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ســامانه مخصوص طرح کاالبــرگ الکترونیک که 
به صورت آزمایشــی در اســتان هرمزگان در حال 
اجراست، بر بستر شــبکه ملی اعتبار »شما« آغاز 

به کار کرد.
به گزارش همشهری، در جریان حذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی، دولت از سوی مجلس مکلف شد 
راهکاری برای جبران حذف یارانه ارزی این کاالها 
ارائه دهد که درنهایت مقرر شد اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیــک بر مبنای قیمت کاالهای اساســی در 
شهریور1400 در دســتور کار قرار بگیرد. در ادامه، 
به واسطه مهیا نبودن زیرساخت های موردنیاز این 
طرح و همچنین برای اجرای آزمایشــی این طرح 
به صورت اســتانی، پرداخت یارانه نقــدی 300 و 
400هزار تومانی بــه هر فــرد یارانه بگیر پیگیری 
شــد. اکنون طرح کاالبرگ الکترونیک در اســتان 
هرمزگان در حال اجراســت و یارانه بگیران مختار 
 به انتخاب میان یارانه نقدی و اعتبار یارانه کاالبرگ 

الکترونیک هستند.

چگونه کاالبرگ الکترونیک بگیریم
طرح کاالبرگ الکترونیــک طبق اعالم قبلی دولت 
در اســتان هرمزگان در حال اجراست و فعال فقط 
خانوارهایــی که طبق اعالم ســازمان هدفمندی، 
حساب یارانه آنها در اســتان هرمزگان ثبت شده 
است امکان درخواست تبدیل یارانه نقدی به اعتبار 
کاالبرگ الکترونیک را دارند. البته این طرح به زودی 
و بعد از جمع بندی نتایج اجرای آزمایشــی در کل 
کشور اجرا خواهد شد و همه کسانی که در فهرست 
دریافت یارانه قرار دارند می توانند نسبت به تغییر 

شیوه دریافت یارانه خود اقدام کنند. انتخاب یارانه 
نقدی و کاالبرگ الکترونیک اختیاری اســت؛ اما 
کســانی که کاالبرگ را انتخــاب می کنند یک ماه 
زودتر از یارانه نقدی، اعتبار معادل یارانه را دریافت 
خواهند کــرد و در پایان ماه، هر میــزان از اعتبار 
آنها که اســتفاده نشده باشــد، مانند یارانه نقدی 

قابل برداشت خواهد بود.
 یارانه بگیران می توانند از طریق نصب برنامه کاربردی 
متکی به ایــن ســامانه از طریــق درگاه اینترنتی 
shoma.sfara.ir یا شــماره گیری کد دستوری 
28#*788* نســبت به ثبت تقاضــای خود برای 
دریافت یارانه از طریق اعتبار کاالبرگ الکترونیک 
اقدام کنند. همچنین فرصت اعتراض کسانی که در 
فهرست یارانه قرار ندارند همچنان محفوظ است و 

می توانند از طریق سامانه حمایت اقدام کنند.

کاالبرگ جایگزین یارانه نقدی می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حذف یارانه 
نقدی و تبدیل آن به کاالبرگ منوط به اســتقبال 
مردم است و اگر استقبال خوب باشد، طرح استفاده 
از کارت یارانــه جایگزین یارانه نقدی می شــود. 
ســیدصولت مرتضوی دیروز در حاشــیه جلســه 
هیأت دولت افــزود: طرح کاالبــرگ الکترونیک 
به صورت آزمایشــی در اســتان هرمزگان در حال 
اجراست و حدود هزار فروشــگاه در این استان به 
سیستم کاالبرگ الکترونیکی مجهز شده اند. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: پس از موفقیت 
در اجرای طــرح کاالبرگ الکترونیک در اســتان 
هرمزگان، اجرای آن به 5 استان دیگر تسری می یابد 
و امیدواریم تا پایان امسال بتوان این طرح را در کل 

کشور اجرایی کرد.
او ادامه داد: کاالبرگ اقالم مهمی چون برنج، مرغ، 
لبنیات، ماکارونی و روغن را شامل می شود، انتخاب 

