
سال گذشته ۲۰۲ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بابت کاالهای اساسی یارانه پرداخت شد؛

یارانه های پنهان۲/۵ برابر بودجه دولت 

در ســال گذشــته بیــش از ۱۶۰۰ هــزار 
میلیــارد تومان یارانــه پنهــان پرداخت 
برابــر بودجــه عمومــی  کــه ۲.۵  شــده 

دولت است.
از  محاســبات  دیــوان  اخیــر  گــزارش 
تــازه ای  آمــار  از   ۱۳۹۹ بودجــه  تفریــغ 
بــا  مقایســه  در  کــه  کــرده  رونمایــی 
وضعیت منابع در ســایر بخش ها قابل 
تامــل اســت.بر اســاس ایــن گــزارش در 
ســال ۱۳۹۹ حــدود ۱۶۰۳ هــزار میلیارد 
تومــان تحت عنــوان یارانه هــای پنهان 
در چنــد بخــش بــه کاالهــای اساســی، 
پنــج فــرآورده نفتــی و ســوخت هوایی، 
گاز طبیعــی، بــرق و آب پرداخــت شــده 

است.
این رقم زمانی قابل تامل تر می شــود 
کــه نشــان می دهــد ۲.۵ برابــر بودجــه 
عمومی دولــت در ســال گذشــته یارانه 
پنهــان پرداخــت شــده و در مقایســه با 
حجــم ســنگین نقدینگــی، ۴۶ درصــد 

نقدینگی سال گذشته بوده است.

جزئیات پرداخــت یارانه هــای پنهان 
کــی از آن اســت کــه در ســال ۱۳۹۹،  حا
۲۰۲ هــزار و ۷۶۵ میلیــارد تومــان بابــت 
کاالهــای اساســی یارانه پرداخت شــده 
اســت. در ایــن رابطــه، الزم به یــادآوری 
یارانــه  پرداخــت  عمــده  کــه  اســت 
کاالهــای اساســی مربوط بــه تامیــن ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات شش قلم به 
همراه بخشی از واردات دارو، تجهیزات 
و ملزومــات پزشــکی اســت که در ســال 
جاری و بر اســاس قانون بودجه هشت 
میلیــارد دالر بــرای واردات ایــن اقالم با 

ارز ترجیحی پیش بینی شده است.
میلیــارد   ۵۶ و  هــزار   ۴۰۰ ســویی   از 
تومــان یارانــه بابت پنــج فــرآورده اصلی 

و سوخت هوایی پرداخت شده است.
 دیگــر یارانــه پنهــان پرداختــی دولت 
مربوط به گاز طبیعی با ۹۸۰ هزار و ۳۵۹ 
میلیــارد تومــان اســت کــه باالترین حد 
پرداخت یارانه پنهان در ســال گذشته 

را به خود اختصاص داده است.

دولــت در حــوزه بــرق ۱۲ هــزار و ۱۵۰ 
میلیــارد   ۷۸۵۰ آب  و  تومــان  میلیــارد 
کــرده  یارانــه پنهــان پرداخــت  تومــان 

است.
یارانه هــای  ســنگین  حجــم  ایــن 
پنهــان در حالــی ســال ها در اقتصــاد 
کــه  اســت  پرداخــت  حــال  در  ایــران 
هــای  کســری  بــا  ســویی  از  دولــت 
از  و  بــوده  مواجــه  بودجــه  ســنگین 
و  رانــت  بحــث  همــواره  دیگــر  ســوی 
فســاد موجود در پرداخت یارانه های 
ح بــوده اســت امــا اقدام  پنهــان مطــر
و  دولــت  ســوی  از  جــدی  اصالحــی 

مجلس انجام نشده است.
طبــق  کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن 
گذشــته  ســال  ســه  حــدود  گــزارش 
پرداخــت  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
یارانــه هــای پنهــان ســاالنه حــدود ۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان بوده است که البته 
حجم باالیی از آن به دهک های باالی 

درآمدی اختصاص داشته است.

