قیمت  ۴قلم کاالی اساسی تغییر کرد

در راســتای اصــاح نظــام پرداخــت یاران ـهای قیمــت  ۴قلــم کاالی اساســی( مــرغ ،تخــم مــرغ ،روغــن و لبنیــات) تغییــر کــرد .ســتاد تنظیــم بــازار کشــور و
همچنیــن بــر اســاس اعــام اتــاق اصنــاف از امــروز قیمــت هــر کیلــو مــرغ گــرم بــرای مصــرف کننــده  ۵۹هــزار و ۸۰۰تومــان و هــر کیلوتخــم مــرغ  ۳۹هــزار
و ۸۰۰تومــان ،خواهــد شــد .همچنیــن قیمــت روغــن مایــع  ۸۱۰گرمــی ســرخکردنی بــرای مصــرف کننــده بــه  ۶۲هــزار تومــان و روغــن مایــع آفتــاب گــردان
 ۸۱۰گرمــی پخــت و پــز بــه  ۶۳هــزار تومــان خواهــد رســید .بــر اســاس ایــن گــزارش در لبنیــات نیــز قیمــت هــر کیلــو شــیر خــام  ۳.۲درصــد چربــی درب
دامــداری  ۱۲هــزار تومــان ،شــیر نایلونــی  ۹ ۰۰گرمــی کــم چــرب بــرای مصــرف کننــده  ۱۵هــزار تومــان ،شــیر پاســتوریزه بطــر یــک لیتــری کــم چــرب ۱۸
هــزار تومــان ،ماســت دبـهای  ۲.۵کیلویــی کــم چــرب  ۴۹هــزار و ۸۰۰تومــان ،پنیــر  UFنســبتا چــرب  ۴۰۰گرمــی  ۳۷هــزار تومــان خواهــد بــود.