یک کاال در این مرحله کامال اختیاری است و یک نفر 
می تواند اگر ضرورت داشــت برنج خرید کند و کل 
مبلغ اعتبارش را در ایــن مرحله مقدماتی یک قلم 
کاال بخــرد. به گفته مرتضوی، در طــرح کاالبرگ 

الکترونیــک خرید 10قلم کاالی مــواد غذایی که 
مشــمول ارز ترجیحی 4۲00تومانی در سبد کاال 
قیمت گذاری می شــدند و پایه قیمت گذاری آن 

است. قیمت های شهریور1400 

کاال برگ »شما« آماده شد
سامانه طرح کاالبرگ الکترونیک با عنوان »شما« در استان هرمزگان فعال شده است

مواضع سازمان بازرسی و سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه فروش خودروهای داخلی از احتمال محدودشدن عرضه خودرو در بورس کاال حکایت دارد

سنگینی کفه مخالفان عرضه خودرو در بورس

با پایان دوره یک ساله مدیریت وزارت صمت بر عرصه 

خودرو
قیمت گذاری و تنظیم بازار خودرو و بازگشت شورای 
رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری، ادامه شیوه فروش 
خودرو در بورس کاال با ابهامات جدی مواجه شده است.  وزارت صمت 
اعالم کرده دیگر اختیاری در صــدور مجوز ورود خودروهای جدید به 
بورس کاال ندارد. ورود خودرو به بورس گرچه از ابتدا با پیشنهاد مجلس 
انجام شد، اما اخیرا نه تنها بخشی از قوه مقننه، بلکه قوه قضاییه نیز با 
اتخاذ موضعی منفی در این خصوص خواستار بازگشت شورای رقابت به 
قیمت گذاری خودرو شــدند و فروش خودرو در بورس کاال را رویه ای 
غیرقانونی و ضد رقابتی دانستند. این در حالی است که در عرضه های 
اخیر خودرو در بورس کاال قیمت کشف شده از قیمت کف بازار پایین تر 

بوده و موافقان را به حفظ این شیوه فروش امیدوار کرده بود.

موضع قوه قضاییه
ســخنگوی قوه قضاییه روز گذشته با اشــاره به موضع منفی سازمان 
بازرسی کل کشور درباره عرضه خودرو در بورس کاال، تصمیم گیری در 
این زمینه را به بعد از »هماهنگی های در شرف انجام بین مراجع ذیربط 
قانونی« واگذار کرد و گفت: ســازمان بازرسی در اجرای انجام تکالیف 
قانونی خود و با هدف تحقق قانون و رضایتمندی مردم این موضوع را 
بررسی کرده است، ولی به هیچ عنوان در این حوزه، یکه تازی نمی کنیم. 
مسعود ستایشی اضافه کرد: یکی از راه های شفاف سازی  در بازار کاالها، 
عرضه آنها در بورس اســت، اما پیش نیاز این کار انحصاری نبودن بازار 
کاالهاست، ولی اگر انحصاری بود باید شورای رقابت در تعیین قیمت 

آن مداخله داشته باشد تا عرضه آن به سود مردم باشد. 
به گفته  او، زمانی که کاالی موردنیاز مردم، متناسب با نیاز آنها در بازار 
موجود نباشــد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، 
عرضه کاال در بورس، فقط به نفع تولید کننده خواهد بود. ستایشی با 
اشاره صریح به موضع قوه قضاییه و سازمان بازرسی در موضوع شیوه 
قیمت گذاری خودرو تأکید کرد: بازار خودرو دســت ۲ شرکت بزرگ 
خودروساز است و سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به 
اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخالف منافع 
مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید به گونه ای عمل شود که 

کاال با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

ادامه مذاکرات وزارت صمت و شورای رقابت
دی ماه سال گذشــته شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 3قوه 
طی مصوبه ای مســئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابالغ 
دستورالعمل های تنظیم قیمت این بازار را فعال بر عهده وزارت صمت 
گذاشت و بر این اساس شــورای رقابت به طور رسمی از قیمت گذاری 
و تنظیم بازار خودرو کنار گذاشــته شد. در یک ســال گذشته ستاد 
تنظیم بازار و سازمان حمایت به جای شــورای رقابت وظیفه تنظیم  
بازار را بر عهده داشتند، اما وزارت صمت از چند ماه پیش شیوه فروش 
در بورس کاال را برای تنظیم بــازار خودرو در پیش گرفت و در ماه های 
گذشته برخی از تولیدات خودروسازان داخلی که طبق آمارهای موجود 
فقط ۲درصد این تولیدات را شامل می شوند با عرضه در بورس کاال به 
فروش رسیدند؛ شیوه ای که به دلیل محدودیت عرضه نتوانست نقش 

