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کرات  چراغ مذا
 دوباره سبز شد

سونامی آلرژی 

راز سرقت های 
 میلیاردی

 یک طالفروش!

»ِحله«؛  کانون 
جدید گردوغبار!

 بفرمایید
 مشت و مال 

میلیونی! 

 خوش بینی امیرعبداللهیان و بورل
 به دورنمای توافق

 گزارش »شهروند« از وضعیت قرمز 
 منطقه حفاظت شده تاالب »حله«

 و محیط زیستی که در خطر است

 3 متخصص به »شهروند« 
از مشکالت پوستی پسا   کرونا می گویند

 گفت و گوی  »شهروند«
  با دزدی حرفه ای که خودش را 

در فضای مجازی لو داد

کچری  خ سالن های ال  »شهروند« از نر
ماساژ و اسپا گزارش می دهد

رئیسی : هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادالنه سازی یارانه ها آسیب ببینند
مخبر: هیچ کمبودی در حوزه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد

رئیس جمهوری و معاون اول برای نظارت بر اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها  آخر هفته پرکاری داشتند

خ و هالل احمر هفته جهانی صلیب سر
8 May 2022

 جمعه  در میدان
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وزیــر  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون   
جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه ۷ هــزار تن 
غ به همه اســتان ها عرضه شــده  گوشــت مر
اســت گفت: ۱۲۰ هزار تــن روغــن وارد صنایع 
بسته بندی شــده که با قیمت جدید در بازار 

توزیع می شود.
 به گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رسانی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، محمــد قربانــی بــا حضــور 
در میــدان میــوه و تره بــار تهــران در جمــع 
از  غ  مــر کشــتارگاه های  افــزود:  خبرنــگاران 
پنجشنبه شب گذشته در سراسر کشور فعال 
غ کشــتار  بودند و نزدیک به هفت هزار تن مر
شده به تمام استان های کشور منتقل شد، 
غ هم کمبودی  ضمن آن که در مورد تخم مر

در بازار وجود ندارد.
 وی اظهــار داشــت: ماهانــه ۱۳۵ میلیــون 
غ در کشــور پرورش می یابد و تولید  قطعه مر

همچنان ادامه دارد.
 معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان این که در مورد روغن 
نیز کمبودی در کشــور وجود ندارند، تصریح 

کرد: ۱۲۰ هزار تن روغن خام وارد کارخانه های 
تصفیه و صنایع بسته بندی شده و به زودی 

با قیمت جدید وارد بازار می شود.
 قربانــی بــار دیگــر بــه مــردم اطمینــان داد 
مشــکلی در تامین و عرضه کاالهای اساســی 

در کشور وجود ندارد.
 وی گفت: ســقف قیمت کاالهای اساســی 
اعــام شــده اســت و تمــام فروشــگاه های 
کشــور طبق قانــون موظفند ایــن کاالهــا را با 
 قیمت مصــوب عرضــه کننــد تــا اجحافی به

 مصرف کننده نشود.
 معاون وزارت جهــاد کشــاورزی ادامه داد: 
گونــه  هموطنــان در صــورت مشــاهده هــر 
تخلــف در مــورد عرضــه و قیمــت کاالهــای 
اساســی می تواننــد گــزارش خــود را به بخش 
وزارت  و  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بازرســی 

صمت از طریق تلفن ۱۲۴ اطاع دهند.
کیــد کــرد کــه ســازمان تعزیــرات   قربانــی تا
بازرســی وزارت جهــاد  حکومتــی و بخــش 
کشــاورزی تمــام تــاش خــود را بــرای رصــد، 
نظــارت بــر توزیع و قیمــت کاالهای اساســی 

