«ایران» از پیامدهای آزاد شدن واردات خودروهای خارجی گزارش می دهد
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گزارش «ایران» از تمهیدات دولت برای تأمین کاالهای اساسی

آرامش بازار مرغ از امروز
بازار مرغ آرام میگیرد

اصالح صنعت خودرو با واردات حساب شده

چهارشنبهای که گذشت ،دولت با واردات خودروهای خارجی به کشور موافقت کرد و قرار است بزودی جزئیات و چگونگی آییننامه
واردات خودرو اعالم شود .بر اساس شنیدهها ،آییننامه واردات خودرو با کمک بخشهای مختلف و واردکنندگان در حال ویرایش
نهایی است و آنگونه که پیشبینی شده از اواسط خردادماه واردکنندگان می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بهدنبال آن است که واردکنندگان خودرو ،خودروهای ارزانقیمت که میتواند استانداردهای ۸۵گانه را
پاس کند ،وارد کنند .استانداردهای ۸۵گانهای که سازمان ملی استاندارد اجباری کرده است ،باعث شده سدی سخت دربرابر واردات
خودروها با قیمت مناسب ایجاد شود...
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«ایران» از برنامه های دولت سیزدهم برای
رونق بازار مسکن گزارش می دهد

افزایش  550درصدی

تزریق آرامش به بازار با ورود  120هزار تن روغن

صدور پروانه ساختمانی در نیمه دوم 1400

«ایران» از وضعیت درخواست بازبینی در دهکبندی گزارش میدهد

یارانه جاماندگان «دارای شرایط دریافت» محفوظ است
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درآمد ،ملک ،خودرو و تراکنش بانکی معیار شناسایی

پرداخــت یارانــه در طرح مردمیســازی یارانه به 9
دهک بر مبنای دادههــای پایگاه رفاه ایرانیان بوده
و  10درصــد جمعیــت کشــور در دهــک دهــم قرار
گرفتــه و مشــمول دریافــت یارانــه نبودهانــد؛ اینکه
معیار و شاخصهای این دهکبندی چه بوده ،چه
میــزان ایــن اطالعات به روز اســت و چه خطاهایی

ممکن اســت در مســیر ایــن دهکبنــدی رخ داده
باشــد از یک مقام مســئول در وزارت تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی پرسیدهایم .علی شهیدی ،جانشین
معاونت رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
توگو با «ایران» درباره دهکبندی خانوارها
در گف 
بر مبنــای اطالعات پایگاه اطالعات رفــاه ایرانیان،

توضیــح داد :نزدیــک بــه  40شــاخص و مــواردی
همچون اطالعات مسکن ،خودرو ،تراکنش بانکی،
حقوق و بعضاً اطالعات بورس در این شــاخصها
مورد بررســی قــرار گرفته و بــر مبنــای آن خانوارها
ضریب خــورده و در یکی از دهکهای دهگانه قرار
گرفتهاند.
صفحات 9و 13را بخوانید

گزارش«ایران»ازرشدچندبرابریقیمتکاالهایاساسیدردورانارزترجیحی

دخلوخرجدهکهای 9گانهپسازافزایشقیمت 4قلمکاالیاساسیچگونهمیشود

درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشــتن نرخ ارز و ثبات قیمت کاالهای
اساســی ،سیاســت ارز ترجیحــی را در  20فروردیــن  1397کلیــد زد کــه ایــن
سیاســت با صــرف میلیاردهــا دالر ارز دولتی نتوانســت به اهــداف پیشبینی
شــده خــود دســت یابــد .قیمتهایی کــه قرار بــود ثابت باشــد ،همپای ســایر
کاالهای غیرمشــمول ارز ترجیحی باال رفت و تنها دراین مســیر عدهای خاص
از مابهالتفاوت ارز  4هزار و  200تومان با بازار آزاد منتفع شــدند .درچهارسالی
که دولت برای واردات کاالهای اساســی و دارو ارز ترجیحی اختصاص میداد
درمجمــوع حدود  75میلیارد دالر از این ارز هزینه شــده که رانت ایجاد شــده
آن بیش از  900هزارمیلیارد تومان اســت .با وجود این ،این حجم کالن از ارز،
نتوانست سدی دربرابر افزایش جهشی قیمت کاالها و مایحتاج اساسی مردم
باشد.
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بــا واقعی شــدن قیمــت چهار قلــم کاالی اساســی و واریز یارانــه  300تا 400
هزار تومانی به ازای هر نفر به حســاب  9دهک درآمدی کشــور ،فاز نخســت
مردمیســازی منابع و یارانهها در دولت سیزدهم کلید خورد .طبق تصمیم
ســتاد تنظیم بازار ،قیمت هر کیلوگرم مــرغ  59هزار و  800تومان ،تخممرغ
 39هزار و  800تومان ،روغن مایع آفتاب گردان  810گرمی پخت و پز و سرخ
کردنی  63هزار تومان ،قیمت شــیر نایلونی  ۹۰۰گرمی  15هزار تومان ،شــیر
بطری یک لیتری  18هزار تومان ،ماست  2.5کیلویی  49هزار و  500تومان و
پنیر  uf۴۰۰گرمی نسبتاً چرب  37هزار و  500تومان تعیین شد.
هرچنــد درنــگاه اول افزایــش قیمــت ایــن بخــش از کاالهای اساســی هزینه
خانوارهای ایرانی را باال میبرد ،اما با محاســبه ســرانه مصرف و یارانه نقدی
مبلغی نیز برای خانوارها باقی میماند.

تورم ارز آزاد  85درصد ،تورم اقالم
با ارز دولتی  91درصد

وزیراقتصاد :بنای دولت در طرح
توزیع عادالنه یارانهها حمایت موقتی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :بنای دولت بر این نیست که خدای نکرده در اجرای
طرح مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها حمایت موقتی انجام دهد و مردم نیازمند
را به حال خودش رها کند .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،ســید احسان خاندوزی
در برنامه «صف اول» افزود :بالفاصله بعد از جلســه هیأت دولت ،ســتاد تنظیم بازار
با حضور اعضا تشــکیل و گزارشــی از طرف وزارت صمت و جهاد کشــاورزی ارائه شــد.
ایــن گــزارش حاوی این بود که در روزهای گذشــته طی جلســات فشــرده پیشــنهادات
اتحادیههــای اصنــاف تولیــدی کشــور در خصــوص اقــام کاالهــا داشــتند .وی گفت:
اتحادیههــای اصنــاف تولیدی کشــور در خصوص اقــام کاالهایی که قرار اســت یارانه
آنها به جای وارد کننده به خود مردم اختصاص داده شــود ،پیشــنهاداتی داشــتند که
اگــر ارز چهار هزار و  ۲۰۰تومانی وجود نداشــته باشــد و یارانه به خود مــردم و خانوارها
تعلق بگیرد ،چقدر افزایش در میزان هزینههای تولید مرغ ،تخم مرغ ،روغن و ...ایجاد
خواهد شد .خاندوزی اضافه کرد :برای دولت مهم بود که آنالیز این قیمتها به نحوی
باشد که در عین اینکه استمرار تولید را خواهیم داشت و انشاءاهلل شاهد کمیابی کاالی
اساسی در بازار نباشیم ،هیچ فشاری بر مصرف کنندگان وارد نشود.

اصالح سیاست ارز ترجیحی
به سود مردم
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«ایران» از آغاز به کار بیستوششمین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی گزارش میدهد

 160میلیارد دالر فرصت سرمایه گذاری
روی میز مذاکرات نمایشگاهی
 50قرارداد نفتی در دولت سیزدهم امضا شد
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