تأثیرگذاری در بازار داشته باشد و حاال ۲قوه را در مقابل خود می بیند.
 سخنگوی وزارت صمت درباره احتمال لغو یا تداوم این شیوه فروش 
برای خودروهــای داخلی و وارداتی به همشــهری گفت: خودروهای 
وارداتی طبق آیین نامه واردات به طور قطع در بورس عرضه می شوند، 
اما درباره خودروهای داخلی االن تصمیم گیرنده شورای رقابت است. 

امید قالیباف افزود: شورای رقابت و وزارت صمت باید با یکدیگر درباره 
قیمت گذاری و عرضه خودرو به یک جمع بندی دست پیدا کنند، ولی 
موضع وزارت صمــت با توجه به نتایج مثبتی کــه از عرضه خودرو در 
بورس کاال گرفته، مثل موضع وزارت اقتصاد است و با ادامه عرضه خودرو 

در بورس به عنوان یک راهکار موقت موافقیم.
او با اشاره به لغوشدن چند جلسه دستگاه های مربوط در این خصوص 
به دلیل تعطیالت مرتبط با صرفه جویــی در مصرف  گاز، افزود: وزارت 
صمت درحال مذاکره با شورای رقابت است تا برای قیمت گذاری و اتخاذ 
شیوه جدید فروش به یک اجماع نظر برســد و امیدوارم این جلسات 

هرچه زودتر به جمع بندی مشترک منتج شود.

واردکنندگان به الزامات آیین نامه متعهدند
سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره شــایعات اخیر درخصوص 
صحت قرارداد واردات یکی از برندها به همشهری گفت: شرکت  مربوط 
به تمام تعهداتی که آیین نامه واردات به واردکنندگان الزام کرده متعهد 
است و خودروهای وارداتی به زودی با عرضه در بورس کاال برای فروش 
عرضه می شــوند. قالیباف در رابطه با اینکه گفته شده بود خودروهای 
وارداتی هفته سوم بهمن ماه در بورس کاال عرضه می شوند، نیز گفت: 
پذیرش انجام شده و امیدوارم این عرضه پیش از بهمن ماه صورت بگیرد.

احمد میرخداییگزارش
روزنامه نگار

 رشد سرمایه گذاری
پس از یک دهه سقوط

شاخص نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، پس از 
10سال در نیمه نخست سالجاری 3.9درصد رشد کرد 

پس از یک دهه افول ســرمایه گذاری و روند منفی شــاخص 
تشــکیل ســرمایه ثابت در اقتصاد ایران، حاال وزارت اقتصاد 
می گویــد: شــاخص نرخ تشــکیل ســرمایه ثابــت در نیمه 
نخست ســال جاری 3.9درصد رشــد را ثبت کرده است. روند 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در چند ســال گذشته با فراز و 
نشیب های زیاد مواجه بوده و حتی در دولت قبل سرمایه گذاری، 
روندی کاهشی را تجربه کرده است.  حاال اما آمارها نشان می دهد 

این روند معکوس شده است.
براســاس اعالم وزارت اقتصاد، چالش افول سرمایه گذاری در 
اقتصاد ایران تا نیمه نخست سال گذشته و حتی فصل پاییز ادامه 
داشت اما طبق آمار رسمی از زمســتان ورق برگشته و اقتصاد 
ایران با رشد تشکیل سرمایه ثابت مواجه شده است. این گزارش 
می افزاید: در تابستان امسال رشد سرمایه گذاری ۷.3درصد بوده 
و سرمایه گذاری در بخش ماشین آالت 15درصد افزایش یافته و 
سرمایه گذاری در حوزه ساختمان که در فصول  متعددی منفی 

بوده، 3.9درصد در تابستان امسال رشد داشته است.

