
هموطنان می توانند برای استعالم وضعیت دهک بندی 
خود با شماره تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس 
بگیرند. به گزارش ایسنا، در جریان اصالح نظام یارانه ای 
و آغاز روند پرداخت یارانه جدید بر اساس دهک بندی 
انجام شــده، مردم با ابهاماتی در مورد مشمول بودن 
یا نبودِن خود بر اســاس دهک های درآمدی مواجه 
شده اند. سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرده است 
هموطنان می توانند برای اطالع از دهک بندی خود 
از دو کانال اقدام کنند؛ راه نخســت، شــماره گویای 

۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ است که بعد از تماس، با وارد کردند 
کد ملی سرپرست خانوار و همچنین وارد کردن یک 
شماره تلفن همراه که به نام سرپرست است، دهکی 
که در آن قرار دارند اعالم می شود. راه دیگر مراجعه به 
سامانه hemayat.mcls.gov.ir است که وضعیت 

دهک بندی را مشخص و اعالم می کند.
دولت در ساعت ۲۴ روز نوزدهم اردیبهشت در جریان 
اصالح نظام یارانه و نرخ ارز ترجیحی، نسبت به پرداخت 
یارانه ای با مبلغ جدید اقدام کرد که طی آن با حذف 

دهک دهم )پردرآمد(، برای دهک اول تا ســوم مبلغ 
۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای دهم چهار تا نهم 

۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر واریز کرده است.
پرداخِت انجام شده برای ۹ دهک، حدود ۷۲ میلیون 
نفر را پوشش داده که نسبت به جمعیت یارانه بگیر که 
حدود ۷۸ میلیون نفر بودند، حدود شش میلیون نفر 

کمتر شده است.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف به حذف سه 

دهک باالی درآمدی از دریافت یارانه نقدی است.

غول نفتی آرامکوی ســعودی روز چهارشنبه از 
اپل به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان پیشی 
گرفت. اطالعات "فکت ِست" نشــان داد ارزش 
بازار آرامکو روز چهارشنبه به ۲.۴۳ تریلیون دالر 
رســید. ارزش بازار اپل که با سقوط بیش از پنج 
درصدی سهامش در معامالت روز چهارشنبه بازار 
آمریکا روبرو شد، اکنون ۲.۳۷ تریلیون دالر است. 
ســهام و قیمت انرژی رو به رشد بوده و همزمان، 
سرمایه گذاران، ســهام صنایع مختلف از جمله 
انرژی را به دلیل نگرانی از وخامت شرایط اقتصادی، 
می فروشند. ارزش ســهام اپل از رکورد ۱۸۲.۹۴ 
دالر در چهــارم ژانویه، حــدود ۲۰ درصد نزول 

کرده است.
این اقدام در واقع سمبولیک است اما نشان می دهد 
بازارها در شــرایطی که اقتصاد جهانی با افزایش 
نرخهای بهره، تورم و مشــکالت زنجیره تامین 
دست و پنجه نرم می کند، چگونه تغییر می کنند. 
ارزش سهام آرامکو از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون 
بیش از ۲۷ درصد صعود کرده اســت. این غول 
نفتی در مارس گزارش کرد سودش در کل سال 
 مالی گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت های نفت، 

بیش از دو برابر شد.

هزینه های مصرف کننده ژاپن در بحبوحه نگرانی 
از افزایش قیمت ها کاهش یافت.

به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنــس، با وجود 
افزایــش هزینــه ســوخت و ســایر اقــالم، 
مخــارج خانوارهــای ژاپــن در مــاه مــارس 
 نســبت به ســال گذشــته ۲.۳ درصد کاهش 

یافت.
اگر چه این کاهــش کمتر از حد انتظــار بود اما 
ایــن کاهش اولیــن بــار از دســامبر تاکنون و 

تا حدی بــه دلیل مقایســه با افزایش شــدید 
هزینه ها در ســال گذشته ثبت شــد. همچنین 
این کاهــش کمتر از اجمــاع بازار بــا افت ۳.۲ 
درصــدی بود و پــس از افزایــش ۱.۱ درصدی 
 در فوریــه و افزایــش ۶.۹ درصــدی در ژانویه 

رخ داد.
تحلیلگران هشــدار داده اند که سرعت افزایش 
دســتمزدهای اســمی در ژاپــن بعید اســت 
که افزایش قیمت هــا را دنبال کند و اشــتهای 

هزینه ها را کاهش دهد. در ماه مارس، با افزایش 
قیمت نفــت، قیمت های اصلــی مصرف کننده 
۰.۸ درصد افزایش یافت  )ســریع ترین افزایش 
در بیــش از دو ســال گذشــته( با ایــن حال، 
 بدون احتســاب انــرژی، قیمت هــا ۰.۷ درصد 

کاهش یافت.
شایان ذکر اســت که برخی از تولید کنندگان و 
فروشــگاه ها در ژاپن که به منابع وارداتی متکی 

هستند شروع به افزایش قیمت کرده اند.

رسانه های دولتی چین اعالم کردند: چین با ابزارهایی 
از جمله سیاست های مالی و پولی برای حمایت از رشد 
مشــاغل اســتفاده خواهد کرد، زیرا سیاست گذاران 
 ایــن کشــور در تــالش بــرای ایجــاد ثبــات در 

اقتصاد هستند.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنــس، اقتصاد چین 
در میــان قرنطینه هــای مــداوم کــه کارخانه ها را 
 تعطیل کرده و مردم را در خانه نگه داشــته آســیب 

دیده است.
نرخ رسمی بیکاری در ماه مارس به ۵.۸ درصد رسید 

که باالترین رقم در دو سال اخیر است.
کابینه چین گفت: »فشار نزولی جدید بر اقتصاد چین 
در ماه آوریل به دلیل تاثیر بیشــتر از حد انتظار دور 
جدید همه گیری و تغییــرات در وضعیت بین المللی 

بیشتر شد«.
همچنیــن ایــن کابینــه اعالم کــرده اســت که 

 ثبات قیمــت، تولید غــالت و عرضــه کاال تضمین 
خواهد شد.

۵۰ میلیارد یوان )۷.۴۵ میلیارد دالر( دیگر به عنوان 
یارانه انرژی هــای تجدیدپذیر به شــرکت های برق 
تحت حمایت دولت مرکزی اختصاص خواهد یافت 
و با استفاده از تراست های ســرمایه گذاری امالک و 
مستغالت )REITs( وجوه خصوصی بیشتری را به 

پروژه های زیرساختی هدایت خواهد کرد.
کمیســیون تنظیــم مقــررات اوراق بهــادار چین 
)CSRC( در بیانیــه ای جداگانه اعالم کرد که طرح 
مالی ویژه برای حمایت از اقتصــاد راه اندازی خواهد 

کرد.
این کمیســیون بیــان کرد کــه این طرح توســط 
شــرکت تامین مالی دولتی چین تامین می شود و از 
شرکت های خصوصی با چشــم انداز خوب و فناوری 

رقابتی حمایت می کند.

به گزارش ایسنا، گوگل در کنفرانس طراحان I/O این شرکت چندین گجت 
 ۶a Pixel جدید معرفی کرد که شامل پیکسل واچ، گوشی ارزان قیمت جدید
و هدفون بود. همچنین مدل پرچمدار Pixel ۷ که قرار است در پاییز وارد بازار 

شود، را نمایش داد و اعالم کرد روی تبلت جدیدی کار می کند.
سخت افزار، بخش اصلی کسب و کار گوگل نبوده است اما به نظر می رسد 
این وضعیت در حال تغییر است زیرا این شرکت مدام محصوالت جدیدی 
را عرضه می کند. گوگل ۶۱.۲۴ میلیارد دالر درآمد تبلیغاتی در ســه ماهه 
گذشته داشــت در حالی که بخش "درآمد دیگر" که شامل فروش سخت 
افزار، اپلیکیشن و درآمد غیرتبلیغاتی است، ۸.۱۶ میلیارد دالر بود. با این حال 
این رقم از ۶.۶۷ میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 
سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل اعالم کرد فروش تلفن هوشمند پیکسل با 
وجود محدودیتهای عرضه، به باالترین رکورد همه زمان ها صعود کرده است.

پیکسل واچ قابلیتهای مشابه اپل واچ داشته و ظاهر ساده و شیکی دارد که 
می تواند مشتریانی که از گوشیهای اندرویدی استفاده می کنند را جذب کند.
این محصول از فناوری فیت بیت اســتفاده می کند که بــه کاربران امکان 
می دهد الگوی خواب، ضربان قلب و تمرینات ورزشی خود را کنترل کنند. 