نخستین ساعت هوشمند
گوگل رونمایی شد

گــوگل در کنفرانــس  I/Oســاعت هوشــمند
پیکســل واچ را بــه عنــوان رقیبــی بــرای اپــل
واچ معرفــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،گــوگل در کنفرانــس
طراحــان  I/Oایــن شــرکت چندیــن گجــت
جدیــد معرفــی کــرد کــه شــامل پیکســل
واچ ،گوشــی ارزان قیمــت جدیــد ۶a Pixel
و هدفــون بــود .همچنیــن مــدل پرچمــدار
 ۷ Pixelکــه قــرار اســت در پاییــز وارد بــازار
شــود ،را نمایــش داد و اعــام کــرد روی تبلــت
جدیــدی کار میکنــد.
ســخت افــزار ،بخــش اصلــی کســب و کار
گــوگل نبــوده اســت امــا بــه نظــر میرســد
ایــن وضعیــت در حــال تغییــر اســت زیــرا ایــن
شــرکت مــدام محصــوالت جدیــدی را عرضــه
میکنــد .گــوگل  ۶۱.۲۴میلیــارد دالر درآمــد
تبلیغاتــی در ســه ماهــه گذشــته داشــت در
حالــی کــه بخــش «درآمــد دیگــر» کــه شــامل
فــروش ســخت افــزار ،اپلیکیشــن و درآمــد
غیرتبلیغاتــی اســت ۸.۱۶ ،میلیــارد دالر بــود.
بــا ایــن حــال ایــن رقــم از  ۶.۶۷میلیــارد
دالر در مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش
داشــته اســت .ســوندار پیچــای ،مدیرعامــل
گــوگل اعــام کــرد فــروش تلفــن هوشــمند
پیکســل بــا وجــود محدودیتهــای عرضــه ،بــه
باالتریــن رکــورد همــه زما نهــا صعــود کــرده
اســت.
پیکســل واچ قابلیتهــای مشــابه اپــل واچ
داشــته و ظاهــر ســاده و شــیکی دارد کــه
میتوانــد مشــتریانی کــه از گوشــیهای
اندرویــدی اســتفاده میکننــد را جــذب کنــد.
ایــن محصــول از فنــاوری فیــت بیــت
اســتفاده میکنــد کــه بــه کاربــران امــکان
میدهــد الگــوی خــواب ،ضربــان قلــب و
تمرینــات ورزشــی خــود را کنتــرل کننــد.
ایــن ســاعت هوشــمند بــا نــرم افــزار Wear
 OSگــوگل کار مــی کنــد کــه بــه کاربــران
امــکان میدهــد اعمالــی ماننــد چــک پیامهــا
و دانلــود آهنــگ را انجــام دهنــد .کاربــران
همچنیــن میتواننــد مســیرهای حرکــت را در
نقشــه گــوگل پیــدا کننــد یــا بــه دســتگاههای
خانگــی هوشــمند خــود وصــل شــوند؛ بــه
عنــوان مثــال دمــای ترموســتات را تغییــر
دهنــد یــا مطمئــن شــوند کــه المپهــا خامــوش
شــده انــد.
گــوگل قیمــت ایــن محصــول را اعــام نکــرد و
تنهــا گفــت یــک محصــول گــران خواهــد بــود
کــه در پاییــز بــه بــازار عرضــه مــی شــود.
پیــش از ایــن شــرکتهای دیگــر ماننــد ال جــی،
سامســونگ و هــواوی ،ســاعتهای هوشــمندی
را بــا اســتفاده از نــرم افــزار گــوگل ســاخته
بودنــد.
گــوگل همچنیــن مــدل ارزان قیمــت Pixel
 ۶aرا معرفــی کــرد کــه تابســتان امســال بــه
بــازار عرضــه مــی شــود و طراحــی مشــابه
 ۶ Pixelرا دارد امــا اندکــی کوچکتــر بــوده و
قیمتــش  ۴۴۹دالر اســت .شــارژ ایــن گوشــی
در حالــت حداکثــر صرفــه جویــی در مصــرف
باتــری ،حداکثــر  ۷۲ســاعت دوام دارد.
همچنیــن از تراشــه اختصاصــی گــوگل تنســور
اســتفاده میکنــد و بــه ایــن ترتیــب قــدرت
مشــابه گوشــیهای گــران قیمتتــر ۶ Pixel
و  Pro ۶ Pixelرا دارد .گوشــی Pixel
 ۶aپنــج ســال بهروزرســانی امنیتــی دریافــت
خواهــد کــرد.
نخســتین ســاعت هوشــمند گــوگل رونمایــی
شــد
گــوگل در ایــن کنفرانــس گوشــیهای پرچمــدار
 ۷ Pixelو  Pro ۷ Pixelرا معرفــی کــرد
کــه از نســل جدیــد گــوگل تنســور اســتفاده
خواهنــد کــرد و بــا اندرویــد  ۱۳عرضــه
میشــوند .قیمــت ایــن گوشــیها اعــام نشــده
اســت امــا  ۶ Pixelبــا قیمــت  ۵۹۹دالر،
بــازار گوشــیهای میــان رده و Pro ۶ Pixel
بــا قیمــت  ۸۹۹دالر ،بخــش گــران قیمــت را
هــدف گرفتــه بــود.
مــدل  ۶ Pixelپرفرو شتریــن مــدل پیکســل
شــد و در شــش مــاه نخســت ورود بــه بــازار،
بیــش از شــش میلیــون دســتگاه بیشــتر از
مدلهــای  ۴ Pixelو  ۵ Pixelفــروش رفــت.
گــوگل مــی خواهــد ایــن رونــد را حفــظ کنــد
تــا بتوانــد ســهم بیشــتری از بــازار ســازندگان
گوشــیهای اندرویــدی ماننــد سامســونگ را
تصــرف کنــد.
گــوگل تبلــت اندرویــدی جدیــدی را معرفــی
کــرد کــه در ســال  ۲۰۲۳عرضــه خواهــد شــد و
در ســاخت آن از گــوگل تنســور اســتفاده مــی
شــود امــا بــه جزئیــات بیشــتر ایــن محصــول
اشــاره نکــرد و تنهــا بــه اعــام ایــن کــه یــک
محصــول گــران قیمــت خواهــد بــود ،بســنده
کــرد .ایــن شــرکت از زمــان عرضــه پیکســل
اســلیت در ســال  ۲۰۱۸تبلتــی عرضــه نکــرده
اســت .امــا بعضــی از کاربــران شــکایت دارنــد
کــه ایــن تبلــت بیشــتر شــبیه یــک لــپ تــاپ
اســت.
بــر اســاس گــزارش شــبکه ســی ان بــی ســی،
گــوگل همچنیــن یــک ایربــاد «پیکســل بــاد
پــرو» بــه قیمــت  ۱۹۹دالر معرفــی کــرد کــه
از  ۲۱ژوئیــه ،بــرای پیــش ســفارش موجــود
اســت و از  ۲۸ژوییــه ،بــه قیمــت  ۱۹۹دالر در
قفســههای فــروش قــرار میگیــرد
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جزئیاتی از آزادسازی واردات خودرو/واردات سقف ندارد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اعــام اینکــه
مصوبــه واردات خــودرو هفتــه آینــده نهایــی خواهــد
شــد ،تاکیــد کــرد :محدودیتــی در واردات نخواهیــم
داشــت و تمرکــز مــا بــر واردات خودروهــای
اقتصــادی اســت.
ســیدرضا فاطمــی امیــن ضمــن اعــام ایــن خبــر
کــه مصوبــه واردات خــودرو هفتــه آینــده نهایــی
خواهــد شــد ،تاکیــد کــرد کــه «محدودیتــی در
واردات نخواهیــم داشــت و همزمــان بــا واردات و
همچنیــن افزایــش عرضــه خودروســازان داخلــی،
بخــش عمــدهای از تقاضــای بــازار پاســخ داده
خواهــد شــد .هماهنگیهــای الزم انجــام شــده
تــا ایــن واردات در اســرع وقــت انجــام شــود ،امــا
دولــت ،واردکننــده نخواهــد بــود بلکــه شــرایط را
تســهیل خواهیــم کــرد».
وی در تشــریح تصویــب کلیــات طــرح واردات
خــودرو در هیــأت دولــت ،ضمــن اشــاره بــه اینکــه
«از ســال  1397بــه ســبب بههمریختگــی تــراز
ارزی کشــور ،واردات خــودرو ممنــوع شــد» ،اظهــار
کــرد :ایــن مصوبــه تــا اردیبهشــت  1401مهلــت
داشــت و بهنوعــی تمدیــد شــده بــود .همزمــان
بــا پایــان یافتــن ایــن مصوبــه در دولــت ،موضــوع
ازســرگیری واردات خــودرو مطــرح شــد کــه کلیــات
آن تصویــب شــده اســت.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد:
خوشــبختانه در حــال حاضــر چنــد رویــداد
همزمــان بــا هــم در حــال رخ دادن اســت؛
مصوبــه ممنوعیــت واردات بــه اتمــام رســیده
و دیگــر منعــی بــرای واردات وجــود نــدارد و
از ســوی دیگــر تــراز ارزی کشــور در وضعیــت
خوبــی قــرار گرفتــه اســت و فشــاری بــر
منابــع ارزی کشــور بهگونــهای کــه بــرای
نــرخ ارز مشکلســاز شــود ،وارد نیســت.
فاطمیامیــن خاطرنشــان کــرد :در مصوب ـه
آمادهشــده کــه در مرحلــه نهایــی اســت،
چنــد نکتــه مهــم وجــود دارد .اولیــن
نکتــه ایــن اســت کــه تمرکــز مــا بــر
واردات خودروهــای اقتصــادی اســت.

