گفتوگوی «ایران» با معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگوالتوری)
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گزارش «ایران» از وضعیت
بازار سرمایه در روز گذشته

شاخصهای
ارزندگی
بازار سهام
تقویت شد
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معاون وزیر نیرو در گفتوگو
با «ایران» خبر میدهد

کاهش
 10هزار
مگاواتی
تقاضای برق
در  4سال

12

«ایران»از توقف صدور ویزا برای رانندگان و تاجران ایرانی خبر میدهد

دست انداز عراق و پاکستان
برای کامیونداران ایرانی

هزینه درمان  3دهک رایگان شد
برخورداری از بیمه همگانی برای سه دهک پایین کامالً رایگان ،برای دهک چهارم  10درصد ،برای دهک پنجم و ششم
 25درصد ،برای دهک هفتم و هشتم  50درصد و برای دهک نهم و دهم  100درصد است

صفحه  13را بخوانید

کنســولگری پاکســتان در زاهدان بیش از  40روز اســت
کــه صدور ویزا برای رانندگان حمل و نقل بینالمللی
را متوقف کرده اســت ،عراق نیز اجازه ترانزیت یکسره
بار به کامیونهای ترانزیتی از ایران به قصد این کشور را
نمیدهد .از حدود 40روز پیش کنسولگری پاکستان در
زاهدانویزایرانندگانیکهقصدورودبهکشورپاکستان

را دارنــد صادر نکرده اســت .پــس از پیگیری خبرنگار
روزنامه ایران مشخص شد سرکنسولگری پاکستان در
سیســتان و بلوچســتان به بهانه تمام شدن برچسب
(لیبل) برای الصاق به ویزا ،از صدور ویزا برای رانندگان
خودداری کرده است.
صفحه  11را بخوانید

با ز ا ر

«ایران» از برنامه جدید سازمان امور مالیاتی
برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی گزارش میدهد

هیچکمبودیدرتأمینروغنخوراکیوجودندارد

 10میلیون دستگاه کارتخوان
در تور مالیاتی
8

رفع تقاضای کاذب در بازار
روغن نباتی

با افزایش تولید روغن نباتی ،تولید این محصول از تقاضای بازار پیشی گرفته و آرامش در بازار
روغن نباتی برقرار شده است .پس از اعالم قیمتهای جدید روغن خوراکی تقاضای کاذب در
بازار روغن شکل گرفت و موجودی این کاال را بشدت کاهش داد اما با تالش کارخانجات روغن
نباتی در اردیبهشت ماه ،ثبات و آرامش به بازار روغن نباتی بازگشته است.

توگوبا«ایران»خبرداد
مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامکشوردرگف 

منجمدسازی روزانه هزار تن مرغ
برای تنظیم بازار
صفحه  9را بخوانید
گزارش «ایران»ازکاهشهزینههاوافزایش درآمدها در 10ماهاخیر

میزان

14

ســخنگوی گمــرک گفــت :تجــارت
غیرنفتــی ایــران در ســال  ۱۴۰۰با کشــور
عمــان چهار میلیون و  ۱۹۰هــزار تن کاال
به ارزش یک میلیــارد و  ۳۳۵میلیون و
 ۵۰۰هزار دالر بود که نسبت به سال قبل
 ۲۷درصد در وزن و  ۵۳درصد در ارزش
افزایش داشته است.
بــه گــزارش گمــرک ،ســید روح اهلل
لطیفــی در خصوص تجــارت غیرنفتی
دو کشــور اظهار داشت :ســهم صادرات
ایــران به عمــان از این میــزان تجارت ۲
میلیون و  ۲۸۳هــزار تن کاالی ایرانی به
ارزش  ۷۱۶میلیــون دالر بــود که با رشــد
 ۱۴درصــدی در وزن و  ۶۳درصــدی در
ارزش همراه بوده است.
وی درخصــوص واردات از عمــان
تصریح کــرد :واردات ایران از عمان هم
یک میلیون و  ۹۰۷هزار تن کاال به ارزش
 ۶۱۹میلیــون و  ۵۰۰هــزار دالر بود که ۴۹
درصــد در وزن و  ۴۳درصــد در ارزش
افزایش داشته است.
ســخنگوی گمــرک در خصــوص
مهمترین اقالم صادراتی ایران به عمان
گفت :قیر ،اوره ،محصوالت آهنی ،میوه
و ترهبار ،مصالح ســاختمانی ،خشکبار،
مواد غذایی ،شــیرینی و شــکالت و لوازم
خانگــی از مهمتریــن اقــام صادراتــی
ایران به عمان در سال  ۱۴۰۰بود.
لطیفــی در خصــوص مهمتریــن
کاالهــای وارداتــی از عمان نیــز تأکید
کــرد :ذرت ،زغالســنگ ،روغــن
و دانههــای روغنــی ،گنــدم ،جــو،
ماشــینآالت صنعتی ،ماشــینآالت
راهســازی ،مــواد معدنــی تجهیــزات
پزشکی و دندانپزشکی ،کاغذ و مقوا و
م یدکی از مهمترین کاالهایی بود
لواز 
که از ســوی شــرکای عمانی خریداری
شد و به ایران وارد شد.
وی تصریح کرد :صــادرات به عمان
در فروردینماه امســال هــم  ۱۷۶هزار و
 ۲۰۳تــن بــه کاال بــه ارزش  ۷۴میلیون و
 ۳۹۰هزار و  ۲۹۶دالر که بود که نسبت به
فروردین سال قبل با وجود کاهش هفت
درصــدی در وزن رشــد ۱۰۳درصدی در
ارزش داشته است.
وی افــزود :واردات از عمــان هــم در
فروردین امســال  ۴۱هزار و  ۳۲۸تن کاال
به ارزش  ۳۶میلیون و  ۷۷۳هزار و ۸۶۶
دالر بود که نســبت بهمدت مشابه رشد
 ۲۹درصــدی در وزن و  ۱۴۳درصــدی در
ارزش داشته است.
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مدیرعامل بیمه سالمت در گفت و گو با «ایران» جزئیات بیمه همگانی را تشریح کرد