این ساعت هوشمند با نرم افزار Wear OS گوگل کار می کند که به کاربران 
امکان می دهد اعمالی ماننــد چک پیامها و دانلود آهنــگ را انجام دهند. 
کاربران همچنین می توانند مسیرهای حرکت را در نقشه گوگل پیدا کنند 
یا به دستگاههای خانگی هوشمند خود وصل شوند؛ به عنوان مثال دمای 

ترموستات را تغییر دهند یا مطمئن شوند که المپها خاموش شده اند.
گوگل قیمت این محصول را اعالم نکرد و تنها گفت یک محصول گران خواهد 

بود که در پاییز به بازار عرضه می شود.
پیش از این شرکتهای دیگر مانند ال جی، سامسونگ و هواوی، ساعتهای 

هوشمندی را با استفاده از نرم افزار گوگل ساخته بودند.
گوگل همچنین مدل ارزان قیمت ۶a Pixel را معرفی کرد که تابســتان 
امسال به بازار عرضه می شود و طراحی مشــابه Pixel ۶ را دارد اما اندکی 
کوچکتر بوده و قیمتش ۴۴۹ دالر است. شارژ این گوشی در حالت حداکثر 
صرفه جویی در مصرف باتری، حداکثر ۷۲ ســاعت دوام دارد. همچنین از 
تراشه اختصاصی گوگل تنسور استفاده می کند و به این ترتیب قدرت مشابه 
 Pixel را دارد.  گوشی Pro ۶ Pixel ۶ و Pixel گوشیهای گران قیمت تر

۶a پنج سال به روزرسانی امنیتی دریافت خواهد کرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت از آغاز 
بازرسی ویژه برای مقابله با احتکار از چهار روز پیش خبر داد و 

اعالم کرد که این طرح تا اطالع ثانوی ادامه دارد.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از آغاز طرح نظارتی 
ویژه و حضور حداکثری در بازار از روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت 
)چهار روز پیش( خبر داد و گفت: کاالهای هدف در این طرح، 
کاالهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده 
و محصوالت ســلولزی بوده و هدف بازرسی عرضه بیشتر این 

اقالم است.

وی از فعالیت ۴۰۰ اکیپ بازرســی در ســطح استان تهران با 
همکاری اتحادیه ها، بازرســان وزارت صمــت و وزارت جهاد 
کشاورزی و تعزیرات حکومتی خبر داد و اظهار کرد: سعی می 
کنیم کاالها هر چه بیشتر عرضه و از احتکار، حتی احتکار در 

واحدهای صنفی جلوگیری شود.
این مقام مسئول همچنین از بازدید از بزرگترین تولید کننده 
روغن در تهران خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مشاهدات مقدار 
زیادی روغن برای تصفیه به این واحد تولیدی وارد شده و خط 
تولید با ۸۰ درصد توان در حال تولید است. همچنین ماشین ها 

آماده بارگیری برای انتقال روغن های تولید شده، بودند.
محمدی پور در ادامه در پاســخ به این سوال که طرح بازرسی 
حداکثری تا چه زمانــی ادامه دارد؟ اظهار کــرد: به طورکلی 
بازرســی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت اســتان ها اســت. اما در این طرح بازرســی 
حداکثری همه معاونت های ســازمان و نیروهــای آن به جز 
تعدادی که مسئولیت پشتیبانی را برعهده دارند  در سطح بازار 
حضور دارند. در طرح یاد شده به دلیل اجرای طرح های جدید 
دولت در راستای اصالح نظام یارانه ها آغاز شده تا کسی از فروش 

کاال و خدمات امتناع نکند. طرح بازرســی حداکثری تا اطالع 
ثانوی برقرار است.

وی همچنین درباره کمبود روغن در بــازار اظهار کرد: بازدید 
های ما در بازار نشان می دهد که مشکل روغن کماکان وجود 
دارد، اما با توجه بــه افزایش تولید، پیش بینی می شــود این 

مشکل به زودی برطرف شود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران در پاسخ به 
سوالی درباره چرایی کمبود روغن نیز گفت: این مسئله مربوط 
به حوزه بازرسی نیســت ، بلکه باید از حوزه تجارت و صنعت 

پیگیری شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی تامین کننده 
روغن خام است.

این مقام مســئول در پایان از مردم خواســت اگر با احتکار و 
گرانفروشی مواجه شدند به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و گفت: 
در حال حاضر ساعت فعالیت این سامانه افزایش پیدا کرده و 
تعداد پاسخگویان هم دو برابر شــده است. تا ساعت ۹ شب به 
صورت مستقیم به شکایت ها رســیدگی می شود. از ساعت ۹ 
شب تا شش صبح هم به صورت پیغام گیر ضبط و بعد پیگیری 

می شود.

شما در کدام دهک قرار دارید؟

سقوط اپل 
از جایگاه ارزشمندترین 

شرکت جهان

هزینه های مصرف کننده ژاپن کاهش یافت

نخستین ساعت هوشمند گوگل رونمایی شدناجی چین در رشد اقتصادی چه خواهد بود؟

آغاز بازرسی ویژه برای مقابله با احتکار
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سقوط بیت کوین 
به کانال ۲۷ هزار دالری

حذف کارت های آزاد 
سوخت در مناطق مرزی

۲۳ هزار میلیارد از یارانه 
جدید آزاد شد
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سرمقاله

افزایش تقاضا 
در بازار ارز 

اتفاقاتــی کــه در روزهای 
اخیــر در بازارهای مختلف 
افتاده حاشیه های بسیاری 
را به همراه داشته است. به 
عبارتی بازار ارز از جوانب مختلفی تحت فشــار 
اســت. حذف ارز دولتی انتظارات تورمی ناشی از 
گران شدن کاالها را افزایش داده و این اتفاق موجب 
تقاضا در بازار ارز شده است. یعنی انتظارات تورمی 
موجب رشد تقاضا در بازار ارز شده است. مردم برای 
حفظ ارزش پول خود به سمت این بازار رفته اند. 
تعطیالت بازار چین، مشکالت تحویل درهم در 

خارج از کشور هم...

 یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه3
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پنج روش 
برای واردات خودرو

معافیت  مالیاتی 
ورود  ارز  به کشور

نرخ دالر در  بازار آزاد  از30 هزار تومان عبورکرد 

دالر در  وضعیت  قرمز
صفحه3

صفحه3

افزایش قیمت 4 کاالی اساسی
موج   جدید   گرانی ها

قیمت   جدید   مرغ ،  تخم  مرغ ،   روغن   و  لبنیات   اعالم   شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم این خبر 
که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد 
شد، تاکید کرد که »محدودیتی در واردات نخواهیم 
داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه 
خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضا بازار 
پاسخ داده خواهد شــد. هماهنگی های الزم انجام 
شــده تا این واردات در اســرع وقت انجام شود، اما 
دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل 
خواهیم کرد.« به گزارش ایســنا، سیدرضا فاطمی 
امین چهارشنبه شب )۲۱ اردیبهشت( در گفت وگو 
با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما، در تشریح تصویب 
کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن 
اشاره به اینکه "از سال ۱۳۹۷ به سبب به هم ریختگی 

تراز ارزی کشور، واردات...

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: ورود ارز به کشــور از طریق گمرکات 
معاف از مالیات است. به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، "مهدی موحدی" در مورد بخشنامه رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی خطاب بــه ادارات امور 
مالیاتی کل کشور، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۴۰۱ 
اظهار کرد: مبنی بر این بخشنامه، ورود ارز به کشور 
از طریق گمرکات معاف از مالیات می شود. به واسطه 
این بخشنامه ورود ارز اعم از اســکناس یا حواله از 
مالیات، معاف است.رئیس مرکز آموزش و پژوهش 
سازمان امور مالیات کشور گفت: هر شخص حقیقی 
و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به 
هر میزان حواله و اسکناس ارزی را وارد کشور کند. 

وی افزود: وزارت امور اقتصاد...

اصالحیه
 بدینوســیله آگهــی فراخــوان مناقصــه عمومــی مرحله اول
 )نوبت اول( مورخ 1401/2/21 صفحه 8در روزنامه کسب وکار اصالح  
می گردد بازسازی معابر شهری خرمشهر،کوی زهیریه وکوی ایثار با 

ضمانتنامه بانکی 4/744/150/000ریال

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر



اقتصاد2
ایران وجهان

حذف کارت های آزاد سوخت در مناطق مرزی
 قاچاق به کولبــر و کامیون دار 

مربوط نیست
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران گفت: 
در مناطق مرزی کارت های آزاد برای جلوگیری از 
قاچاق حذف شده و این موضوع مشکالتی را بوجود 
آورده و این در حالی است که طبق گفته مسئولین 
قاچاق سوخت از مسیرهای دیگری انجام می شود.