در ســالهای پیــش از  ،1397عمدتــا خودروهــای
لوکــس ،گرانقیمــت و تجمالتــی وارد میشــد کــه
بخــش خاصــی از آن بهــره میبردنــد امــا تمرکــز
مــا در ایــن دوره بــر ایــن اســت کــه خودروهــای
اقتصــادی بــرای اســتفاده عمــوم وارد شــود و هــم
اینکــه ایــن نقیصــه در کشــور برطــرف شــود.
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه «خودروهــای تولیــدی
کشــور کــه در محــدوده خودروهــای اقتصــادی
هســتند ،عمدتــا از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار
نیســتند و بایــد تولیــد آنهــا متوقــف شــود؛
چراکــه عــاوه بــر اینکــه بــر مبنــای
پلتفرمهــای قدیمــی هســتند
و کیفیتــی مناســبی
ندارنــد ،مــردم نیــز از
ایــن وضعیــت ناراضی
هســتند» ،افــزود:
بنابرایــن ،اینکــه
تمرکــز مــا بــر تولیــد
و واردات خودروهــای
اقتصــادی اســت و در
اولویــت قــرار گرفتــه
اســت ،هــم بــه ایــن
جهــت

مهــم اســت کــه عامــه مــردم یعنــی اقشــار متوســط
بهرهمنــد شــوند و هــم بــه ایــن خاطــر کــه مشــکل
کیفیــت در صنعــت خــودرو برطــرف شــود.
طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وی در پاســخ بــه اینکــه «چــه تعــداد خــودرو
وارد خواهــد شــد؟» اظهــار کــرد :تنظیــم تعــداد
خودروهــای وارداتــی متناســب بــا تنظیــم بــازار
خواهــد بــود .پنــج روش بــرای واردات طراحــی
شــده کــه بــهزودی اطالعرســانی خواهــد شــد.
دولــت واردکننــده خــودرو نخواهــد بــود ،بلکــه ایــن
واردکننــدگان هســتند کــه مســئولیت را برعهــده
خواهنــد داشــت .محدودیتــی بــرای واردات وجــود
نــدارد و متناســب بــا نیــاز و تقاضــا بــازار ،واردات
انجــام خواهــد شــد.
مقــام عالــی وزارت صمــت در ادامــه گفــت:
اینکــه مــردم هــر روز از افزایــش قیمــت
خــودرو و در حقیقــت بــاال و پاییــن شــدن
قیمتهــا در بــازار صحبــت میکننــد ،بــه
ســبب شــکاف عمیــق و قابــل توجــه بیــن
عرضــه و تقاضاســت .ســال گذشــته کمتــر 900
هــزار دســتگاه خــودرو در کشــور تولیــد شــد کــه
ایــن میــزان نســبت بــه تقاضــا عــدد بســیار پاییــن
بــود و ســبب شــد شــاهد شــکلگیری بــازار
ســیاه خــودرو باشــیم .خبر
خــوب ایــن اســت کــه
همزمــان بــا موضــوع
واردات خــودرو کــه
بررســی آن از

ســال گذشــته آغــاز شــد و مــورد پیگیــری اســت،
عرضــه خــودرو در ســال جــاری نســبت بــه ســال
گذشــته افزایــش قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
ایــن افزایــش عرضــه آغــاز شــده و از ابتــدای امســال
تــا هجدهــم مــاه جــاری ،میــزان عرضــه  18درصــد
افزایــش داشــته اســت؛ ضمــن اینکــه خودروهــای
کــف  50درصــد کاهــش یافتــه و تعهــدات معــوق
نیــز از  60هــزار دســتگاه بــه  10هــزار دســتگاه
رســیده اســت.
فاطمیامیــن ادامــه داد :واردات خــودرو بهویــژه
خودروهــای اقتصــادی و ارزان قیمــت از یــک ســو
میتوانــد بخــش عمــدهای از تقاضــا را پوشــش
دهــد و از ســوی دیگــر ،افزایــش عرضــه ،تناســب
میــان عرضــه و تقاضــا ایجــاد خواهــد کــرد .امیــد
اســت ایــن دو جریــان بتوانــد بخــش قابــل توجهــی
از تقاضاهــا را پوشــش دهــد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت در رابطــه بــا زمــان
واردات خــودرو و اینکــه چــه افــرادی صالحیــت
واردات خواهنــد داشــت ،اعــام کــرد :مصوبــه،
هفتــه آینــده نهایــی خواهــد شــد .هماهنگیهــا
بــا دســتگاههای مختلــف در حــال انجــام اســت تــا
واردات در اســرع واردات صــورت گیــرد و اینطــور
نباشــد کــه ماههــا طــول بکشــد .حتــی در حــال
حاضــر کــه مصوبــه نهایــی تاییــد نشــده و هفتــه
آینــده بصــورت رســمی مصــوب خواهــد شــد،
مســیرها کنتــرل شــده ،موانــع احتمالــی بــر ســر
واردات ،ارزیابــی شــده اســت .شــرایط تســهیل
خواهــد شــد و تدابیــر الزم اتخــاذ میشــود.
وی گفــت :واردات خــودرو شــرایطی خواهــد داشــت،
شــرایط ســابق وجــود دارنــد و شــرایط جدیــدی
نیــز اندیشــیده شــده اســت .بطــور مثــال طبیعتــا
خودروهــای وارداتــی بایــد خدمــات پــس از فــروش
داشــته باشــند یــا مســیرهای متفاوتــی در نظــر
گرفتــه شــده اســت و صالحیتهایــی کــه از قبــل
بــوده ،تــداوم خواهــد داشــت؛ امــا منابــع تامیــن
مالــی ،متنــوع شــده اســت و بخــش قابــل توجهــی
از طریــق منابــع خارجــی تامیــن خواهــد شــد تــا
کمککننــده بــه تــراز ارزی کشــور نیــز باشــد.