دهه افول
به گزارش همشــهری، روند نامناسب شــاخص تشکیل ثابت 
ســرمایه در دهه 90به گونه ای بود که میزان سرمایه تشکیل 
شده حتی پوشش دهنده میزان استهالک در اقتصاد نبود، این 
در حالی است که شاخص تشکیل سرمایه، موتور اصلی حرکت 
رشد اقتصادی به شمار می رود. آمارهای رسمی بیانگر این است 
که میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در طول دهه 90نزدیک به 
صفر درصد بوده است. به این معنا که اقتصاد ایران بزرگ نشده و 
سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های دولتی و خصوصی 
حتی با نرخ استهالک بخش ساختمان و ماشین آالت متناسب 
نبوده است. دولت ابراهیم رئیســی امیدوار است جلوی خروج 
سرمایه را از کشــور بگیرد و میزان ســرمایه گذاری در بخش 
ماشین آالت و ســاختمان را افزایش دهد و مانع ریزش دوباره 

رشد اقتصادی شود.

آمار رسمی رشد
بانک مرکزی پیش تر در گزارشی اعالم کرده بود اقتصاد ایران 
در نیمه نخست سال جاری 3درصد رشد کرده که دلیل اصلی 
آن افزایش ارزش افزوده فعالیت هــای حمل ونقل و انبارداری، 

صنعت، عمده فروشی، خرده فروشی و نفت و گاز بوده است.
این گزارش می افزاید: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 
بهار سال گذشته منفی ۲.3درصد، در تابستان منفی 9.6درصد 
بوده و در نیمه دوم ســال 1400وضعیت تغییر مثبتی داشته 
به نحوی که شاخص رشد تشکیل ســرمایه ثابت در پایان سال 
اندکی باالی صفر بوده و با وجود اینکه در بهار امسال به زیر صفر 
رسیده اما در فصل دوم امسال یعنی تابستان به ۷.3درصد و در 
نیمه نخست سال به 3.9درصد رسیده است. این تغییر جهت 
ناشی از رشد سرمایه گذاری در بخش ماشین آالت بوده که در 
نیمه نخست سال رشــد 15درصدی را ثبت کرده درحالی که 
سرمایه گذاری در بخش ساختمان رشــد منفی 1.9درصد را 
تجربه کرده است. سؤال اینجاســت که این روند در نیمه دوم 
امسال تکرارشده و استمرار داشته  است؟ و آیا بودجه سال آینده 

می تواند موتور سرمایه گذاری را روشن نگه دارد؟ 

سرمایه گذاری

بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

3067

2200

7102

7968

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی
ارقام به میلیارد تومان

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز

نماگر
شاخص کل - واحد

شاخص هم وزن - واحد
ارزش معامالت خرد - میلیاردتومان

ارزش بازار - هزار میلیاردتومان

مقدار

1689144
526187
8432
7823

تغییر/درصد

0.12
0.48
-13.1
0.23

افزایش قیمت خشکبار در میادین
قیمت خشــکبار در میادین بعد از ماه ها ثبات نسبی باال رفت. 
نرخ نامه جدید میادین میوه و تره بار نشان می دهد انواع خشکبار 
در فاصله ۲ ماه گذشته بین 8 تا بیش از ۷۲درصد افزایش قیمت 
داشته اند. آلبالو نیمه خشــک از محصوالتی است که بیشترین 
رشد قیمت را دارد و آلو بخارا تنها محصولی است که بدون تغییر 
قیمت مانده است. قیمت برخی اقالم خشکبار در نیمه اول سال 

همزمان با فصل برداشت میوه کاهشی بود.