همایون صالحی در گفت وگو با ایلنا، درباره برخی 
اخبار مبنی بر کمبود گازوئیل در برخی جایگاه های 
عرضه اظهار داشت: سوخت بر اساس طرح پیمایش 
و بارنامه کامیون ها به جایگاه ها داده می شود، اما 
واقعیت این است که اغلب جایگاه های عرضه کننده 
بیشتر از چند ساعت در روز گازوئیل ندارند و بعد 
از آن نازل  و تلمبه ها غیرفعال می شوند که منجر به 
ایجاد صف های طوالنی و حتی فاسد شدن محموله 

کامیون داران می شود. 
وی با بیان اینکه روزانه حــدود 53 میلیون لیتر 
گازوئیل توزیع می شــود، افزود: باید ساز و کاری 
تعریف شود که جایگاه ها در هر ساعتی از شبانه روز 
بتوانند سوخت مورد نیاز مراجعین را تامین کنند.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران با بیان 
اینکه در مورد بنزین کمبودی وجود ندارد، گفت: 
اکنون در تمامی جایگاه ها عالوه بر کارت دارنده 
خودرو؛ کارت جایگاه دار هم موجود است و هر کس 
بر اساس کارت می تواند 60 لیتر بنزین سهمیه ای 
دریافت کند، اما مســئله این است که در مناطق 
مرزی کارت های آزاد بــرای جلوگیری از قاچاق 
حذف شده و این موضوع مشکالتی را بوجود آورده 
است و این در حالی است که طبق گفته مسئولین 
قاچاق سوخت از مسیرهای دیگری انجام می شود.

وی ادامه داد: وقتی از خط لوله یکی از بنادر سوخت 
برداشت می شود، این قاچاق مربوط به کامیون دار و 
کولبر نیست، مطمئنا قاچاق سوخت بسیار سازمان 

یافته است و توسط جایگاه دار انجام نمی شود.

تداوم آشفتگی در بازار رمزارزها؛
 ســقوط بیت کوین بــه کانال 

۲۷ هزار دالری
در پی ادامه افت بازار رمزارزها، بیت کوین به کانال 
۲۷ هزار دالری و اتریوم به زیر کانال ۲ هزار دالری 
سقوط کردند. به گزارش اقتصاد آنالین، در ساعات 
نخست معامالت روز پنجشنبه، روند ریزش قابل 
توجه بازار رمزارزها همچنان ادامــه دارد و اکثر 

کوین ها شاهد افت قیمت هستند.
ارزش بازار جهانــی رمزارزها در حــال حاضر ۱.۱5 
تریلیون دالر اســت که ۱۷.0۹ درصد افت را نسبت 
به روز گذشته نشــان می دهد.  همچنین حجم کل 
معامالت در طول ۲۴ ســاعت گذشته 60.5۷ درصد 
افزایش یافته و به ۲35.۸ میلیارد دالر رســیده است.  
از طرفی، ۱۲۸.63۸ میلیون دالر موقعیت شورت در 
معامالت آتی بیت کوین، در طول ۲۴ ساعت گذشته 
لیکویید شده است. بیت کوین با ریزش حدود ۱3 درصد 
به قیمت ۲۷ هزار و 5۸ دالر و اتریوم با سقوط حدود ۲۱ 
درصدی به قیمت هزار و ۸5۱ دالر معامله می شوند. 
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج کوین، شیبا اینو، 

ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت قابل توجه بودند.

در پی نامه ای به مدیر عامل بورس کاال؛
عرضه خــودرو در بورس کاال 

متوقف شود
مدیرکل نظارت بر کاال های فلزی و معدنی سازمان 
حمایت در نامه ای با عنوان درخواســت تجدیدنظر 
در فرآیند پذیرش خودرو به مدیرعامل بورس کاالی 
ایران اعالم کرده است که از عرضه خودرو در بورس کاال 
ممانعت شود. آقای حسن الهیاری مدیرکل نظارت بر 
کاال های فلــزی و معدنی ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان به حامد ســلطانی نژاد 
مدیرعامل بورس کاالی ایران نامه زده است که نظر به 
بند )۱( تصمیمات متخذه در چهاردهمین جلسه ستاد 
تنظیم بازار کشور در خصوص کاال های مشمول قیمت 
گذاری پیشینی و با عنایت به اینکه افزایش قیمت انواع 

خودرو منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است.
در راســتای هماهنگی با وزارت متبــوع و اقدامات 
نظارتی، دســتور فرمایید از عرضه خودرو در بورس 
کاال ممانعت نموده و هرگونه اقدامی در این خصوص 
صرفا با هماهنگی و استعالم از دفتر صنایع خودروی 
معاونت صنایع حمل و نقــل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت صورت پذیرد. در حالــی که طی ماه های 
گذشته بسیاری از مسئوالن، کارشناسان و نمایندگان 
مجلس، راه برون رفت صنعت خــودرو از دور باطل 
و غیراقتصادی روند تولید، قیمت گــذاری و قرعه 
کشی خودروسازان را استفاده از مکانیسم بورس کاال 
عنوان می کردند و در همین راستا گروه خودروسازی 
سایپا و گروه بهمن اقدام به پذیرش دو محصول در 
بورس کردند و همه در انتظار عرضه خودرو بر تابلوی 

معامالت بودند.

اخبار

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضمن اعالم این خبر که مصوبه 
واردات خــودرو هفته آینده 
نهایی خواهد شد، تاکید کرد 
که »محدودیتــی در واردات 
نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش 
عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده ای از تقاضا بازار 
پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی های الزم انجام شده تا 
این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده 

نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.«
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین چهارشنبه شب 
)۲۱ اردیبهشت( در گفت وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ 
سیما، در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در 
هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه "از سال ۱3۹۷ به سبب 
به هم ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع 
شد"، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴0۱ مهلت 
داشت و به نوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن 
این مصوبه در دولت، موضوع ازسرگیری واردات خودرو 

مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خوشبختانه در 
حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن 
است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر 
منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی 
کشــور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر 
منابع ارزی کشور به گونه ای که برای نرخ ارز مشکل ساز 

شود، وارد نیست.

واردات خودرو با تمرکز بر بهره مندی عموم 
مردم

فاطمی امین خاطرنشان کرد: در مصوبه  آماده شده که در 
مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته 
این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی 
است. در ســال های پیش از ۱3۹۷، عمدتا خودروهای 
لوکس، گران قیمت و تجمالتی وارد می شد که بخش 
خاصی از آن بهره می بردند اما تمرکز ما در این دوره بر 
این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم 

وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.
وزیر صمت با بیان اینکه "خودروهای تولیدی کشــور 
که در محدوده خودروهای اقتصادی هســتند، عمدتا 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن ها 
متوقف شود؛ چراکه عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم های 
قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این 
وضعیت ناراضی هستند"، افزود: بنابراین، این که تمرکز ما 
بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت 
قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم 

یعنی اقشار متوسط بهره مند شوند و هم به این خاطر که 
مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.

طراحی پنج روش برای واردات خودرو
وی در پاســخ به اینکه "چه تعداد خودرو وارد خواهد 
شــد؟" اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی 
متناســب با تنظیم بازار خواهد بود. پنــج روش برای 
واردات طراحی شــده که به زودی اطالع رسانی خواهد 
شــد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بــود، بلکه این 
واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند 
داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با 

نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد.
مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز 
از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت باال و پایین شدن 
قیمت ها در بازار صحبت می کنند، به سبب شکاف عمیق 
و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر 
۹00 هزار دستگاه خودرو در کشــور تولید شد که این 
میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد 
شاهد شکل گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب 
این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی 
آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه 
خودرو در سال جاری نســبت به سال گذشته افزایش 
قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش عرضه آغاز شده 
و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ 
درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف 
50 درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از 60 هزار 

دستگاه به ۱0 هزار دستگاه رسیده است. 
فاطمی امین ادامه داد: واردات خودرو به ویژه خودروهای 
اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می تواند بخش عمده ای 
از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، 
تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است 
این دو جریان بتواند بخش قابــل توجهی از تقاضاها را 

پوشــش دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه 
با زمــان واردات خودرو و اینکه چــه افرادی صالحیت 
واردات خواهند داشت، اعالم کرد: مصوبه، هفته آینده 
نهایی خواهد شد. هماهنگی ها با دستگاه های مختلف در 
حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و 
اینطور نباشد که ماه ها طول بکشد. حتی در حال حاضر 
که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی 
مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی 
بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد 

شد و تدابیر الزم اتخاذ می شود.
به گفته فاطمی امین، واردات خودرو شــرایطی خواهد 
داشت. وی گفت: شرایط ســابق وجود دارند و شرایط 
جدیدی نیز اندیشیده شده اســت. بطور مثال طبیتا 
خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشــته 
باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و 
صالحیت هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما 
منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی 
از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک کننده 

به تراز ارزی کشور نیز باشد.