ـش میدهد
فرزین :یارانه جدید ۴۰درصد تمامی هزینههای یک خانوار را پوشـ
محمدرضــا فرزیــن اقتصــاددان گفــت :بــر اســاس
یاران ـهای کــه اکنــون پرداخــت میشــود ایــن یارانــه
حــدود ۴۰درصــد کل هزینههــای ســال  ۱۴۰۱را
پوشــش میدهــد ،یعنــی یارانــه بهگون ـهای پرداخــت
میشــود کــه دهکهــای پاییــن نهتنهــا اثــرات ایــن
طــرح بلکــه مبلــغ باالتــری را دریافــت میکننــد.
محمدرضــا فرزیــن در گفتگــوی ویــژه خبــری کــه
بــه بررســی موضــوع «توزیــع عادالنــه و هوشــمند
یارانههــا» اختصــاص داشــت ،ابــراز کــرد :منطــق
دهکبنــدی از  10ســال گذشــته شــروع شــد
یعنــی بــا پرداخــت یارانــه بحــث ایــن بــود کــه آیــا
مــا یارانههــا را یکســان و بــه همــه بدهیــم یــا بــه
گروههــای پردرآمــد ندهیــم ،بــه ایــن دلیــل دولــت
بایــد نظامــی را طراحــی میکــرد کــه در ایــن نظــام
بتوانــد بهطــور دقیــق افــراد پردرآمــد و کمدرآمــد را
شناســایی و هدفمنــدی یارانههــا را محقــق کنــد.
وی گفــت :بهتریــن روش ایــن بــود کــه دولــت بتوانــد
درآمدهــا را تشــخیص دهــد؛ معمــوالً نظامهــای
«پیآیتــی» یعنــی کشــورهایی کــه نظــام مالیاتــی
شــخصی دارنــد میتواننــد بهطــور دقیــق درآمــد
افــراد را تشــخیص بدهنــد امــا در کشــورمان
«پیآیتــی» نداریــم و نمیتوانیــم بهطــور دقیــق
درآمــد افــراد را تشــخیص دهیــم.
آقــای فرزیــن افــزود :بنابرایــن در کشــور از روش
«پِراکــس میــن ت ِســت» ،یعنــی از طریــق یکســری
متغیرهــا میتوانیــم درآمــد اشــخاص را تشــخیص
دهیــم اســتفاده میشــود.
وی گفــت :یکــی از شــاخصها درآمــد ثابــت افــراد
اســت ،یکــی از معیارها خــودرو و ارزش آن اســت ،یکی
دیگــر از معیارهــا میــزان خریــد از سیســتم شــاپرک
اســت و شــاخص دیگــر حســاب بانکــی آنهاســت کــه
چنــد معیــار دارد از جملــه میــزان پولــی کــه واریــز
شــده ،برداشــت شــده اســت ،ســودی کــه دریافــت
کردنــد کــه بــر اســاس آن مــردم دهکبنــدی شــده
انــد.
آقــای فرزیــن اضافــه کــرد :جمعیــت کشــور مــا
حــدود  85میلیــون و  300هــزار نفــر اســت کــه
از ایــن تعــداد  78میلیــون نفــر یارانــه دریافــت
میکننــد البتــه افــراد بســیاری در صــف نامنویســی
بودنــد.
وی گفــت :بــا شناســایی  10دهــک بــه  9دهــک
یارانــه پرداخــت میشــود البتــه بســیاری افــراد
هســتند چــون فرصــت ثبتنــام نداشــتند اگــر
ثبتنــام کننــد در یکــی از ایــن دهکهــا قــرار
خواهنــد گرفــت و یارانــه دریافــت خواهنــد کــرد.
وی افــزود :اگــر قــرار اســت مــا بــه  9دهــک بدهیــم
یعنــی تقریب ـاً بایــد بــه هشــت و نیــم میلیــون نفــر
یارانــه ندهیــم و بــه بقیــه مــردم کــه حــدود  76و
نیــم میلیــون بایــد یارانــه بدهیــم بنابرایــن اگــر بــه
 72میلیــون یارانــه میدهیــم افــراد بســیار زیــادی
دوبــاره مشــمول دریافــت یارانــه خواهنــد شــد.
ایــن اقتصــاددان ادامــه داد :منطقــی کــه محاســبه
میشــود مثــل تــراز کنکــور اســت یعنــی
شــاخصهای مختلــف هــر کــدام یــک وزنــی دارنــد

