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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد:

تجهیز فضای مجازی به سامانه صحت اخبار
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وزیر فرهنگ و ارشاد:

حدود  30هزار تن کاغذ
بزودی وارد می شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت
دولت خبر داد :حدود  30هزار تن کاغذ بزودی وارد کشور
می شود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت
دولت با اشاره به ترخیص  6تا  10هزار تن کاغذ از گمرک تا
دو هفته آینده ،از ورود حدود  20تا 30هزار تن کاغذ به کشور
در آینده نزدیک خبر داد و گفت :با این ورود این حجم کاغذ
مشکالت نشر کتاب و مطبوعات برطرف خواهد شد.ساالنه
حدود  400هزار تن نیاز به کاغذ داریم که بخش عمده آن
وارداتی است بنابراین در بخش مطبوعات با توجه به تیراژ،
حدود  80تا 100هزار تن مورد نیازاست.

حسینیکیا ،نماینده مجلس:

برخورد قاطع با دانهدرشتهای
مافیای خودرو آرامش به بازار
بر میگردد

وزیر ورزش و جوانان:

برای حق پخش تلویزیونی
پیشنهاد جدیدی دریافت کردیم

وزیر ورزش و جوانان در نشست با مدیران عامل
باشگاههای لیگ برتری فوتبال گفت :اشتباهات داوری در
مسابقات فوتبال سهوی است.
دکتر سلطانی فر اهمیت حق پخش تلویزیونی را
به منزله حق باشگاه ها مورد توجه قرار داد و با اشاره
به جلسات متعدد و پیگیری هایی که با رسانه ملی
صورت گرفته ،اظهار داشت :همه جلسات در نهایت با
پیشنهادی از سوی صداوسیما همراه بوده که با اجرای
آن درآمد جدیدی برای باشگاهها حاصل خواهد شد که
امیدوارم به نتیجه خوبی در زمینه تحقق حق پخش
تلویزیونی منجر شود /...صفحه 4

خبر
همتی :توطئه جدید در بازار ارز خنثی شد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر پایدار نبودن نرخهای فعلی ارز ،به مردم توصیه
کرد که در این بازار سرمایهگذاری نکنند
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره وضعیت نرخ ارز در روزهای
آینده گفت :نرخ ارز تابع متغیرهای اقتصادی و سیاسی است که از بابت شاخصهای
اقتصادی وضعیت ذخایر ارزی از نظر اسکناس بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی متغیرهای سیاسی بر نرخ ارز تاثیر میگذارد که به
هیچ وجه مبنای اقتصادی ندارد ،ادامه داد :دشمن هر روز برای بر هم زدن بازار ارز یک
شایعه ایجاد میکند و نوسانگیران نیز در پی سوءاستفاده هستند تا با ایجاد جو روانی
نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که تحت تاثیر جو روانی قرار نگیرند و
افزود :در هفته گذشته دشمن تالش زیادی را برای بر هم زدن بازار ارز با ایجاد شایعات
و تحرکات انجام داد که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده به هدف نرسید.
همتی تاکید کرد :نرخهای فعلی در بازار پایدار نیست هر لحظه ممکن است تغییر
کند بنابراین به مردم عادی توصیه میکنیم که در این بازار سرمایهگذاری نکنند.
به علت عرضه خارج از شبکه؛

قطع سهمیه سوخت  ۶۰خودروی سنگین

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران  از قطع سه ماهه سهمیه سوخت ۶۰
خودروی سنگین مربوط به یک شرکت توسعه راهسازی خبر داد
محمدعلی اسفنانی افزود  :شرکت یادشده با سوء استفاده از سهمیه نفت و گاز
ماشین آالت سنگین خود ،مرتکب عرضه خارج از شبکه سوخت به تعداد  ۶۰کارت
سهمیهای سوخت شد در ح ا لی که باید ای ن سوخت در مسیر ساخت و ساز راه و
جادههای کشور مصرف میشد.
وی گفت :شرکت ،این  ۶۰کارت را متاسفانه در اختیار یک جایگاه سوخت قرار داده
است تا با فروش آزاد عرضه شود.
اسفنانی افزود :شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقهای تهران این تخلف را به
تعزیرات گزارش کرد و در نهایت سهمیه سه ماهه سوخت این خودروها قطع شد و
متهمان نیز به جزای سنگین محکوم شدند.
وی گفت :خودروهای یاد شده روزانه از سهمیه  ۳۰۰۰لیتر نفت وگاز یارانهای
استفاده میکردند که به صورت غیر قانونی در جایگاه سوخت  ۲۰۸عرضه میشد.