سقف قیمت ها مشخص شده و پنجشنبه 
ابالغ، اعالم و اعمال می شوند

به گزارش ایســنا، ســتاد تنظیم بازار شــب گذشته 
)چهارشــنبه( در اطالعیه شــماره »۲« اعالم کرد: بر 
اساس پیشنهاد ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت 
کاالهای مذکور تعیین و مقرر شــد از طریق اتحادیه ها 
و تشکل های مربوطه به واحدهای صنفی ابالغ و از روز 
پنج شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۴0۱ به تدریج مجاز به اعمال 
قیمت های جدید باشند. استانداران نسبت به متناسب 
سازی قیمت کاالها در هر اســتان و نظارت بر رعایت 

قیمت ها، اقدامات الزم را بعمل خواهند آورد.

فاطمی امیــن در ادامه گفت وگوی خــود، در رابطه با 
موضوع انتشار این اطالعیه که در آن، مبالغ واریزی کمک 
معیشتی »قابل برداشت« اعالم شده و سقف قیمت برخی 
اقالم تعیین شده است، اظهار کرد: طبق اطالعیه  که ستاد 
تنظیم بازار منتشر کرده است، بخشی از یارانۀ واریز شده، 
قابل برداشت خواهد شد. در مدت گذشته با تشکل های 
تولیدی جلســات متعدد برای اقالم مختلف همچون 
مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات برگزار و مذاکرات انجام 
شده است؛ سقف قیمت ها مشــخص شده و این سقف 
قیمت ها از روز پنجشنبه اعمال خواهند شد. قیمت سایر 

محصوالت هم در حال بررسی است.
وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه "در این شرایط به کمک 
مردم نیاز است و نیاز به آرامش، ضروری است"، گفت: 
طی ماه های گذشته مواد اولیه به میزان کافی وارد کشور 
شده، واحدهای تولیدی آمادگی کامل دارند و هیچگونه 
کمبودی در تامین کاالها وجود ندارد. ممکن است طی 
روزهای ابتدایی، نیاز باشد که عرضه بیشتر انجام شود 
که مورد پیگیری است. مردم هم باید رفتارهای هیجانی 

نداشته باشند و با آرامش بازار مدیریت شود.

اگر الزم باشد قیمت محصولی تغییر کند، باید 
با هماهنگی سازمان حمایت باشد

طبــق اعــالم فاطمــی امیــن، »ســقف قیمت ها به 
تولیدکنندگان ابالغ شده و روز پنجشنبه اطالع رسانی 
انجام خواهد شد. طبق مصوبه  ستاد تنظیم بازار که ضروری 
است تمام تولیدکنندگان به آن توجه کنند، اگر الزم باشد 
که قیمت محصولی تغییر کند، باید حتما با هماهنگی 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
باشد و اینگونه نباشد که تولیدکنندگان بدون اطالع دهی 
قیمت محصوالت خود را تغییر دهند. بنابراین مواردی که 
سازمان حمایت بررسی کرده و به تصویب ستاد تنظیم 
بازار رسیده است، روز پنجشنبه اعالم خواهند شد؛ قیمت 

سایر محصوالت هم در حال بررسی است.
وزیر صمت ادامه داد: کار نظارت بــر بازار را با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری از چند روز 
پیش آغاز کرده ایم تا طی روزهای آینده در بازار حضور 
داشته باشیم و نظارت ها انجام شود. همانطور که وزیر 
دادگستری نیز اعالم کرده  است، قانون جرائم تعزیرات، 
اصالح شده است. پیش از این، چندان بازدارنده نبود و 
شده و محدودیت ها اندک بود و چندان تاثیرگذار نبود اما 
اکنون خوشبختانه مقررات خوبی در جهت بازدارندگی از 
تخلفات )گران فروشی، کم فروشی و احتکار( فراهم شده 
است. امید است که با نظارت گسترده در سه وزارتخانه 
صمت، دادگستری و جهادکشاورزی، با قوانین و مقررات 
جدید که اختیارات خوبی را در اختیار سازمان تعزیرات 
قرار داده اســت و با همراهی اصناف و مردم، کمترین 

چالش را داشته باشیم.

وزیر صمت مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو را تشریح کرد

پنج روش برای واردات خودرو

سخنگوی اقتصادی دولت :
تغییر قیمت ۴ کاال باعث افزایش 

قیمت دیگر کاالها نمی شود
وزیر اقتصاد با اعالم اینکه نرخ ارز متاثر از چندین 
عامل داخلی و خارجی اســت، گفت: با سیاست 
جدید کنترل ارزی، بخشی از صف کاذبی که برای 

ارز وجود داشت، کاسته می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سیداحســان 
خاندوزی وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حضور 
در برنامه صف اول شــبکه خبر با اعــالم اینکه 
قیمت ۴ قلم کاالی اساســی به صورت رســمی 
مشخص و توســط خود اتحادیه ها اعالم می شود 
و از روز پنــج شــنبه در تمــام فروشــگاه های 
رســمی بر اســاس ســقف قیمتی اعالم شده، 
اعمال خواهد شــد، افزود: بنابرایــن، از روز پنج 
 شــنبه امکان برداشــت برای بــار اول یارانه ها 

وجود دارد.
وزیر اقتصاد درباره ارزیابی خود از پرداخت یارانه 
نقدی و مستقیم به مردم اظهار داشت: در سرانه 
مصرف کاالها میان دهک هــای باالیی و پایینی 
جامعه فاصله و تفاوت زیادی وجود داشت. به عنوان 
مثال، مصرف گوشت گوسفند در دهک دهم به 
طور متوسط ۲۷ برابر دهک ها و خانوارهای فقیرتر 
است. بنابراین، سهم برخی از اقالم در دهک های 
پایین خیلی کم بود و با بررسی هایی که انجام دادیم 
به این نتیجه رسیدیم که خانوارها بهترین گزینه 
برای تصمیم گیری در نحوه پوشش و مصرف این 
یارانه ها هستند، پس مســتقیم به خود خانوارها 

پرداخت شد.

تغییر قیمت ۴ کاال باعث افزایش قیمت 
دیگر کاالها نمی شود

وی متذکر شــد کــه از روز پنج شــنبه و اعالم 
قیمت های جدید، هیچ گونه تسری، موج آفرینی 
و افزایش قیمتی در سایر کاالها نخواهیم داشت 
و خدایی ناکرده تجربه سال ۹۸ و سال ۸۹ اتفاق 

نخواهد افتاد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تدبیر دولت 
برای تورم انتظاری بعد از اجرای این سیاست بیان 
داشــت: تورم انتظاری دو جهت دارد. جهت اول، 
خود فعاالن اقتصادی به معنی تولیدکنندگان و 
صنوفی هســتند که در زنجیره تولید کاالها قرار 
دارنــد. وزارت صمت و وزارت جهاد کشــاورزی 
پیــش از افزایــش قیمــت کاالها جلســاتی با 
تولیدکنندگان و دســت اندرکاران داشتند و در 
مورد جزئیات به صورت گســترده بحث کردند 
و به توافقاتی رســیدند. بنابراین، بخشی از تورم 
انتظاری از این جهت اســت که دقیقاً کدام اقالم 
و چه میزانــی افزایش قیمت خواهند داشــت و 
 اطالع رســانی دقیق تــر می تواند این تــورم را 

پوشش دهد.
وزیر اقتصادی و دارایی افزود: جهت دوم، از طرف 
مصرف کنندگان است. اما جزء سومی نیز هست و 
آن مســاله ارز و کنترل کردن سیاست های ارزی 

است.
وی با اشاره به اینکه یکی از شرکت های تولیدی 
متاســفانه طی این روزها از ارائــه تمام تولیدات 
خود به بــازار اجتناب کــرده بود، افــزود: مقرر 
شــد تعزیرات حکومتی برخــورد عبرت آموزی 
 با این شــرکت و امثال این شــرکت ها داشــته 

باشد.
ســخنگوی اقتصادی دولت در ادامــه گفت: با 
سیاست جدید کنترل ارزی، بخشی از صف کاذبی 
که برای ارز وجود داشت، کاسته می شود. به عنوان 
مثال باید عرض کنم، در سال ۹۷ و با آغاز پرداخت 
ارز ترجیحی به دارو، به یکباره 3.5 برابر سال قبل 
در صف ثبت ســفارش مواد اولیه دارویی افزایش 