معــاون بازرســی و نظــارت ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت از آغــاز بازرســی ویــژه بــرای مقابلــه بــا
احتــکار از چهــار روز پیــش خبــر داد و اعــام کــرد
کــه ایــن طــرح تــا اطــاع ثانــوی ادامــه دارد.
ســعید محمــدی پــور ،از آغــاز طــرح نظارتــی ویــژه
و حضــور حداکثــری در بــازار از روز یکشــنبه ١٨
اردیبهشــت (چهــار روز پیــش) خبــر داد و گفــت:
کاالهــای هــدف در ایــن طــرح ،کاالهــای اساســی
بــه ویــژه روغــن ،ماکارونــی ،برنــج ،شــکر ،شــوینده و
محصــوالت ســلولزی بــوده و هــدف بازرســی عرضــه
بیشــتر ایــن اقــام اســت.
وی از فعالیــت  ۴۰۰اکیــپ بازرســی در ســطح
اســتان تهــران بــا همــکاری اتحادیههــا ،بازرســان
وزارت صمــت و وزارت جهــاد کشــاورزی و تعزیــرات
حکومتــی خبــر داد و اظهــار کــرد :ســعی مــی کنیم
کاالهــا هــر چــه بیشــتر عرضــه و از احتــکار ،حتــی
احتــکار در واحدهــای صنفــی جلوگیــری شــود.

و بــر اســاس آن وزن فــرد یــک امتیــاز میگیــرد و
بــر اســاس آن امتیــاز تشــخیص داده میشــود کــدام
دهــک اســت.
آقــای فرزیــن ابراز کــرد :دولــت اطالعــات  85میلیون
ایرانــی را بهطــور کامــل دارد امــا اطالعــات ریــز
ترکیــب خانــوار را نــدارد بنابرایــن فــرد بایــد ثبتنــام
کنــد خــودش و ترکیــب خانــوارش را معرفــی کنــد و
اطالعــات آنهــا را تکمیــل و درخواســت کنــد «مــن
متقاضــی یارانــه هســتم».
وی گفــت :در ســالهای گذشــته ایــن ســایت کامــل
نشــد چــون خواســتند تعــداد افــراد افزایــش پیــدا
نکنــد ثبتنامهــای جدیــد صــورت نگرفتــه اســت.
وی اضافــه کــرد :کمکمعیشــتی بــه حــدود 64
میلیــون نفــر و یارانههــا بــه حــدود  78میلیــون نفــر
داده میشــود یعنــی فاصل ـهای بیــن ایــن دو وجــود
دارد چــون کمکمعیشــتی منطقــش ایــن اســت کــه
بــر اســاس بعــد خانــوار داده میشــود یعنــی مث ـ ً
ا
یــک نفــر  55تومــان میگیــرد ،دو نفــر  105تومــان
میگیرنــد ،بــر اســاس بُعــد خانــوار اســت تــا پنــج نفر
میگیرنــد.
آقــای فرزیــن گفــت :آن چیــزی کــه دولــت اعــام
کــرده ایــن اســت کــه «مــن دهــک دهــم را حــذف
میکنــم و بــه بقیــه یارانــه  45و  ،500معیشــتی و
یارانــه جدیــد خواهــم داد.
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هــر نفــر اســت .طــرح پرداخــت یارانــه معیشــتی
کرونــا از آذر امســال اجــرا شــد و طبــق آن قــرار بــود
ایــن یارانــه در چهــار مرحلــه (چهــار مــاه) پرداخــت
شــود .ســه مرحلــه قبلــی آن در ماههــای آذر ،دی
و بهمــن واریــز شــده و اســفند آخریــن مرحلــه آن
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از بازدیــد از بزرگترین
تولیــد کننــده روغــن در تهــران خبــر داد و تصریــح
کــرد :بــر اســاس مشــاهدات مقــدار زیــادی روغــن
بــرای تصفیــه بــه ایــن واحــد تولیــدی وارد شــده
و خــط تولیــد بــا  ۸۰درصــد تــوان در حــال تولیــد
اســت .همچنیــن ماشــینها آمــاده بارگیــری بــرای
انتقــال روغنهــای تولیــد شــده ،بودنــد.
محمــدی پــور در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه طــرح بازرســی حداکثــری تــا چــه زمانــی
ادامــه دارد؟ اظهــار کــرد :بــه طورکلــی بازرســی
و نظــارت بــر بــازار وظیفــه دائمــی ســازمانهای
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتانها اســت .امــا در
ایــن طــرح بازرســی حداکثــری همــه معاونتهــای
ســازمان و نیروهــای آن بــه جــز تعــدادی کــه
مســئولیت پشــتیبانی را برعهــده دارنــد در ســطح
بــازار حضــور دارنــد .در طــرح یــاد شــده بــه دلیــل
اجــرای طرحهــای جدیــد دولــت در راســتای

