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 انگلیس در مواجهه با بزرگ ترین اعتصاباتصف
و اعتراضات سراسری دهه گذشته 
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 تشــکیل قرارگاه
یســت عفیفانه  ز

صندلی   این 
 فوتبــال ایران را
 نجــات می دهد

اسماعیلی: رئیس جمهوری مخالف رویکرد 
سیاسی و امنیتی با موضوع پوشش است

 

 AFC همه اقداماتی که نایب رئیس ایرانی  
باید برای پیشرفت فوتبال انجام بدهد

3 حه
صف

6 حه
صف

سازمان  کالن  اقتصاد  امور  رئیس 
بود  قرار  گر  ا اینکه  بیان  با  برنامه وبودجه 
دهیم،  تخصیص  منابع  توقعات،  براساس 
۷۰درصد می رسید،  تا امروز به باالی  تورم ما 
از  ج  خار در  نفر  ۵میلیون  »حداقل  گفت: 

مرزها از یارانه نقدی استفاده می کنند.«
محمد جعفری در نشست بررسی عملکرد 
یارانه  »بحث  کرد:  بیان  یارانه ها  هدفمندی 
سبب  که  است  مهمی  موضوعات  از  یکی 
به طور  یارانه ها  است.  شده  منابع  هدررفت 

مساوی بین مردم تقسیم می شود. در حوزه 
یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدررفت 

هستیم. منابع 
شاهد  نیز  سال جای  اردیبهشت ماه  در 
این  سوال  بودیم.  ترجیحی  ارز  در  تغییرات 
که چگونه می خواهیم منابع موجود را  است 
کنیم. دولت  به طور عادالنه در جامعه توزیع 
اساسی  تغییرات  امکان  موجود  شرایط  در 
موضوع  این  ندارد.  را  یارانه ها  حوزه  در 
حال  در  دولت  که  است  مسأله ای  مهم ترین 

حاضر با آن مواجه است.«
آن  شاخص های  و  وسع  آزمون  درباره  او 
اینکه  داد  خ  ر که  »اتفاقی  داشت:  اظهار 
برای  و  بود  زیادی  فشار  تحت  رفاه  وزارت 
کار اطالعات زیادی الزم است. براساس  این 
۵درصد  زیر  تقریبا  شد  اعالم  که  شاخصی 
رفتار  و  می شوند  محسوب  برخوردار  افراد 
۵میلیون  از  بیش  دارند.  نامناسبی  مصرفی 
که  هستند  یارانه   از  استفاده  حال  در  نفر 
به  ما  دارند.  قرار  کشور  مرزهای  از  ج  خار در 
یارانه  نفر  9۰میلیون  به  نفر  8۵میلیون  جای 
ج از مرزها از  ۵میلیون نفر در خار می دهیم. 

می کنند.« استفاده  یارانه ها 
سازمان  کالن  اقتصاد  امور  رئیس 

دی ماه  هزینه های  مورد  در  برنامه وبودجه 
گفت: »3۷هزار و ۵۰۰میلیارد  هدفمندسازی 
تومان یارانه پرداخت شده است که 3۰ همت 
بابت پرداخت نقدی بوده است. چهار همت 
به کمیته امداد، سه همت به حوزه بهداشت 
و هفت همت مربوط به شرکت های مشمول 

بوده است.
تومان  میلیارد  3۷هزار  ماهانه  عبارتی  به 
بزرگی  عدد  خیلی  این  داریم.  الجرم  یارانه 
داشته  آن  برای  فکری  فورا  باید  که  است 
باید  کاال  به  یارانه  این  تبدیل  برای  باشیم. 
کاال به  که هیچ نوع تورمی برای  کنیم  مراقبت 
افزایش هزینه ها  قابلیت  که  نیاید، چرا وجود 

را نداریم.«

خبر

برنامه وبودجه: سازمان 

کشور یارانه نقدی می گیرند ج از  5میلیون نفر در خار  

زنگ آغاز  با  جنجال »استاد«  
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 شــکنجه قربانیان سرقت 
در مقابل چشــم فرزند

 گفت وگوی »شهروند« با زن جوانی 
 که به همراه شوهرش
 زنان  را هدف دزدی های خشن قرار می دادند

 تخفیف 34 قلم کاال
2 تا  25 درصد  حه

صف

 گفت وگوی  »شهروند«
با کارگردان اولین فیلم روز افتتاحیه جشنواره فجر

شماره حساب )بانک مرکزی( 4101034741999998
شماره کارت  6367957078758336

*112*3 #  )USSD( کد دستوری
 IR 700100004101034741999998 شماره شبا

تمامی بنگاه های اقتصادی و 
شرکت های خصوصی می توانند با ارسال 

عدد 4 به سامانه پیامکی 30002147 در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود ما را 

در این امر خداپسندانه یاری نمایند

پویش مهر اتابن
کمک به زلزله زدگان استان آذربایجان غربی )خوی(

کمک های غیرنقدی
 وسایل گرمایشی 
)پتو و هیتر برقی(
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ی 
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 گزارش»شهروند« از زندگی مردم زلزله زده   
در اردوگاه اسکان اضطراری  

 دســتت را به من بده 
حرفت را بــه من بگو
رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد
نی 

ُ
 ارسال محموله ١٥٠ ت

یستی به خوی حاوی اقالم ز

کمک یک میلیارد و 200 میلیون 
تومانی مردم  به زلزله زدگان  

4ویژه	زلزله	خوی		 
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»  »فجر تا فطر
ح جدید دولت  طر
برای تنظیم بازار