تقاضا را شاهد بودیم!
خاندوزی در پاسخ به این ســوال که آیا نرخ ارز با 
اجرای این سیاست کاهش می یابد یا خیر؟ تصریح 
کرد: نرخ ارز متاثر از چندین عامل داخلی و خارجی 
است. اما می توان گفت بعد از اجرای این سیاست 
جدید و جلوگیری از رانت ارزی در کشور، کاهش 

تقاضای کاذب ارز را خواهیم داشت.
ســخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با اشــاره به 
مالک برای محاســبه و دهک بندی خانوارها نیز 
گفت: دو محور در مورد مشــموالن یارانه وجود 
دارد. اول، ســازمان هدفمندی یارانه هاست. طی 
روزهای آینده درگاهی برای اعالم اعتراض مردم 
بازگشایی می شود. اما اینکه مردم در کدام دهک 
درآمدی قرار می گیرند، در حوزه صالحیت وزارت 
رفاه اســت. برخی از افراد طی این روزها مراجعه 
داشتند و اعالم می کردند که قباًل یارانه ۴5 هزار 
تومانی را دریافت می کردند، اما اکنون یارانه جدید 
را دریافت نکرده انــد. موضوع را پیگیری کردیم و 
طبق معیارهای وزارت رفاه اعالم شد که این افراد 

در دهک دهم قرار گرفته اند.
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قیمت جهانی نفت با واهمه از کاهش رونق اقتصاد جهان 
یا حتی رکودی شــدن آن با افت قیمت مواجه شده و 
در مقابل رقیب تاریخی آن یعنی طال توانسته است با 
فراغت از نرخ بهره فدرال رزرو در مسیر صعود باقی بماند. 
بازار جهانی نفت بعد از حدود یک ماه واکنش شدید به 
تحوالت اوکراین، حاال آرام تر شده و وزن تحلیل های 
اقتصادی در تحوالت آن افزایش یافته است. همچنین 
در بازار طال نیز با فروکش کردن هیجان ناشی از افزایش 
ورود سرمایه گذاران ریســک گریز، بار دیگر توجه به 
داده های اقتصادی، به خصــوص نرخ های بهره فدرال 

رزرو و بازدهی دالر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاهش قیمت نفت
قیمت نفت در معامالت امروز بازار جهانی تحت تأثیر 
نگرانی های اقتصادی و واهمه از رکود که بازارهای مالی 
جهانی را به آشوب کشیده است، بیش از یک درصد افت 
کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بهای معامالت 
نفت برنت در معامالت امروز بازارهای جهانی، یک دالر 
و ۲5 سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱06 

دالر و ۲6 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۲۴ سنت معادل 
۱.۲ درصد کاهش، به ۱0۴ دالر و ۴۷ سنت در هر بشکه 
رســید. قیمت های نفت هفته جاری همسو با قیمت 
کاالهای دیگر و بازارهای سهام تحت تأثیر نگرانی ها 
نسبت به آسیب دیدن رشد اقتصادی از افزایش نرخهای 
بهره آمریکا، رشد چشــمگیر ارزش دالر و نگرانی ها 
نسبت به تورم و رکود و همچنین محدودیتهای کرونایی 

در چین، روند رو به کاهشی داشتند.
هووی لی، اقتصاددان گروه بانکی OCBC سنگاپور، با 
اشاره به رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف کننده 
آمریکا، اظهار کرد: این نگرانی های رکود شدت بیشتری 
پیدا کرده و باعث افت قیمتهای نفت در معامالت صبح 
روز جاری شدند.شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در 
آوریل ۸.3 درصد رشد کرد و نگرانی ها نسبت به ضرورت 

افزایش سریع تر نرخهای بهره آمریکا را تأیید کرد.
با این حال نگرانی های عرضه کــه تحت تأثیر حمله 
روســیه به اوکراین بوده اند، بازار را تقویت کرده اند و 
قیمتها امســال بیش از 35 درصد ریزش کرده است. 

چشم انداز تحریم نفت و سوخت روسیه از سوی اتحادیه 
اروپا که عرضه جهانی را محدودتر خواهد کرد هم عامل 
دیگری بوده که از قیمتها پشتیبانی کرده است. اتحادیه 
اروپا همچنان سر جزئیات تحریم نفت روسیه کلنجار 
می رود. رأی گیری در این باره که به حمایت یکپارچه 
اعضای این بلوک بستگی دارد، به تأخیر افتاده است 
زیرا مجارستان مخالف بوده و سایر کشورهای اروپایی 
نسبت به تأثیر این اقدام روی اقتصادهایشان ابراز نگرانی 
می کنند. قیمت نفت روز چهارشــنبه پس از این که 
روسیه 3۱ شرکت مستقر در کشورهایی که مسکو را 
به تالفی حمله به اوکراین تحریــم کرده اند را تحریم 
کرد، پنج درصد جهش کرده بود؛ اما نگرانی ها نسبت به 
آسیب دیدن تقاضا در چین که برای مقابله با گسترش 
شیوع بیماری تالش می کند، رشد قیمتها را محدود 
کرد. بر اساس این گزارش، در آمریکا آمار اداره اطالعات 
انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت هفته گذشته تحت 
تأثیر برداشت از ذخایر استراتژیک، افزایش پیدا کرد اما 
ذخایر بنزین در آستانه آغاز فصل رانندگی تابستانی 

کاهش داشت.

رشد طال با افول دالر
پــس از اینکــه داده هــای قیمــت مصرف کننده 
ایاالت متحده نشــان داد تورم ممکن است در آوریل 
به اوج خود رسیده باشد و برخی نگرانی ها از افزایش 
شــدیدتر نرخ های فدرال رزرو را برطرف کرد قیمت 
طال امروز پنج شــنبه با توجه به کاهش بازدهی دالر 
و خزانه داری، افزایــش یافت؛ به گونه ای که بهای هر 
اونس طال تا ســاعت ۸ صبح به وقت شرقی با ۱.۷0 
درصد افزایش به ۱۸5۴ دالر و ۴0 سنت رسید و قیمت 
طال در بازار معامالت آتی آمریکا با 0.0۹ درصد افزایش 

به ۱۸55 دالر و ۴0 سنت رسید.
دالر ضعیف تر، طال را برای خریداران خارجی جذاب 
می کند، در حالی که بازدهــی پایین تر خزانه داری، 
هزینه فرصت نگهداری شمش با بازده صفر را کاهش 
می دهد. پس از آنکه داده های اقتصادی نشــان داد 
تورم همچنان باالست اما بعید است که بانک مرکزی 
ایاالت متحده را به سمت مسیر تهاجمی تر سیاست 
پولی سوق دهد، دالر کاهش یافت و تقاضا برای طالی 

دالری را افزایش داد.

با صدور مجوز برداشت یارانه 300 تا ۴00 هزار تومانی 
که اخیرا به حساب خانوارها واریز و از شب گذشته قابل 
برداشت شد، در مجموع حدود ۲3 هزار میلیارد تومان 

آزاد و در اختیار دارندگان این حساب قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، با اعالم ستاد تنظیم بازار، از ساعت ۲۴ 
)۲۱ اردیبهشت ماه ، شب گذشته( اولین مرحله از یارانه 
جدید آزاد و برای خانوارهای دریافت کننده قابل برداشت 
شده است. یارانه واریزی برای دوماه اردیبهشت و خرداد 
است که طبق اعالم بانک مرکزی، هزینه ای حدود ۴6 هزار 
میلیارد تومان داشت، یعنی برای هر مرحله حدود ۲3 هزار 
میلیارد تومان. این یارانه قابل برداشت نبود تا اینکه دولت 
مجوز آزاد شدن واریزی مربوط به اردیبهشت را صادر کرد.

بر این اساس، ۲3 هزار میلیارد تومان از منابع ۴6 هزار 
میلیارد تومانی که در حســاب یارانه بگیران بابت یارانه 
جدید بلوکه شده بود، آزاد شده است و مابقی آن برای ماه 
آینده بوده و در آن زمان در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
دلیل عدم امکان برداشت یارانه واریزی، فرصت برای نهایی 
شدن تعیین سقف قیمتی کاالهای اساسی بود و اعالم اخیر 

میرکاظمی-رئیس سازمان برنامه و بودجه- از این حکایت 
داشت که همچنان اقالم تامین ارز شده با ارز ۴۲00 تومانی 
در بازار وجود دارد و با شروع اصالح نرخ ارز ترجیحی و اعالم 
قیمت های جدید، یارانه قابل برداشت خواهد بود. این در 
حالی است که طبق اعالم ستاد تنظیم بازار، قیمت کاالهای 
مشمول طرح شامل روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تعیین 
شد. در همین راستا از امروز )پنج شــنبه( اتحادیه های 

مربوطه نسبت به اعالم قیمت جدید اقدام کردند.
یارانه جدید که اخیرا واریز شد، بین 300 تا ۴00 هزار 
تومان برای هر نفر متغیر است و در ۹ دهک برای حدود 
۷۲ میلیون نفر توزیع شده است؛ به طوری که برای دهک 
اول تا سوم برای هر نفر ۴00 هزار تومان و برای چهارم تا 
نهم 300 هزار تومان است. این یارانه در هر مرحله برای  
دهک های مختلف به این ترتیب است؛ در خانوارهایی 
که در دهک اول تا ســوم قرار دارند، برای یک نفر مبلغ 
۴00 هزار تومان، خانوار دو نفره ۸00 هزار،   سه نفره یک 
میلیون و ۲00 هزار، چهار نفره یک میلیون و 600 هزار و 

پنج نفره دو میلیون تومان اختصاص پیدا می کند.