ورود خودروهای جدید به خیابانهای تهران نصف شد

یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت :کاهش  ۴۴درصدی تولید خودروها از
سوی کارخانجات داخلی و افزایش بی سابقه قیمت خودرو ،باعث کاهش ورود خودروهای
جدید به معابر شهری پایتخت شده است.
شهرام جبارزادگان ،با اعالم اینکه فروردین سال گذشته  ۷۲هزار و  ۵۰۹دستگاه
خودرو در کشور تولید شد که اگر به طور متوسط  ۳۰درصد آن سهم پایتخت باشد،
روزانه حدود  ٧٠٠دستگاه خودرو وارد بزرگراهها و خیابانهای تهران شده بود ،در صورتی
که فروردین سال جاری  ۴۰هزار و  ۳۰۷دستگاه خودرو در کشور تولید شده که هر روز
حدود  ٤٠٠دستگاه آن وارد معابر تهران شده اند.
وی با اشاره به اینکه با وجود این ،به دلیل عدم توسعه کیفی و کمی ناوگان حمل
و نقل عمومی ،شاهد تردد انبوه خودروهای شخصی از جمله در محدوده مرکزی شهر
هستیم ،اظهار کرد :البته عامل مهم بارشهای بی سابقه پایتخت به همراه عواملی
همچون نصف شدن ورود خوروهای جدید به خیابانهای تهران ،خواه ناخواه بر کاهش
آالیندههای هوا اثر گذاشته است.
جبارزادگان با بیان اینکه سال گذشته در همین ایام هر روز  ۲۳دستگاه
خودروی جدید وارد معابر تهران میشد اما امسال این تعداد به روزانه ۱۳
دستگاه کاهش یافته است ،تصریح کرد :اینکه تصور کنیم هفتهای یک روز
دوچرخه سواری کردن تعداد معدودی از شهروندان ،تغییر نام طرح زوج و فرد
به طرح کاهش و اجرای طر حهای نمایشی همچون دود بدرود ،موجب کاهش
آلودگی هوای تهران شده باشد ،اگر خوش باورانه و ساده انگارانه نباشد ،خیال
بافانه و رویاپردازانه است.
این کارشناس مسائل شهری در پایان با تاکید بر اینکه شش ماه اول سال ،نیمه کم
ترافیک تهران است و بارشهای فراوان تهران در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار سال
جاری ،آسمان تهران را آبی کرده است ،خاطرنشان کرد :هر چند ممکن است اقداماتی
همچون سخت گیری در مورد معاینه فنی نیز در کاهش آالیندههای هوا مؤثر باشد اما
«مساعدت طبیعت» بیشترین تأثیر را در بهبود کیفیت هوای تهران داشته است.
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واعظی :پیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز دولت است

ارائه پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی به رئیس جمهور
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره ارز
 4200و تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت :تصمیم
سال گذشته دولت به قوت خود باقی است و مباحث
مطرح شده درباره کاال برگ الکترونیکی یا روش های
دیگر ،پیشنهاداتی است که سازمان برنامه و بودجه و
برخی از دستگاه های دیگر تنظیم کردند.
محمود واعظی با ابزار امیدواری برای تسریع در
تصویب الیحه تفکیک وزارت صمت در مجلس شورای
اسالمی ،گفت :در صورت عدم تصویب این الیحه،
پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر
اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش هایی از
وزرات جهاد کشاورزی و وزارت صنعت؛ معدن و تجارت
تشکیل شود.
وی ادامه داد :در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی
عنوان شده است که این معاونت با مجوز شورای عالی
هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل
شود تا بازار را اداره کند.
واعظی در مورد افزایش قیمت برخی کاالهای
اساسی بیان کرد :طبیعی است که دولت باید بازار را سر
و سامان بدهد ،اما در دولت هر فعالیت و اقدامی متولی
خود را دارد .بحث تولید محصوالت کشاورزی اولویت
نخست وزرات جهاد کشاورزی است و وزارت صنعت
معدن و تجارت هم به طور ذاتی به دنبال تولید صنعتی
است .آنچه این وسط میماند ،رهاشدگی بازار است.
واعظی گفت :امیدوارهستیم نمایندگان مجلس
با سرعت بیشتری الیحه یا طرح دولت را به تصویب
برسانند یا اگر این طور نیست پیشنهاد جدیدی به
رئیس جمهور ارائه شده است که ایشان یک معاون
اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی
برای تشکیل آن اجازه بگیرند .بر اساس این پیشنهاد
بخشی از این معاونت وزارت صنعت،معدن و تجارت ،و

بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر نظر
این معاونت جمع شده و بتواند بازار را اداره کنند.
واعظی درباره الیحه مهم شفافیت گفت :امروز در
دولت الیحه مهم شفافیت را تمام کردیم .این الیحه در
سه جلسه در دولت بحث شد و دارای  44ماده است
وان شاء اهلل به مجلس خواهیم فرستاد .بخش دیگری
از محتوای نشست امروز هیأت دولت به سخنان رهبر
معظم انقالب در دیدار شب گذشتهشان با مسئوالن
نظام اختصاص داشت .موضوع دیگر این جلسه مسائل
اقتصادی ،رونق تولید و اینکه چگونه میتوانیم اشتغال
و تسهیالت برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به
وجود آوریم و بنگاههایی را که هم دولت و هم نیروهای
نظامی تصدیگری میکنند به مردم واگذار کنیم.
پیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز
دولت است
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره ارز
 4200و تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت :تصمیم

سال گذشته دولت به قوت خود باقی است و مباحث
مطرح شده درباره کاال برگ الکترونیکی یا روش های
دیگر ،پیشنهاداتی است که سازمان برنامه و بودجه
و برخی از دستگاه های دیگر تنظیم کردند .این
پیشنهادات در کمیته ای بررسی می شود تا اگر روزی
به این نتیجه رسیدیم که بهتر جواب می دهد آن را
اعمال کنیم.این پیشنهادات روی میز است و روش های
آمادگی است تا اگر در آینده الزم شد استفاده کنیم ،اما
فعال سیاستی که دنبال می شود همان ارز  4200است.
واعظی همچنین درباره انتخاب سخنگوی دولت
گفت :موضوع سخنگو را بررسی کردیم و قرار است یک
نفر به رئیسجمهور معرفی شود.
هنوز تصمیم قطعی درباره بنزین گرفته
نشده است
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به
حاشیه های ایجاد شده درباره سهمیه بندی بنزین
اظهارداشت :پیش از آنکه دولت درباره سهمیه بندی

دولت تصمیم بگیرد و موضوع نهایی شود ،بر اساس
اشتباه در خبررسانی ،التهابی در جامعه به وجود آمد.
وی با بیان این که در همان زمان هم مسئوالن
درباره شایعه بودن این موضوع و قعطی نشدن آن
واقعیت را به مردم گفتند ،گفت :البته ما جلسات
مختلفی در این باره تشکیل دادیم اما این که این
تصمیم چه زمانی و چگونه اجرایی می شود ،هنوز
تصمیم قطعی گرفته نشده است و منتظر هستیم که
آرامشی به وجود بیاید.
احتمال بازگشت وزارت بازرگانی
واعظی در بخش دیگر از سخنانش به موضوع
وزارت صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت :وزارت
بازرگانی گذشته دو شقه شد ،بخشی در وزارت صنعت،
و بخشی در وزارت بازرگانی است و این دو بخش از یک
سیاست تبعیت نمیکنند و با هم اختالف سلیق ه دارند
بنابراین یک نفر باید بر آن ها نظارت و اقدامات را هم
هماهنگ کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود :ما در دور میز
دولت به یک نفر حامی از مصرف کننده نیاز داریم که
آن وزیر بازرگانی است.
واعظی درباره موضوع کمبود شکر تصریح کرد:
ما در داخل کشور به هیچ وجه مسئله کمبود شکر
نداریم اما به دلیل دیرکرد در توزیع آن این وضعیت
پیش آمده است .االن در داخل کشور هم شکر وارداتی
و هم شکر هایی که در داخل کشور تولید می شوند،
وجود دارد.
وی درباره پیشنهاد ایران برای صادرات نفت یک
و نیم میلیون بشکه ای به اروپا تصریح کرد :چیزی که
در بیانیه و در صحبت های چهارشنبه گذشته رئیس
جمهوری بود ،این است که تعهدات برجامی طرف
مقابل باید اجرایی شود که اگر اجرایی شود این مطلبی
گفتید در آن وجود دارد.