انجام خواهند داد.
کاالهــای  تقاضــای  افزایــش  دربــاره  وی   
اساسی در روز پنجشــنبه  گذشته نیز اذعان 
داشت: با توجه به اعام قیمت های جدید، 
کثر  مردم به فروشگاه ها مراجعه کردند و حدا
تقاضــا را داشــتیم در حالــی کــه بســیاری از 
فروشگاه ها، محصوالتی که داشتند با قیمت 
ســابق بــود و هنــوز ســفارش جدیــد نــداده 
بودند.  معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهــاد کشــاورزی همچنین گفت: بســیاری 
گهانی  از فروشــگاه ها از افزایش تقاضاهای نا
مردم بــرای کاالهای اساســی در روز گذشــته 
غافلگیر شــدند و فکر نمی کردنــد موجودی 
کاالهــای آنهــا در یــک روز کاهش پیــدا کند و 
از ایــن رو بافاصله ســفارش گیری این کاالها 
کــی در حال  را انجــام دادند و ایــن اقام خورا

انتقال به فروشگاه ها  ست.
 قربانی خاطرنشــان کرد: بسیاری از کسبه ، 
ســقف تعیین و اعام شــده کاالهای اساسی  
کی را  را رعایت کردنــد و برخی این اقــام خورا

حتی با قیمت ارزان تر عرضه می کنند.

 روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره 
به طرح اصاح یارانه ها در ایران نوشت: به 
عقیده تحلیلگران تاش های رئیسی برای 
اصــاح اقتصاد ایران با مخالفت سیاســی 

مهمی روبرو نیست.
 بــه گــزارش ایرنــا، فایننشــال تایمــز طی 
گزارشــی از طــرح اصــاح یارانه هــا در ایران 
نوشــت: در حالی که قیمت جهانی گندم 
افزایــش شــدیدی داشــته و در شــرایطی 
که دولــت ایــران ســعی دارد اقتصاد تحت 
تحریــم ایــن کشــور را بــه جلــو ببــرد طــرح 
اصــاح یارانه ها در ایــران به اجرا گذاشــته 

شده است.
 در عــوض واقعی کردن قیمــت کاالهای 
کاالبــرگ دیجیتــال در اختیــار  اساســی، 
کــه بــه  شــهروندان ایرانــی قــرار می گیــرد 
آن هــا امــکان می دهد نیازهــای خــود را با 

قیمت های یارانه ای تأمین کنند. نان، 
غ، پنیــر و روغــن از جمله  گوشــت مر

این کاالهای اساسی است.
در  ایــران  رئیس جمهــوری   

گفت وگــوی تلویزیونــی بــه عنــوان یکــی از 
دالیل اجــرای این طرح گفت: یارانه هایی 
که دولــت به کاالهــای اساســی اختصاص 
می دهد به هدر می رود و مردم خودشــان 
شــاهد فســاد و نابرابــری در ایــن زمینــه 
هســتند. چگونــه می تــوان ایــن وضعیت 
کید  را ادامــه داد. مــردم و نخبگان بــه ما تا
می کننــد کــه اقتصــاد را اصــاح کنیــم و ما 

مصمم به انجام این کار هستیم.
 این روزنامه انگلیســی در ادامه نوشــت: 
قیمت جهانی گندم در پی جنگ اوکراین 
جهش داشته و این مسئله هزینه یارانه ها 
را برای دولت ایران باال برده اســت. روسیه 
و اوکرایــن ۳۰ درصد واردات غــات ایران را 

تأمین می کنند.
گرچه غذای معمــول ایرانی ها آمیزه ای   ا
کارونــی  از نــان، برنــج، ســیب زمینی و ما
و  فقیــر  ایرانی هــای  امــا  اســت 
افغانــی  میلیون هــا  همچنیــن 
یارانــه ای نــان  بــه   مهاجــر 

 وابسته هستند.

فایننشال تایمز: 

اصالح نظام یارانه ها مخالف مهمی در داخل ندارد
معاون وزیر جهاد کشاورزی  : هیچ کمبودی در تولید نداریم

غ و ۱۲۰ هزار تن روغن به بازار عرضه ۷ هزار تن مر

تازه خبر
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امپراتوری باشکوه 

مردی با سه بچه
 ترجمه اختصاصی گفت وگوی

 فرانسیس فورد کاپوال با نشریه سینمایی امپایر 
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  سالگی هالل   

 بزرگداشت
 49۰ شهید 

امدادگر 

به بهانه صد سالگی 
 

جمعیت هالل احمر صورت گرفت