رئیس مرکــز آموزش و پژوهش ســازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: ورود ارز به کشور از طریق گمرکات معاف 

از مالیات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، "مهدی موحدی" در 
مورد بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب 
به ادارات امور مالیاتی کل کشور، در تاریخ ۲۷ فروردین 
سال ۱۴0۱ اظهار کرد: مبنی بر این بخشنامه، ورود ارز 
به کشور از طریق گمرکات معاف از مالیات می شود. به 
واسطه این بخشنامه ورود ارز اعم از اسکناس یا حواله از 

مالیات، معاف است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیات کشور 
گفت: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در 
گمرکات ورودی، به هر میزان حواله و اسکناس ارزی را 

وارد کشور کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه ها 
باید ترتیباتی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و به طور 
طبیعی کلیه فعالین در این حوزه نگران مالیات و واکاوی 
منشا سرمایه وارد شده نباشند. میزان ارز در این معافیت 

مالیاتی هیچ سقف و کفی ندارد بنابراین اگر ارز را اعالم 
کنند می توانند بدون پرداخت مالیات ارز خودشــان را 

وارد کنند.
موحدی در مورد اثــر اقتصادی این بخشــنامه گفت: 
مدیریت عرضه و تقاضا از اثرات این بخشــنامه است که 

از مهم ترین ابزارهای تعیین قیمت محسوب می شوند.
وی در ادامه گفت: به جای این که، برای هر کاالیی از جمله 
ارز تعیین قیمت داشته باشیم می توانیم از ابزارهایی که 
در اختیارمان است برای مدیریت عرضه و تقاضا استفاده 
کنیم. یکی از مهمترین ابزارهای عرضه و تقاضا، ابزارهای 
مالیاتی هستند و یکی از این ابزارها معافیت مالیاتی است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیات کشور 
اضافه کرد: زمانی که برای ورود ارز به کشور معافیت قائل 
می شویم در واقع، کســانی که توانایی وارد کردن ارز را 
به کشور دارند تشویق می کنیم. چرا که با این کار ورود 
ارز تسهیل می شود و شرایط برای افزایش ارز در داخل 
کشور بیشتر می کند و افزایش ارز موجب کاهش قیمت 

ارز می شود.

در بازارهای جهانی چه می گذرد؟

نزول نفت و صعود طال زیر سایه رکود و تورم

معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور۲۳ هزار میلیارد از یارانه جدید آزاد شد
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افزایش تقاضا در بازار ارز 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

اتفاقاتی که در روزهای اخیر در بازارهای مختلف افتاده حاشیه های بسیاری را به همراه داشته است. به عبارتی بازار ارز از جوانب مختلفی تحت فشار است. حذف ارز دولتی انتظارات تورمی ناشی از گران شدن کاالها را افزایش داده و این 
اتفاق موجب تقاضا در بازار ارز شده است. یعنی انتظارات تورمی موجب رشد تقاضا در بازار ارز شده است. مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت این بازار رفته اند. تعطیالت بازار چین، مشکالت تحویل درهم در خارج از کشور هم مشکل 

آفرین شده است. از سوی دیگر در هرات، طالبان برای ایران محدودیت هایی را ایجاد کرده اند. این عوامل موجب شده اند تا رشد نرخ ارز روند بیشتری به خود بگیرد. 
در مجموع اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمت کاالها افتاده موجب تاثیرگذاری بر دیگر بازارها شده است. در این بین جو روانی بر جو واقعی غلبه کرده است. بانک مرکزی برای افزایش تقاضای ایجاد شده باید عرضه خود را بیشتر کند. 

چنانچه در دو روز گذشته نیز این اقدام را انجام داده ولی عمال تاثیری بر بازار نداشته است. به عبارتی عرضه بیشتر نتوانست پاسخگوی نیاز بازار باشد. 
شرایط فعلی جنگ دولت و سیاست های آن با دالر است. باید مدیریت صحیح و منسجم انجام شود تا تاثیرپذیری نرخ ارز از این اتفاقات کمتر شود.افزایش نرخ ارز بار مضاعفی بر افزایش قیمتها دارد و موجب مشکالت اجتماعی خواهد شد. 
تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی را 10 درصد اعالم کرده اند که اگر حداقل همین ده درصد هم بر بازار ارز تاثیر بگذارد رشد قیمت دالر قابل پیش بینی است. اگر جدید کسری بودجه داشته باشیم، دور از ذهن نیست که دولت به دنبال 

استفاده از دالرهای نفتی برای تأمین این کسری باشد. در این صورت دالر نرخ ۳0 هزار تومان را تجربه می کند و واردات کاال نیز با همین نرخ انجام خواهد شد. اتفاقی که شاهد آن هستیم. 
همان طور که دیدیم در ماه هایی که از توافق صحبت می شد نیز کاهش قیمتی در کاالها تجربه نشد و نرخ ۳0 هزار تومانی پیش از این تأثیر خود را بر قیمت ها گذاشته است. به طور کلی توافق، سرنوشت جنگ روسیه با اوکراین، حذف دالر 

۴۲00 تومانی و کسری بودجه، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز هستند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بلور، 
چیني و لوستر تهران در خصوص فعالیت در راستاي 
نامگذاري سال از سوي مقام معظم رهبري به »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« بیان داشت: آنچه 
باعث مي شود در مسیر سخت و دشوار تولید و ایجاد 
اشتغال افراد را به سوي دانش بنیان سوق دهد تنها 
عرق و غیرت ملي آنهاست. تصمیم و اراده بر ایجاد 
مســیر تولید دانش بنیان اولویت اول در این حوزه 
است. غالمرضا صفرنژاد با یادآوري تجربیات خود در 
مسیر تولید دانش بنیان بیان داشت: تصمیم و اراده 
بر ایجاد مســیر تولید دانش بنیان به عنوان اولین 

اولویت از جایي مسیر زندگیم را تغییر داد.
وي ادامه داد: مراودات پژوهشــي که با دانشگاهیان و 
نخبه هاي کشور داشــتم، همچنین فعالیت در حوزه 
چیني و بلور، شــوق فعالیت در این راه را بیشتر کرد. 
لذا مشاهده طرح ها و تحقیقاني که دانشگاهیان انجام 
داده بودند و منتظر سرمایه گذار براي عرصه تولید و 
اجراي آن بودند، مهمترین عامــل در عرصه اقدام در 
مسیر دانش بنیان شــد. با تمام قوا و قدرت پیشقدم 
شدم و کارخانه تولید طلق هاي پي وي بي را احداث 
و شــرکت رازین پلیمر راه ابریشم را از 1۲ سال پیش 

تاسیس کردم.
صفرنژاد تصریح کرد: در این کارخانه بیش از ۷۵ فارغ 
التحصیل صنایع، مکانیک، پلیمر و ... مشغول به کار 
هستند. این نوع طلق ها که با عنوان شیشه جلو بر 
روي خودروها نصب مي شود در نوع خود بي نظیر و 
حتي با کیفیت تر از انواع خارجي با قیمت هایي به 
مراتب ارزان تر تولید و به خودروسازان کشور تحویل 
مي شود. پیشــترها این نوع طلق ها از کشورهاي 
آلمان و چین وارد مي شد؛ اما اکنون به خودکفایي 

رسیده ایم.
وي در خصوص گام دوم قرارگیري در مسیر دانش 
بنیان تاکید کرد: گام دوم در ورود به فراوري سیلیس 
بود. کاربرد سیلیس در صنعت بلور و کریستال است. 
احداث کارخانه در سال ۹۶ در بویین زهراي قزوین 
و وارد شدن در این راه با ایجاد تحولي عظیم صورت 
گرفت؛ چرا که در کشور فراوري سیلیس نداشتیم. 
اکنون غریب بــه ۳۵ متخصص در ایــن کارخانه 
مشغول هستند و گامي دیگر در عرصه اتکا به خود و 

عدم وابستگي به خارجي ها انجام شده است.