قیمت در 28دیقیمت در آبان

انجیر 
خشک
175.000
210.000

آلو بخارا 
ممتاز

115.000
115.000

آلبالو 
نیمه خشک

48.000
83.000

برگه 
زردآلو

130.000
148.000

کشمش 
سبز

85.000
125.000

توت 
خشک

165.000
180.000

کشمش 
پلویی طالیی

78.000
85.000

برگه هلو

69.000
83.000

قیمت به تومان

بازار

فوق العاده مزد به جای مزد منطقه ای
یک پای ثابت حواشی مذاکرات مزدی در 
سال های اخیر، بحث مزد منطقه ای است 
که کارفرمایان مطرح می کنند و با استناد 
به اینکه هزینه های زندگی و وضع عرضه و 
تقاضای نیروی کار در کل مناطق کشور یکسان نیست، استنباط 
می کنند که تعیین حداقل مزد برای کل کشور خطا بوده و می توان 
در بسیاری مناطق دستمزد کمتری برای نیروی کار تعیین کرد. 
البته فعال زیرساخت ها و بانک اطالعاتی مورد نیاز برای اجرای 
مزد منطقه ای وجود ندارد و اجرای این طرح منتفی است؛ اما با 
فرض مهیاشدن شرایط اجرا، طرف کارگری معتقد است که مزد 
منطقه ای نافی تعیین حداقل مزد کشوری نیست؛ زیرا حداقل 
مزد تعیین شده برای کارگران کشور در کمتر جایی قادر به جبران 
هزینه های معیشت خانوارهاست و در قالب مزد منطقه ای فقط 
می توان روی مزد دوم هر منطقه که مساوی یا بیشتر از حداقل مزد 
است، بحث کرد. در حقیقت، کسانی که مزد منطقه ای را دنبال 
می کنند بر این تصور هستند که چون در برخی مناطق هزینه ها 
کمتر است باید مزد کمتری بدهند درحالی که این کار اسمش مزد 
منطقه ای نیست و مزد منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است. حمید 
نجف، کارشناس بازار کار براساس همین رویکرد می گوید: به جای 
آنکه رویکرد اجرای مزد منطقه ای در پیش گرفته شود، در مناطق 
محروم و بد آب وهوا یا شــرایط سخت کار با اولویت به کارگیری 
نیروهای بومی، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار درنظر گرفته 
شــود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشــه ای وارد شود.  او 
پیشنهاد می کند: به جای تالش برای منطقه ای کردن دستمزدها، 
در مناطق محروم و بد آب وهوا یا صنایعی که سختی کار دارند، 
فوق العاده ویژه برای نیروهای کار درنظر گرفته شود، بدون آنکه به 
حقوق و دستمزد خدشه ای وارد شود. به عقیده نجف، اولویت در 
جذب نیروی کار باید با کسانی باشد که در مناطق محروم مانده اند 

نه اینکه از تهران یا شهرهای دیگر نیرو گرفته شود.

معمای ضریب نفوذ بیمه
  خبر: مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی با 
بیان اینکه با افزایش نــرخ ارز ضریب نفوذ بیمه در 
کشــور کاهش پیدا کرده می گوید: این رقم باید از 
۲.5درصد ســال قبل به 3درصد افزایش پیدا کند. 
او در عین حال به هدف گذاری افزایش ضریب نفوذ 

بیمه به ۷درصد در برنامه ششم توسعه، اذعان دارد.
  نقد: نکته مهم در ارتباط با گفته های بهزادپور این 
است که در هدف گذاری صنعت بیمه باید واقعیت ها 
را درنظر گرفت و به جای رؤیا پردازی برای رسیدن 
به اهداف دور از دســترس، به مولفه های اثرگذار بر 
شاخص ضریب نفوذ بیمه توجه کرد. روشن است که 
به هر میزان نرخ تورم افزایش یابد، شهروندان از سهم 
بیمه در سبد مصرفی شان کم   و تنها اقدام به خرید 
بیمه های اجباری و ضروری می کنند. از سوی دیگر 
با کوچک تر شدن اندازه اقتصاد ایران، واضح است که 
سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی رشد نخواهد کرد. 
در چنین وضعیتی باید از عالی ترین مقام صنعت بیمه 
پرسید که راه افزایش ضریب نفوذ بیمه از کدام مسیر 
می گذرد. همیشه روسای کل بیمه مرکزی می آیند 
و رویدادهای متنوعی برگزار می کنند و ســرانجام 
می روند و آنچه به ارث می ماند، البته قابل نقد و تحلیل 
است. از این جهت مجید بهزادپور می تواند به جای 
تکرار روش های گذشته، نقشــه راهی برای افزایش 
ضریب نفوذ بیمه آماده سازد و به دولت ببرد و در مقام 
مطالبه گر ظاهر شود. هدف گذاری ضریب نفوذ بیمه 
بدون درنظر گرفتن چالش های اقتصادی و متغیرهای 
مهم ازجمله نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی یک 
هدف گذاری با ریسک باالست و آنچه مردم از صنعت 

بیمه انتظار دارند، صیانت از حقوق شان است. 