با وجــود افزایــش بیســابقه تولید برق
در ماههــای اخیــر ،هنــوز حــدود  10هزار
مــگاوات کســری میــان تولیــد و نیــاز
مصــرف بــرق تخمیــن زده میشــود.
مســئوالن صنعــت بــرق میگوینــد کــه
امسال این فاصله قرار است با مجموعه
اقداماتــی از جمله همــکاری با صنایع و
کشــاورزی مدیریت شــود .اما چه زمانی
این فاصله جبران میشــود و میتوان از
پایداری تأمین برق کشــور در تابستانها
مطمئن شد؟

رشد  ۵۳درصدی تجارت
ایران و عمان

ردپای دولت دوازدهم در بی کیفیتی اینترنت

بهرهمندی اقشار ضعیف با اصالح ارز ترجیحی

هدایت یارانهها از جیب  4120نفر به جیب 72000000نفر

تصمیــم دولــت در اصــاح نظــام یارانههــا ســبب شــد تــا
منافــع ارز ترجیحــی از جیــب  4120نفــر بــه جیــب حداقل
 72میلیون ایرانی منتقل شــود و از ســوی دیگــر با پرداخت
یارانه کمکمعیشتی ،اقشار ضعیف بهرهمندی بیشتری از
یارانههای دولت خواهند داشت.
بــه گــزارش فــارس ،جهشهــای اقتصــادی بســیاری از
کشــورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز
شــده اســت ،تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان
اداره کشــور و مردم را تحت فشــار قرار دهد اما در نهایت به
اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم میشود.
ســختی تصمیمــات مهــم اقتصــادی در هــر کشــور
زمانــی دوچندان میشــو د کــه سیاســتگذاری در ایــن حوزه
منافــع ذینفعانــی را تهدید کنــد .در این صورت اســت که
بهرهبــرداران از شــرایط بــد اقتصــادی با ایجــاد یک فضای
مســموم رســانهای قصد دو چنــدان جلوه دادن شــرایط بد
مــردم را دارنــد تــا همچنــان از نقصهای نظــام اقتصادی
ارتزاق کنند.
در این شــرایط حذف ارز  4200تومانی از چند قلم کاالی
غذایی ،یکی از ســختترین تصمیمات اقتصادی اســت که
تاکنون توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است.
ëëارز ترجیحــی چگونه زمینه ایجاد فســاد در کشــور را مهیا
میکرد
بــه منظور مشــخص شــدن ابعــاد این تصمیم ســخت
دولت مردمی ،در گام ابتدایی باید بدانیم «ارز  4200تومانی
در سنوات گذشته چگونه زمینه تأمین منافع اقتصادی یک
یکرد؟» به
قشــر بســیار محدود و خاص در کشور را فراهم م 
منظور پاســخ به این مســأله باید از ســازوکار ارز ترجیحی در
گذشته آگاه شویم.
بــا توجه به جزئیات مندرج از ارز  4200تومانی ،کاالهایی
اساســی در کشــور ما وجــود دارد که بخشــی از آن بــا واردات
کاال از ســایر کشــورها تأمیــن میشــود .در ســازوکار ارز 4200
تومانی دولت به چند واردکننده خاص کاالهای اساســی ارز
 4200تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت میکرد تا از این
طریــق زمینه واردات کاال با دالر ارزان مهیا شــود .وارد کننده
در صورتی که انسان متعهدی بود ،ارز  4200تومان را صرف
خرید کاال از خارج از کشــور کرده و آن کاال را به ایران میآورد
امــا بــا نه با قیمــت دالر  4200تومان بلکه با نــرخ ارز بازار به
فروش میرســاند؛ همین مسأله سبب میشد تا در بهترین
شرایط مابهالتفاوت نرخ ارز  4200تومانی و نرخ ارز بازار آزاد
عالوه بر سود واردات ،به جیب چندین نفر برود.
البته همیشــه واردکنندهها انســانهای شــریفی نبودند،
بلکه مشــابه هزاران پرونده سوءاســتفاده از ارز  4200تومانی
که در قوه قضائیه رسیدگی شده است ،معموالً واردکنندهها
بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند و کاال وارد
کشور کنند ،ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده
و از این محل به کسب سود پرداختند.
ëëارز  4200در سال  1400به  4هزارم درصد از جمعیت کشور
پرداخت شد
بــرآورد این مســأله که دولت گذشــته ارز  4200تومانی را
به چند نفر پرداخت کرده مســألهای دشــوار تلقی میشــود
اما احصــای آمار گمرک در ســال  ،1400میتواند زمینه این