صفرنژاد سومین تالش در جهت تولید دانش بنیان را 
فعالیت در تولید سیم هاي جوش هاي سخت پوشي 
عنوان کرد و گفت: همکاري با پژوهشگران سازمان 
هاي پژوهشي، علمي و صنعتي ایران از افتخاراتي 
است که در این مسیر حاصل مي شود. استارت تولید 
از سال 1۴00 در احمدآباد مستوفي با حضور شش 

متخصص کارآزموده صورت پذیرفت.
وي ادامه داد: کاربرد سیم جوش هاي سخت پوش 
در صنایع سیمان، معدن، ذوب آهن و صنایع مادر 
است. این ســیم جوش ها وارداتي بود. امید است با 
تولید روزافزون و کمک و مساعدت مسئوالن بتواینم 
از وجود و حضور متخصصان بهره مند و با ســرمایه 
گذاري در این مسیر، مانع از واردات آن شویم. وي 
ادامه داد: در حال حاضر با تمام مشــکالتي که در 
خصوص تولید وجود دارد، توانسته ایم با کمتر از ۵0 
درصد پایین تر از قیمت نوع خارجي وارداتي خودش 
تولید و به شــرکت هاي مورد نظــر تحویل دهیم؛ 
بنابراین قطعاً با استفاده کارخانجات و شرکت ها از 
تولیدات داخلي مي توانند مخارج خود را به مبالغ 

بسیار کمتري برسانند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان چیني، 
بلور و لوستر تهران افزود: سرمایه گذاران این حیطه 
با پذیرش ریســک هاي پر خطر که بســیاري هم 
منجر به ورشکســتگي شده اســت، تنها به عشق 
جذب متخصصین و نخبگان کشــور و اشتغالزایي 
پا در این مســیر پر پیچ و خم گذاشته و الغیر چرا 
که هیچ تولیدکننده اي درآمــد را از داللي تامین 
نمي کند؛ بلکه با کوشــش، تالش و صبر سعي در 
تجلي آزمان هاي کشــور و حفاظت از دانشگاهیان 

و متخصصین دارد.
صفرنژاد در خصوص نگرش و اهداف خود در اتحادیه 
پس از عهده دار شــدن ریاســت آن بیان داشت: 
اتحادیه خانــه امن اعضاي صنف اســت، امیدوارم 
تمامي اعضاي صنف با انسجام و اتحاد با یکدیگر براي 
ارتقاي سطح دانش و گســترش سرمایه گذاري در 
این حیطه گام بردارند و بتوانیم با تالش و همفکري 
اصناف، کارخانه ها و کارگاه هاي تولیدي را احداث 
کنیم تا بیکاري ریشه کن شود. ضمن اینکه با دانش، 
آگاهي و تبادالتي که مي توانیم با سازمان ها انجام 

دهیم مشکالت مالیاتي را ساماندهي و حل کنیم.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتي و نایب رئیس 
اول اتاق اصنــاف تهران با گالیــه از برقراري مجدد 
استعالم ماده 1۸۶ ق.م.م در سامانه ایرانیان اصناف 
جهت صدور یا تمدید پروانه کسب گفت: متاسفانه 
اخذ گواهی ماده 1۸۶ ق.م.م باعث بالتکلیفی تعداد 

زیادی از متقاضیان پروانه کسب گردیده است.
ابراهیم درســتي با تاکید بر اینکه در این شــرایط 
فشــارهاي اقتصادي و تالش برای رونــق دوباره در 
اصناف و فضای کســب و کار این اقدام نادرست مي 
باشد، افزود: متاسفانه سازمان امور مالیاتي به جاي 
تمرکز بر روي فرارهاي مالیاتــي و اصالح روند اخذ 
مالیات بر مبناي خود اظهاري و مســتندات، هر روز 
عرصه را بر اصناف که داراي شناسنامه مالیاتي مي 
باشند و به دلیل شیوع کرونا آسیب هاي شدیدي را 

متحمل شده اند، تنگ تر مي نماید.
درســتي افزود: ســازمان با این اقدام به نوعي باعث 
ناآرامی فضای کســب و کار و دغدغه ای جدید براي 
کســب و کارها ایجاد مي کند. در صورتیکه مجلس 
اقدام به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار نموده است، قطعا سازمان امور مالیاتی نیز همسو 
با مجلس و دولت محترم باید در جهت کاهش فشار 

بر کسب و کارها و تسهیل امور فعاالن اقتصادي گام 
بردارد.

نایب رئیس اول اتــاق اصناف تهران بــا بیان اینکه 
استعالم های ماده 1۸۶ ق.م.م بدون بررسی در کمتر از 
چند دقیقه با پاسخ منفی روبرو میشود، گفت: این اقدام 
سازمان باعث قانون گریزی واحدهای صنفی می گردد 
چراکه با این کار سازمان مانع از صدور پروانه کسب و 

بالتکلیفی متقاضیان گردیده است.
درستی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه سازمان بدون 
دلیل مشخص با تاخیر بسیار نسبت به صدور احکام 
اعضای هیئت های حل اختالف اتحادیه های صنفی 
اقدام می نماید، بیان داشت: این موضوع مانع از احقاق 
حقوق مودیان صنفی گردیده است و مجدانه از سازمان 
امور مالیاتی درخواست تسریع در صدور احکام مذکور 
را داریم. وی با بیان اینکه تمامی موارد عنوان شده را 
در نشستی که به همراه رئیس اتاق اصناف تهران با 
محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان امور 
مالیاتی داشتیم مطالبه کردیم، افزود: در این نشست 
پس از مطرح کردن مسائل و مشکالت مالیاتی اصناف، 
معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان قول مساعد 

پیگیری مواد عنوان شده تا حصول نتیجه را دادند.

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و ســفره خانه هاي 
سنتي تهران با اشــاره به دغدغه هاي پایان ناپذیر 
اتحادیه و اعضاي این صنف گفت: موضوع جمع آوري 
قلیان هر بار و هر لحظه جان و جسم قهوه خانه دارها 
را به لرزه مي اندازد. چندین سال است که بارها و بارها 
این صنف ضعیف از سوي وزارت خانه ها، سازمان ها 
و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته و به آنها 
آسیب رسانده است. عباس عالیی بیان داشت: به بهانه 
هاي مختلف و با تهمت و افترا به قهوه خانه و مکان این 
صنف خواسته اند مانع از کسب و کار تعداد زیادي از 
افراد شوند. قهوه خانه همیشه براي افراد جایي امن 
بوده به طوري که افراد لوازم و دارایي خود را به امانت 

به آنها مي سپردند.
وي ادامه داد: اگر قلیــان را از قهوه خانه بگیرند چه 
چیزي براي امرار معاش باقي مي ماند. کســي براي 
خوردن یک فنجان چاي و یا املت که پاي در قهوه 
خانه نمي گذارد. آیا مي خواهند چندین هزار نفر با 
خانواده و کارگرانشان بیکار و بدون ارتزاق بمانند. قهوه 
خانه دارها، کارگراني که اغلب از قشــر ضعیف و بي 
سواد هستند را با درایت جمع کرده و با اشتغالزایي گره 
اي از گره هاي بیکاري کشور باز کرده اند. آیا به جاي 
حمایت هر دولت و هر گروهي که کار و مسئولیت را 
در دست مي گیرد باید دشنه به گلوي قهوه خانه دار 

فرو کند.
عالیي تصریح کرد: مسئوالن ادعا دارند براي سالمتي 
افراد باید قلیان جمع شــود؛ اگر براي سالمتي افراد 

دغدغه دارند چرا کارخانجات بزرگ تولید ســیگار 
برچیده نمي شود؟ سن استفاده از سیگار در کشور 
بسیار پایین آمده چون براحتي تهیه و قابل استفاده و 
جابجایي است. چرا از تولید و فروش سیگار جلوگیري 
نمي شود؟ از سوي دیگر مگر فراهم آوردن و استفاده از 
قلیان فقط در قهوه خانه هاست؟ چرا هر سال با دست 
گرفتن میکروفن و ادعاي دفاع از ســالمت جامعه، 
قهوه خانه ها را سیبل مي کنند؟ در تمام دنیا در هتل 
ها و مراکز تجاري مکاني براي استفاده از قلیان و یا 

استعمال دخانیات هست اما در این جا نداریم.
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و ســفره خانه هاي 
سنتي تهران همچنین بیان داشت: اکثریت اعضاي 
اتحادیه قهوه خانــه داران از جانبــازان و ایثارگران 
کشور هستند. از ســوي دیگر این صنف از اولین و 
قدیمي ترین قشر اصناف کشورند و تاریخچه آن گواه 
این ادعاست. آن زمان که کاروانسراها براي اسکان 
مسافران ساخته شد، حضور و وجود قهوه خانه داران 
در کاروانسراها و استقبال و پذیرایي از مسافران را با 

جان و دل برعهده مي گرفتند.
عالیی با اشاره به تالش براي ثبت جهاني قهوه خانه 
ها بیان داشت: سال ها براي ثبت جهاني قهوه خانه 
ها تالش کردیم، امیدوارم کشــور دیگري به دلیل 
اهمال غیردلســوزان داخلي این قدمت که متعلق 
به کشور ایران اســت را به نام خودش، ثبت نکرده 
 باشد. در تالشیم تا ســفره خانه ها و دیزي سراها را 

به ثبت جهاني برسانم.