جهتگیری سیاستهای حمایتی باید تغییر کند

یارانۀ پولدارترینها  ۴برابر یارانۀ فقیرترینها در ایران

برآوردها از سیاست اعطای یارانه به واردات کاالهای اساسی حاکی
از آن است که حتی با فرض آنکه در فرآیند تخصیص یارانه به کاالهای
اساسی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد ،دهک دهم در حدود چهار
برابر دهک اول یارانه دریافت میکند.
با وجود آنکه طبقه فقیر در حال حاضر نیازمند حمایت و جبران
هزینههای افزایش یافته هستند ،اما یارانه تخصیص یافته به کاالهای اساسی
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،لزوما منجر به حمایت از طبقه فقیر
نخواهد شد .به طور کلی ،یارانه کاالیی در شرایطی که قیدی برای مصرف قایل
نیست ،به گروههایی که مصرف باالتری دارند ،خواهند رسید.
نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کاالهای اساسی نشان میدهد که
مصرف کاالهای اساسی در دهکهای مختلف درآمدی به شدت متفاوت
است .این میزان مصرف متفاوت باعث میشود تا یارانه دریافتی گروهها نیز
با یکدیگر متفاوت باشد.
محاسبات صورت گرفته از یارانه دریافتی هر یک از دهکهای
درآمدی به ازای برخی از کاالهای اساسی که براساس میزان مصرف هر یک
از دهکها از کاالهای منتخب و همچنین اختالف نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی
با  ۸۰۰۰تومان سامانه نیما صورت گرفته است ،نشان میدهد که حتی با
فرض آنکه در فرآیند تخصیص یارانه به کاالهای اساسی هیچ انحرافی
هم وجود نداشته باشد و فرآیند تخصیص به طور کامل و با قیمتهای
مصوب صورت گیرد ،دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه (با
فرض ثبات وضعیت مصرف در سال  ۱۳۹۷نسبت به سال  )۱۳۹۶دریافت
میکند.

براساس برآوردهای انجام شده ،یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهانه
در حدود  ۷۳هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود  ۱۸هزار تومان
خواهد بود .این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه
مردم تقسیم میشد ،هر فرد در حدود  ۳۸۰هزار تومان در ماه یارانه نقدی
دریافت میکرد .بنا به این محاسبات ،دهک اول نزدیک به  ۵هزار تومان
یارانه برنج ۷ ،هزار تومان یارانه مرغ ۲ ،هزار تومان یارانه روغننباتی ۲ ،هزار
تومان یارانه تخممرغ ،یک هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و کمتر از هزار
تومان یارانه گوشت گوساله میگیرند .این در حالی است که در دهک دهم
 ۲۲هزار تومان یارانه برنج ۱۸ ،هزار تومان یارانه مرغ ۳ ،هزار تومان یارانه
روغننباتی ۴ ،هزار تومان یارانه تخممرغ ،نزدیک به  ۱۸هزار تومان یارانه
گوشت گوسفند و  ۵هزار تومان یارانه گوشت گوساله میشود.

در این میان ،یارانه دهک پنجم نیز که تقریبا طبقه متوسط جامعه
را در برمیگیرد ،به طور سرانه ماهانه  ۳۳هزار ارزیابی شده است .به این
ترتیب ،برای این گروه  ۸هزار تومان یارانه برنج ،نزدیک به  ۱۱هزار تومان
یارانه مرغ ۲ ،هزار تومان یارانه روغننباتی ۳ ،هزار تومان یارانه تخممرغ،
نزدیک به  ۶هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و  ۲هزار تومان یارانه گوشت
گوساله ارزیابی شده است.
نکته اینجاست که مقادیر محاسبه شده به معنای یارانهای که در
حال حاضر هر دهک دریافت میکند نیست ،بلکه به معنای آن است که
سیاست فعلی اعطای یارانه ،در صورتی که به طور کامل اجرا شود ،هر کدام
از دهکهای درآمدی را چقدر بهرهمند میسازد.
در این میان ،هرچند با توجه به تورم فزاینده سال  ۱۳۹۷و احتمال
ادامه این روند در سال  ۱۳۹۸اکثر گروههای درآمدی نیازمند حمایت
هستند ،اما این شیوه حمایت منجر به حمایت بیشتر از دهکهای باالی
درآمدی نسبت به دهکهای پایین خواهد شد .محاسبات باال نشان میدهد
که حتی اگر میزان انحراف منابع اختصاص یافته به واردات کاالهای
اساسی صفر بود و قیمت این کاالها در بازار ثابت میماند و تمام اهداف
قیمتی نیز محقق میشد ،باز هم این سیاست نمیتوانست به عنوان یک
سیاست حمایتی از اقشار ضعیف تلقی شود .مرکز پژوهشهای مجلس
در جمعبندی گزارش خود اعالم کرده سیاست اعطای یارانه به واردات
کاالهای اساسی ،به لحاظ تعیین جامعه هدف دچار مشکل است ،بنابراین
با توجه به لزوم سیاستهای حمایتی در شرایط افزایش شدید قیمتها،
الزم است تا حمایت به شیوه دیگری صورت گیرد.