آقــای فرزیــن گفــت :امــا ایــن طــرح از همــان ابتــدا
مــرده متولــد شــد ،یعنــی بســیاری از اقتصاددانهــا
حتــی در دولــت گذشــته از ایــن طــرح دفــاع نکردنــد
و معتقــد بودنــد کــه ایــن طــرح اشــکاالت بســیار
زیــادی دارد یعنــی نظــام توزیــع نمیتوانســت ایــن
ارز را بــه نقطــه هدفــش برســاند کــه مصرفکننــده
بــود البتــه آمــار ســال  97هــم نشــان داد کاالهــا
تــورم زیــادی دارنــد کــه موجــب رانــت در طــول
شــبکه توزیــع شــد.
وی افــزود :نظــام توزیــع کشــور در دهــه 1390
مثــل دهــه  1360نبــود کــه شــبکه توزیــع دولــت
کامــل باشــد و بتــوان محصــول را تــا ســر ســفره
مــردم دنبــال کــرد ،بــه ایــن دلیــل ایــن طــرح دچــار
مشــکل بــود و خــود دولــت هــم شــروع کــرد بــه
کمکــردن ایــن یارانــه.
او اظهــار کــرد :براســاس بررســیها از ابتــدا تــا
ماههــای اخیــر حــدود  70میلیــارد دالر یارانــه ارز
ترجیحــی از جملــه بیــش از  50میلیــارد بــه کاالهای
اساســی داده شــد.
ایــن اقتصــاددان گفــت :دولــت بــرای اینکــه اثــرات
ارز ترجیحــی را کاهــش دهــد شــروع کــرد بــه حذف
کــردن یارانــه ارز ترجیحــی یعنــی شــمول کاالهــای
ارز ترجیحــی را کاهــش داد و قصــد داشــت کمکــم
ایــن را کاهــش بدهــد و میتوانســت حــذف شــود.
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 ۲۵میلیــون نفــر دیگــر  ۱۰۰هــزار تومــان اســت.
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طــرح مــاه بــه حســاب افــراد واریــز شــده اســت .البته
پایانــی

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مرحلــه یارانــه کرونــا ،نزدیک
آخریــن روزهــای ســال اســت ،ممکــن اســت دولت آن
را بــه آخریــن روزهــای ســال موکــول نکنــد و کمــی
زودتــر از موعــد همیشــگی واریــز کنــد.
اصــاح نظــام یارانههــا آغــاز شــده تــا کســی از
فــروش کاال و خدمــات امتنــاع نکنــد .طرح بازرســی
حداکثــری تــا اطــاع ثانــوی برقــرار اســت.
وی همچنیــن دربــاره کمبــود روغــن در بــازار اظهــار
کــرد :بازدیــد هــای مــا در بــازار نشــان میدهــد
کــه مشــکل روغــن کمــاکان وجــود دارد ،امــا بــا
توجــه بــه افزایــش تولیــد ،پیــش بینــی میشــود
ایــن مشــکل بــه زودی برطــرف شــود.
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان
تهــران در پاســخ بــه ســوالی دربــاره چرایــی کمبــود
روغــن نیــز گفــت :ایــن مســئله مربــوط بــه حــوزه
بازرســی نیســت  ،بلکــه بایــد از حــوزه تجــارت و
صنعــت پیگیــری شــود .همچنیــن وزارت جهــاد
کشــاورزی تامیــن کننــده روغــن خــام اســت.
ایــن مقــام مســئول در پایــان از مــردم خواســت
اگــر بــا احتــکار و گرانفروشــی مواجــه شــدند بــه
ســامانه  ۱۲۴گــزارش کننــد و گفــت :در حــال

اول شــهری بــر اســاس اعــدادی کــه مرکــز آمــار
اعــام کــرده در حــدود  23میلیــون تومــان در ســال
مجمــوع هزینههایــش بــوده اســت.
ایــن اقتصــاددان افــزود :بــر اســاس یارانــهای کــه
اکنــون پرداخــت میشــود ایــن یارانــه حــدود 40
درصــد کل هزینههــای ســال  1401را پوشــش
میدهــد ،یعنــی یارانــه بهگونــهای پرداخــت
میشــود کــه دهکهــای پاییــن نهتنهــا اثــرات
ایــن طــرح بلکــه مبلــغ باالتــری را دریافــت میکننــد
چــون ایــن طــرح بایــد ضریــب جینــی را کاهــش
دهــد ،اگــر ایــن کار را بکنــد موفــق خواهــد بــود،
یعنــی فاصلــه بیــن دهکهــای پاییــن و دهکهــای
بــاال را کاهــش بدهــد.
آقــای فرزیــن گفــت :بحــث تــورم مهــم اســت ،ایــن
کــه چقــدر تــورم ایجــاد خواهــد کــرد ،عــرض کــردم
 40درصــد کل هزینههایــش ،در خانــواده روســتایی
 60درصــد کل هزینههایــش ،قطعــاً اثــرات تورمــی
ایــن طــرح ایــن میــزان نیســت.
آقــای فرزیــن اضافــه کــرد :مــا یــک طــرح داشــتیم
بهاســم ارز  4200کــه کمکــم داشــت حــذف
میشــد اآلن دولــت بــه ایــن جمعبنــدی رســید؛
ارز را حــذف نمیکنــم ،روش پرداختــش را عــوض
میکنــم و در روش پرداخــت بهگونــهای عمــل
میکنــم کــه بهطــور مؤثرتــر بــه خانوارهــا بهویــژه
بــه خانوارهــای پاییــن برســد.
وی بیــان کــرد :همــه اثــر تورمــی ایــن طــرح را عموم
مطالعــات شــامل مؤسســه پژوهشهــای عالــی
پژوهــش ،بانــک مرکــزی ،وزارت اقتصــاد و ســازمان
برنامــه ،زیــر  10درصــد میداننــد ممکــن اســت
بخشــی از مــردم بگوینــد «نــه تــورم امســال ممکــن
اســت بیــش از  10درصــد باشــد» ،قطع ـاً ،بیــش از
 10درصــد نیســت.
آقــای فرزیــن گفــت :ایــن طــرح نقدینگــی ایجــاد
نمیکنــد شــما ارز  4200بــه مــردم مــیدادی،
ارز  4200را حــاال میفروشــی ،پولــش را از مــردم
میگیــری و برمیگردانــی بــه مــردم ،نقدینگــی
جدیــدی ایجــاد نمیکنــد.
وی تصریــح کــرد :ایــن طــرح بایــد روی اهــداف
خــود متمرکــز شــود ،هــدف ایــن طــرح ایــن اســت
کــه یارانــهای کــه پرداخــت میشــود بــه دســت
مــردم برســد و قــدرت خریدشــان را افزایــش دهــد و
قــدرت خریــد طبقــات و دهکهــای پاییــن را بیشــتر
افزایــش دهــد و رانــت و فســادی را کــه در شــبکه
توزیــع وجــود دارد کاهــش دهــد.
آقــای فرزیــن تأکیــد کــرد :تفاوتهــای بســیار
زیــادی بیــن طرحهــا وجــود دارد ،طرحهــای
گذشــته کامـ ً
ا نقــدی بــود ،امــا در ایــن طــرح دولــت
در پــی ایــن اســت کــه بهطــور متمرکزتــر از نقــدی
خــارج شــود و بعضــی کاالهــا را بهصــورت کاالبرگــی
اختصــاص دهــد.
وی گفــت :آن چیــزی کــه بســیار اهمیــت دارد،
اجــرای طــرح و توجهــش بــه طبقــات پاییــن جامعــه
و از بیــن بــردن رانتــی اســت کــه در شــبکه توزیــع
کشــور وجــود دارد.

