن ،روز چهارشنبه برای خرید مرغ به نوعی از
یکدیگر سبقت می گرفتند تا به ذخیره سازی آن اقدام کنند .یکی دیگر از فروشندگان مرغ گفت :از صبح چهارشنبه ،برخی شهروندان که
شنیده بودند مرغ گران می شود  4تا  5مرغ خریداری کردند و به همین دلیل خیلی زود مرغ در مغازه ما تمام شد .وی تأکید کرد :مشخص
نیست چرا بعضی افراد با خرید بیش از اندازه نیازشان به کمبود مرغ دامن می زنند در حالی که به این زودی قرار نیست گران شود .وی
البته یادآور شد :مرغ به اندازه نیاز وجود دارد و روز پنج شنبه دوباره در مغازه ها توزیع می شود .گفتنی است «ساداتینژاد» وزیر جهاد
کشاورزی روز سه شنبه گفته بود :هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم .به اندازه کافی مرغ ،تخممرغ ،روغن و لبنیات در حال
تولید است و نظارت خوبی نیز در این زمینه داریم .وی تصریح کرده بود :تأمین نهادههای دامی بهطور کامل توسط وزارت جهاد کشاورزی
انجام شده است و مشکلی از بابت تامین نهاده وجود ندارد.

گونه پرسش به سامانه رسیدگی به درخواست یارانه وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به آدرس hemayat.mcls.gov.irمراجعه یا با مرکز

با تصمیمات اتخاذ شده و بنا بر دستور رئیس محترم جمهور متقاضیانی
که به هر دلیلی از یارانه دوره های قبل محروم یا از ثبت نام یارانه جامانده
اند بعد از طی مراحل ثبت نام و بررسی شرایط متقاضی در صورت واجد
شرایط بودن مانند سایر مشمولین یارانه جدید نیز از این دو نوبت از
یارانه بهره مند خواهند شد.
همچنین برحسب اطالع رسانی های قبلی صورت گرفته ،اقساط
تسهیالت قرض الحسنه ۱۰میلیون ریالی کمک معیشت نقدی و کرونا
از سرپرستان خانواری که این تسهیالت را دریافت کرده اند ،کسر شده
است .از سوی دیگر ،سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه
هیئت دولت در گفتوگو با خبرنگاران دربــاره زمان برداشت یارانه
واریزی به حساب سرپرستان خانوار گفت :زمان آن از طریق سازمان
هدفمندی یارانهها اطالعرسانی خواهد شد« .بهادری جهرمی» اضافه
کرد :برای دهکبندی افراد سایت وزارت رفاه در حال پاسخگویی است
و آن دسته از افرادی که ثبتنام نکردهاند ،سازمان هدفمندی یارانهها به
زودی سایتی را در این زمینه اعالم خواهد کرد که امکان ثبتنام برای
جاماندگان وجود خواهد داشت.وی با بیان این که همه افراد رتبهبندی
شده در دهکهای یک تا  ۹یارانه دریافت میکنند ،تأکید کرد :کسانی
که مقرر شود یارانه دریافت کنند مشابه سایر مردم از همان ابتدا کمک
هزینه خود را دریافت خواهند کرد.

ترفندی برای فرار از نظارت بازرسان
در حالی که مانور بازرسی از روند فعالیت واحدهای صنعتی ،صنفی و توزیعی
در استان در حال اجراست اما برخی فروشندگان ترفندی را برای فرار از
نظارت بازرسان به کار می بندند.
برخی شهروندان می گویند تعدادی از فروشندگان با اطالع از حضور بازرسان
در نزدیکی محل فعالیت آن ها به بستن فروشگاه خود اقدام می کنند تا مورد
نظارت و بازرسی قرار نگیرند.
این افراد پس از چند ساعت و اطمینان از خارج شدن بازرسان از محدوده
فعالیت آن ها به بازگشایی دوباره فروشگاه خود اقدام می کنند .نکته مشخص
این است که اگر این دسته از فروشندگان که البته تعداد آن ها چندان زیاد
نیست مشکلی در فعالیت های خود همچون گران فروشی ندارند دلیلی برای
تعطیل کردن واحد صنفی شان وجود ندارد.
البته بیشتر فروشندگان ،صادقانه و با رعایت ضوابط فعالیت می کنند و
حساب آن ها با معدود افرادی که از دوربین نظارتی فرار می کنند ،جداست.
در همین حال ،معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان
صمت گفت :جهت تشدید نظارت بر بــازار مانور سراسری بازرسی از روند
فعالیت واحــدهــای صنعتی ،صنفی و توزیعی در ســراســر اســتــان در حال

اجراست« .وفاخواه» افزود :این مانور با هدف رصد و سنجش بازار انجام می
شود.
وی تصریح کــرد :در این مانور بازرسان اداره کل صنعت ،معدن و تجارت،
بازرسان شرکت شهرک های صنعتی ،سازمان جهاد کشاورزی و بازرسان
اتاق اصناف سراسر استان با تعیین  ۱۰۰منطقه و ۱۰۰اکیپ بازرسی در
مرکز استان و شهرستان های تابعه حضور دارند .وی گفت :شهروندان سراسر
استان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی می توانند مراتب را به تلفن
 124اعالم کنند.
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی هم پیش از این با اشاره به برگزاری
این مانور گفته بود :در این مانور با متخلفانی که باعث کوچک شدن سفره
مردم می شوند ،هیچ گونه تعارف و مماشاتی نخواهیم داشت و ضمن برخورد
و تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح ارجاع داده خواهند شد.
«حاجی بگلو» از مردم استان درخواست کرده بود که با مشاهده هر گونه
تخلف اعم از گران فروشی ،کم فروشی ،عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت،
موضوع را به شماره  ۱۲۴ستاد خبری این سازمان اطالع دهند تا در اسرع
وقت توسط بازرسان رسیدگی شود.