 ماجرای
  چاقوکشی مرگبار

 عمه خانم 

 توقف پرسپولیس
 در مسیر ریاض؛ چه 
کسی مقصر است؟

گزارش »شهروند« از پرونده زن میانسالی که 
برادرزاده اش را کشت و به آتش کشید

تیم پرسپولیس پس از معطلی پنج ساعته،  
مجبور به ترک فرودگاه مهرآباد تهران شد 

گذار شد در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مدیریت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر وا

هفت تپه در آغوش دولت
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خبر

۹۰ میلیون لیتر در روز
مصرف بنزین در تعطیالت اخیر رکورد شکست؛ 
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امدادرسانی هالل احمر در مناطق زلزله زده خوزستان ادامه دارد
4

 پشت  »اندیکا«
به امدادگران گرم است

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

خرازی: سیاست ما در افغانستان به 
رفتار طالبان بستگی دارد

 سخنگوی قوه قضائیه:
 علت مرگ شاهین ناصری 

مسمومیت دارویی اعالم شد

منافع مشروع ایران 
در افغانستان باید 

تامین شود

سرکرده »منافقین« به 
پرداخت ۷۶۶۰میلیارد 

تومان محکوم شد 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 
 ،  مهمترین عناوین تایمز

 نیویورک تایمز   و واشینگتن پست
 را بخوانید

2

نه سیخ بسوزد نه کباب

ک لوکس،  مالک یک آپارتمان ۱۵میلیارد  با ابالغیه جدید دولت دربارۀ مالیات امال
تومانی در تهران  مشمول پرداخت فقط ۵ میلیون تومان مالیات ساالنه می شود؛ 

درحالیکه شارژ ساالنه همین واحد ۱۰ تا ۱۲میلیون است!

  تجسم انتقاد 
 سازنده 
در فوتبال

  سینمای 
کسن - 3 وا

  یکی دیگر از 
نسل »توفیق« 
پر کشید
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 خداحافظی تلخ
 با قبله عالم!

 فیلیمو به احترام مخاطبان
 از پایان پخش سریال قبله عالم  خبر داد
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 پرونده »شهروند«:
کسن  بررسی علل و عوامل پیدایش جنبش های ضد وا

آستین ها را باال بزنید
کسن! آنتی وا

کسیناسیون چیست و منشأ آن کجاست؟ ل مخالفان وا استدال

باید ادعای خود را ثابت کنند
 گفت وگو با دکتر سیمین کاظمی، درباره 

ح می کنند کسیناسیون و دالیل مختلفی که مطر مخالفان وا

نگرانی شما را درک می کنیم اما...
کسیناسیون کنش های توئیتری در پاسخ به مخالفان وا وا

آقای فرانکلین، شما هم؟!
کسیناسیون در طول تاریخ مروری به مقاومت ها علیه وا

 پرونده »شهروند«:
 بررسی علل و عوامل پیدایش 
کسن جنبش های ضد وا

کسن! آنتی وا

باید ادعای خود را ثابت کنند
 گفت وگو با دکتر سیمین کاظمی، درباره 
کسیناسیون و دالیل مختلفی  مخالفان وا
ح می کنند که مطر

پرونده

آستین ها را باال بزنید

3

 وزارت بهداشت مجوز واردات واکسن کرونا رامیزان واردات واکسن تاکنون
 ۱۴ فروردین امسال برای هالل احمر صادر کرد

یخ ورود اولین محموله تار
 ۱2 اردیبهشت ۱۴00

میزان واکسن های اهدایی
 650 هزار دوز

ع  واکسن های وارداتی از نو
سینوفارم است 

 مبدا همه محموله هایی که هالل احمر ایران
 وارد کرده کشور چین است

 تعداد محموله ها  تاکنون  
25 محموله

داده نما