آغاز بازرسی ویژه برای مقابله با احتکار

حاضــر ســاعت فعالیــت ایــن ســامانه افزایــش پیــدا
کــرده و تعــداد پاســخگویان هــم دو برابــر شــده
اســت .تــا ســاعت  ۹شــب بــه صــورت مســتقیم بــه
شــکایتها رســیدگی میشــود .از ســاعت  ۹شــب
تــا شــش صبــح هــم بــه صــورت پیغامگیــر ضبــط
و بعــد پیگیــری میشــود.

اقتصادی

یارانه
میلیارد از
 ۲۳هزار
بازار
شوک به
جدید
آزادوشدطال
کوین
بیت

بــا صــدور مجــوز برداشــت یارانــه  ۳۰۰تــا  ۴۰۰هــزار
تومانــی کــه اخیرا بــه حســاب خانوارهــا واریز و از شــب
گذشــته قابــل برداشــت شــد ،در مجمــوع حــدود ۲۳
هــزار میلیــارد تومــان آزاد و در اختیــار دارنــدگان ایــن
حســاب قــرار گرفــت.
 ،بــا اعــام ســتاد تنظیــم بــازار ،از ســاعت ۲۱( ۲۴
اردیبهشــت ماه  ،شــب گذشــته) اولیــن مرحلــه از یارانه
جدیــد آزاد و بــرای خانوارهــای دریافــت کننــده قابــل
برداشــت شــده اســت.
یارانــه واریــزی بــرای دومــاه اردیبهشــت و خرداد اســت
کــه طبــق اعــام بانــک مرکــزی ،هزینــهای حــدود
 ۴۶هــزار میلیــارد تومــان داشــت ،یعنــی بــرای هــر
مرحلــه حــدود  ۲۳هــزار میلیــارد تومــان .ایــن یارانــه
قابــل برداشــت نبــود تــا اینکــه دولت مجــوز آزاد شــدن
واریــزی مربــوط بــه اردیبهشــت را صــادر کــرد.
بــر ایــن اســاس ۲۳ ،هــزار میلیــارد تومــان از منابــع
 ۴۶هــزار میلیــارد تومانــی کــه در حســاب یارانهبگیــران
بابــت یارانــه جدیــد بلوکــه شــده بــود ،آزاد شــده اســت
و مابقــی آن بــرای مــاه آینــده بــوده و در آن زمــان در
اختیارشــان قــرار خواهــد گرفــت.
دلیــل عــدم امــکان برداشــت یارانــه واریــزی ،فرصــت
بــرای نهایــی شــدن تعییــن ســقف قیمتــی کاالهــای
اساســی بــود و اعــام اخیــر میرکاظمی-رئیس ســازمان
برنامــه و بودجــه -از ایــن حکایــت داشــت کــه همچنان
اقــام تامیــن ارز شــده بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی در بــازار
وجــود دارد و بــا شــروع اصــاح نــرخ ارز ترجیحــی و
اعــام قیمــت هــای جدیــد ،یارانــه قابــل برداشــت
خواهــد بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق اعــام ســتاد تنظیــم
بــازار ،قیمــت کاالهــای مشــمول طــرح شــامل روغــن،
مــرغ ،تخــم مــرغ و لبنیــات تعییــن شــد .در همیــن
راســتا از امــروز (پنــج شــنبه) اتحادیــه هــای مربوطــه
نســبت بــه اعــام قیمــت جدیــد اقــدام کردنــد.
یارانــه جدیــد کــه اخیــرا واریــز شــد ،بیــن  ۳۰۰تــا
 ۴۰۰هــزار تومــان بــرای هــر نفــر متغیــر اســت و در
 ۹دهــک بــرای حــدود  ۷۲میلیــون نفــر توزیــع شــده
اســت؛ بهطــوری کــه بــرای دهــک اول تــا ســوم بــرای
هــر نفــر  ۴۰۰هــزار تومــان و بــرای چهــارم تا نهــم ۳۰۰
هــزار تومــان اســت.
ایــن یارانــه در هــر مرحلــه بــرای دهکهــای مختلــف
بــه ایــن ترتیــب اســت؛ در خانوارهایــی کــه در دهــک
اول تــا ســوم قــرار دارنــد ،بــرای یــک نفــر مبلــغ ۴۰۰
هــزار تومــان ،خانــوار دو نفــره  ۸۰۰هــزار ،ســه نفــره
یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار ،چهــار نفــره یــک میلیــون
و  ۶۰۰هــزار و پنــج نفــره دو میلیــون تومــان اختصــاص
پیــدا میکنــد.
همچنیــن در دهــک چهــار تــا  ،۹بــرای خانــوار یــک
نفــره  ۳۰۰هــزار تومــان ،دو نفــره  ۶۰۰هــزار ،ســه نفــره
 ۹۰۰هــزار ،چهــار نفــره یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار و
پنــج نفــره یــک میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان تعلــق
خواهــد گرفــت.
افــرادی کــه بــرای آنهــا ایــن رقــم واریــز نشــده اســت
میتواننــد اعتــراض خــود را در ســامانه hemayat.
 mcls.gov.irاعــام کننــد ،از طریــق همین ســامانه
و یــا شــماره گویــای  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹نیــز امــکان
اطــاع از وضعیــت دهکبنــدی فراهــم اســت.
همچنیــن مقــرر شــده بــه زودی و احتمــاال از خــرداد
مــاه امــکان ثبــت نــام از جامانــدگان از یارانــه ،فراهــم
شــود و بعــد از بررســی ،در صــورت تائیــد ،وارد لیســت
خواهنــد شــد.