برآورد آن هم طی فقط یکسال گذشته را مهیا کند.
در همیــن راســتا اگر نگاهــی به آمــار یاد شــده بیندازی 
م
متوجه خواهیم شــد که تنها نام  4120شــخصیت حقیقی و
حقوقی برای دریافت ارز  4200تومانی به ثبت رسیده است.
این آمار در شرایطی مطرح میشود که بدانیم ممکن است،
افراد گیرنده ارز  4200بســیار کمتر از آمار یاد شده باشد ،زیرا
عمومــاً اشــخاص خاصی با ثبــت چندین شــرکت حقوقی
اقــدام به اخذ ارز  4200میکردند .اما در شــرایط حداکثری،
تنهــا  4120شــخصیت حقیقــی و حقوقــی در ســال  1400ارز
 4200دریافت کرد هاند.
در همیــن رابطــه اگــر نگاهــی بــه میــزان ارز ترجیحــی
پرداخت شده در ســال  1400بیندازیم ،متوجه خواهیم شد
که بر اساس اعالم معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته
دولــت  15.6میلیــارد دالر ارز ترجیحــی به کاالهای اساســی
پرداخت کرده است.
کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شده مشخص میکند
که  15.6میلیارد دالر از ثروت کشور در قالب ارز  4200تومانی
تنهــا بــه  4هــزارم درصــد از جمعیــت  85میلیونــی کشــور
پرداخت شــده اســت .به معنای دیگر از هر  100هزار ایرانی،
ارز  4200تومانی فقط به کمتر از  5نفر تعلق گرفته است.
ëëتصمیم دولــت برای انتفاع  72میلیون نفر به جای 4120
نفر
در چنین شــرایط تصویر شــده ،دولت تصمیم گرفت تا
نظــام پرداخــت یارانه را اصــاح کند و به جــای اینکه یارانه
 4200تومانی را تنها به تعداد بســیار معدودی بپردازد ،این
یارانــه را بــه حســاب  9دهک درآمــدی از  10دهــک موجود
بپردازد.
بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانهها،
پیش از مهیا شــدن شــرایط اعتراض مردم و ثبتنام جدید
در حداقلیترین حالت ،یارانه مذکور به حساب  72میلیون
ایرانی معادل  84.7درصد از جمعیت واریز شده است.
در صورتــی که فــرض کنیم ،میزان یارانه پرداخت شــده
به مردم دقیقاً معادل ارزش ارزی باشــد که برای دالر 4200
تومانی در ســال گذشته به قشــر خاصی از جامعه پرداخت
شــد ،میتوان این مقایســه را انجــام داد که پــول متعلق به
همه مردم در گذشــته و با نظــام ارز ترجیحی به جیب تنها
 4هزار درصد از جمعیت کشور میرفت ،هماکنون به جیب
 84.7درصد از مردم میرود.
بــه عبــارت دیگر ذینفعــان این ثروت ملــی با تصمیم
دولت حدود  17500برابربرابر شده است .در چنین فضایی
ت به خطر افتادن منافع عدهای قلیل در کشور
طبیعی اســ 
ســبب شــود تا ابعاد مثبت این تصمیم ســخت اما درست
دولت توســط پروپاگاندای رسانهای آنها زیر سؤال رود و این
جماعــت رانتخوار با متوســل شــدن بــه هر ابــزاری زمینه
تخریب دولت را فراهم کنند.
ی این
بــه هــر حــال دولــت تــاش کــرده اســت بــا اجــرا 
برنامــه ،توزیــع عادالنــه یارانهها را در دســتور کار قــرار دهد
و بــا این شــرایط که قید شــد مبنی بــر توزیع عادالنــه یارانه،
اقشــار ضعیف جامعــه بهرهمندی بیشــتری از این یارانهها
خواهند داشت و سفره دهکهای پایین جامعه با پرداخت
یارانههای کمکمعیشتی ،رنگین میشود.

استقراض از بانک مرکزی
چگونه تعطیل شد ؟
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