چهره روز

نقد  خبر
نکات و سؤاالت مهم درباره کاالبرگ الکترونیک

فعال این طرح در اســتان هرمزگان اجرا می شــود و خانواری که طبق اعالم سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها، حســاب دریافت یارانــه آنها در اســتان هرمــزگان افتتاح 
شده است مشمول دریافت یارانه هستند و خانوارهای این استان می توانند پس 
از نصب برنامه کاربردی »شما« یا از طریق کد دســتوری، نسبت به ثبت تقاضا، 

مشاهده موجودی اعتبار و... اقدام کنند.

من مشمول دریافت یارانه بوده ام، چرا استعالم میزان اعتبار من صفر است؟

1

10قلم کاالی اساسی شامل شیر و ماست کم چرب، پنیر سفید، گوشت سفید )مرغ(، 
تخم مــرغ، روغن مایــع، ماکارونــی، قند، شــکر و برنج برای مشــاهده جــدول کاالهای 
اساسی می توانید به برنامه کاربردی »شما« یا سایت shoma.sfara.ir مراجعه كنید.

کاالهایی که شامل اعتبار می شوند کدامند؟

2
اعتبار به سرپرســت خانــوار تخصیــص داده می شــود و امــکان اســتفاده از کلیه 
کارت های بانکی سرپرست خانوار وجود دارد و همچنین سرپرست خانوار می تواند 
از طریق اپلیکیشن »شما« افراد دیگر خانواده را نیز برای شارژ اعتبار معرفی کند.

اعتبار در حساب کدام یک از اعضای خانوار شارژ می شود؟

3
فروشــگاه های مجاز کــه آدرس آنهــا از طریق مراجعه به ســایت شــما بــه آدرس 
shoma.sfara.ir یــا از طریــق برنامه کاربردی »شــما« قابل مشــاهده اســت. 

همچنین امکان خرید اینترنتی با این اعتبار نیز مهیا خواهد شد.

در این طرح از چه فروشگاه هایی امکان خرید وجود دارد؟

4
با مراجعه به فروشــگاه های مجاز و با اســتفاده از کارت سرپرســت خانوار مانند 

خریدهای معمولی با استفاده از کارت خوان می توانید خرید را انجام دهید.

چگونه می توان از اعتبار در خرید استفاده كرد؟

5
خیر، خرید در طرح کاالبــرگ الکترونیکی همانند خریدهای عــادی هیچ هزینه 

و کارمزدی ندارد.

آیا کارمزدی از سوی شخص دارنده کارت باید به فروشنده پرداخت شود؟

6
 www.hemayat.mcls.gov.ir جهــت ثبــت درخواســت خــود بــه ســامانه

مراجعه کنید.

من مشمول دریافت بوده ام اما اعتبار را دریافت نکرده ام؟

7

خانواده هایــی کــه از 
دهــک یــک تــا 9 قــرار 
تاکنــون  و  گرفته انــد 
یارانه دریافت کرده اند.

چه کسانی مشمول دریافت 
اعتبار می شوند؟

8

یارانه  ماه بعد، یک ماه 
حســاب  در  زودتــر 
کاالبــرگ الکترونیکی 
سرپرست خانوار شارژ 

می شود.

 شارژ اعتبار به چه صورتی
انجام می شود؟

10

مبلــغ اعتبــار مطابــق 
یارانه دریافتی است.

مبلغ اعتبار چقدر است؟

9

با استفاده از کارت های 
نــام  بــه  کــه  بانکــی 
خانــوار  سرپرســت 
بــه  مراجعــه  و  بــوده 

فروشگاه های مجاز.

چگونه از اعتبار استفاده کنم؟

11
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