قیمت نفت سقوط کرد
قیمــت نفــت در معامــات روز پنــج شــنبه بــازار
جهانــی تحــت تاثیــر نگرانیهــای اقتصــادی و واهمــه
از رکــود کــه بازارهــای مالــی جهانــی را بــه آشــوب
کشــیده اســت ،بیــش از یــک درصــد ســقوط کــرد.
بهــای معامــات نفــت برنــت یــک دالر و  ۲۵ســنت
معــادل  ۱.۲درصــد کاهــش پیــدا کــرد و بــه  ۱۰۶دالر
و  ۲۶ســنت در هــر بشــکه رســید .بهــای معامــات
وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــا یــک دالر و ۲۴
ســنت معــادل  ۱.۲درصــد کاهــش ،بــه  ۱۰۴دالر و۴۷
ســنت در هــر بشــکه رســید.
قیمتهــای نفــت هفتــه جــاری همســو بــا قیمــت
کاالهــای دیگــر و بازارهــای ســهام تحــت تاثیــر
نگرانیهــا نســبت بــه آســیب دیــدن رشــد اقتصــادی
از افزایــش نرخهــای بهــره آمریــکا ،رشــد چشــمگیر
ارزش دالر و نگرانیهــا نســبت بــه تــورم و رکــود و
همچنیــن محدودیتهــای کرونایــی در چیــن ،رونــد رو
بــه کاهشــی داشــتند.
هــووی لــی ،اقتصــاددان گــروه بانکــی OCBC
ســنگاپور ،بــا اشــاره بــه رشــد چشــمگیر شــاخص
قیمــت مصــرف کننــده آمریــکا ،اظهــار کــرد :ایــن
نگرانیهــای رکــود شــدت بیشــتری پیــدا کــرده و
باعــث افــت قیمتهــای نفــت در معامــات صبــح روز
جــاری شــدند.
شــاخص قیمــت مصرف کننــده آمریــکا در آوریــل ۸.۳
درصــد رشــد کــرد و نگرانیهــا نســبت بــه ضــرورت
افزایــش ســریعتر نرخهــای بهــره آمریــکا را تاییــد
کــرد.
بــا ایــن حــال نگرانیهــای عرضــه کــه تحــت تاثیــر
حملــه روســیه بــه اوکرایــن بودهانــد ،بــازار را تقویــت
کردهانــد و قیمتهــا امســال بیــش از  ۳۵درصــد ریــزش
کــرده اســت .چشــم انــداز تحریــم نفــت و ســوخت
روســیه از ســوی اتحادیــه اروپــا کــه عرضــه جهانــی را
محدودتــر خواهــد کــرد هــم عامــل دیگــری بــوده کــه
از قیمتهــا پشــتیبانی کــرده اســت.
اتحادیــه اروپــا همچنــان ســر جزئیــات تحریــم نفــت
روســیه کلنجــار مـیرود .رای گیــری در ایــن بــاره کــه
بــه حمایــت یکپارچــه اعضــای ایــن بلــوک بســتگی
دارد ،بــه تاخیــر افتــاده اســت زیــرا مجارســتان مخالف
بــوده و ســایر کشــورهای اروپایــی نســبت بــه تاثیر این
اقــدام روی اقتصادهایشــان ابــراز نگرانــی میکننــد.