قیمت هر کیلوگرم مرغ به 
۶0 هزار تومــان، تخم مرغ 
به ۴0 هزار تومان )شــانه 
1.۹ کیلوگرمی حدود ۸0 
هــزار تومان(، هــر بطری 
۸00 گرمی روغن خوراکی به ۶0 هزار تومان، پنیر 
بسته ای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به 1۵هزار 
تومان افزایش یافت. این افزایــش قیمتها موجب 
افزایش نگرانی مردم شده است. البته وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در این رابطه گفته است با دادن یارانه 
به مردم، قیمت چهار قلم کاال شامل مرغ، تخم مرغ، 
لبنیات و روغن گران تر می شود اما این افزایش کمتر 

از یارانه پرداختی است.
عبدالملکی افزود: در راســتای اجــرای این طرح 

فقط چهار قلم کاال شــامل روغن، مرغ، تخم مرغ و 
لبنیات مستقیم گران می شوند که البته ممکن است 
کاالهای دیگر نیز که این مواد را استفاده می کنند نیز 
گران شوند اما میزان آن قابل توجه نیست و از طرفی 
دیگر بار روانی اجرای این طرح ممکن است بر قیمت 
سایر کاالها نیز اثر بگذارد که تدبیر دولت این است 
که قیمت کاالها محاسبه و اعالم شود و تاکنون نیز 

قیمت ۵00 قلم از انواع کاالها محاسبه شده است.
عبدالملکی اظهار داشت: از طرفی دیگر باید کنترل 
بازار را بدســت گرفت و این امر با اقدامات تعزیری 
شدید صورت می گیرد و با متخلفان برخورد جدی و 
بازدارنده خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه تاخیر در اجرای این طرح جایز نیست 
افزود: به ازای هر ماه تاخیر در اجرای این طرح ۳۸ 
هزار میلیارد تومان از جیب مردم می رود و این کار 
باید سالهای قبل انجام می شود که هر چقدر عقب 

بیفتد به ضرر ملت خواهد بود و اجرای آن سخت تر 
خواهد بود.

فاصله طبقــات دهک های درآمدی در کشــور در 
سال های 1۳۹۹ و 1۴00 بیشتر از سال های گذشته 
بوده و این نشان می دهد که ادامه این تورم ها تنها 
به زیان اقشار کم درآمد جامعه بوده است و حاال با 
هر موج گرانی در کاالهای اساسی سفره همین مردم 
دهک های پایین کوچکتر می شود و وزیر اقتصاد هم 
فعال به این سامانه یارانه ای دلخوش کرده است، اما 
اگر این سیاست هم با شکست مواجه شود و بازهم 
شاهد افزایش تورم بودیم چه کسی جامعه را از فقر 

نجات می دهد؟
بر اساس آماری که از اصناف درباره قیمت های جدید 
کاال های اساســی با اصالح ارز ترجیحی به دست 
آورده ایم، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۶0 هزار تومان، 
تخم مرغ به ۴0 هزار تومان )شــانه 1.۹ کیلوگرمی 

حدود ۸0 هزار تومــان(، هر بطــری ۸00 گرمی 
روغن خوراکــی به ۶0 هزار تومان، پنیر بســته ای 
به ۳۸ هزار تومان و شــیر نایلونی به 1۵هزار تومان 

افزایش می یابد.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: نرخ ارز ۴۲00 تومانی 
و برقراری آن اشتباه بود. البته در شرایطی که نرخ 
ارز به نرخی بیش از ۶ یا ۷ هزار تومان رســیده بود، 

تخصیص ارز ۴۲00 تومانی سیاستی درست بود.
آلبرت بغزیان اضافه کرد: هــم اکنون قیمت ارز در 
صرافی هــای بانکی تا ۲۵ هزار تومان اســت و مابه 
التفاوت قیمت آن با ارز ۴۲00 تومانی مخرب و قابل 
توجه است. وی گفت: کاهش رشد نقدینگی یکی از 
اثرات مثبت حذف ارز ۴۲00 تومانی است، البته باید 
حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و از اقشار 

آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم.
بغزیان عنوان کــرد: اگرچه تخصیــص ارز دولتی 
سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا نشد و نتوانست 
اثرگذار باشد و عمال سبب توزیع رانت شد؛ همچنین 
کاالهای وارداتی هم با قیمت های باال در بازار عرضه 
شد. این کارشــناس اقتصادی گفت: تخصیص ارز 
۴۲00 تومانی موجب تثبیت قیمت ها نشد به همین 
جهت باید امیدوار باشــیم که حذف آن نیز چندان 

مشکل زا نباشد و نباید حذف موجب گرانی شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گزارش ها از بازار ارز نشان 
می دهد قیمت دالر به ۳0 
هزار و ۵00 تومان رســیده 
است. تحلیلگران می گویند 
درشــرایط فعلی صرف نظر 
از مذاکرات هسته ای که می تواند در آینده قیمت ارز 
تأثیر داشته باشد، رشــد نقدینگی و چشم اندازهای 
تورمی می تواند یک عامل تعیین کننده بر روند قیمت 

ارز باشد. در این میان ســناریوی دیگری نیز توسط 
تحلیلگران درباره علت افزایــش قیمت دالر مطرح 
می شــود. بر هم خوردن تعادل در بازار اقالم اساسی 
طی روز های اخیر می تواند از مهم ترین علل شــیوع 

نا اطمینانی و افزایش میزان تقاضا در بازار ارز باشد.
طبق این استدالل با افزایش ســطح عمومی قیمت 
برخی از کاال های مهم و اساسی نوعی ترس از افزایش 
قیمت های بیشتر در جامعه به وجود آمده و در نتیجه 
عده ای از مــردم در جهت پوشــش دادن این موج 
افزایشــی و حفظ دارایی های خــود درصدد خرید و 

ذخیره ارز برآمدند. این افزایش میزان تقاضا نیز باعث 
از بین رفتن تعادل بازار و در نتیجه افزایش قیمت ارز 

شده است.
اصغر سمیعی، رئیس اســبق کانون صرافان در این 
رابطه می گوید: اگر اســاس را علم اقتصاد و نرخ های 
موجود درباره تورم و بهره و بیکاری در کشور و تفاوت 
آن با کشورهای حوزه دالر درنظر بگیریم، می توانیم 
نرخ دالر برای ســال جاری را حــدود ۳۵هزار تومان 

برآورد کنیم.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی درباره 

نوسانات بازار ارز این طور توضیح داد :التهاب در بازار 
غیر رسمی که ناشی از آثار روانی است، حتما کاهش 
خواهد یافت. صالح آبادی با تاکید بر این که تعادل و 
آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد شد، گفت: به 
عنوان بازارساز هم در بازار نیما و هم در بازار متشکل 
حضور موثر خواهیم داشت. وی با بیان این که ذخایر 
اسکناس بانک مرکزی به بیشــترین اندازه در تاریخ 
رسیده اســت، تصریح کرد:  با وزارت صمت جلسات 
متعددی داریم. با توجه به بهبود وضعیت منابع ارزی 

کشور ثبت سفارش ها نیز بیشتر شده است.

قیمت ارز به 30 هزار و 500 تومان افزایش یافت 

دالر در وضعیت قرمز
محرک های افزایشی در بازار ارز 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت جدید مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات اعالم شد

افزایش قیمت 4 کاالی اساسی
موج   جدید   گرانی ها

بالتکلیفی تعداد زیادی از متقاضیان پروانه کسب

دغدغه های پایان ناپذیر قهوه خانه داران

هیچ تولیدکننده اي درآمد را از داللي تامین نمي کند
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رئیس مرکز توسعه هوش مصنوعی خبر داد؛
احصای نيازمندی های هوش مصنوعی در شركت های نوپا

رئیس مرکز نوآوری و توســعه هوش مصنوعی پژوهشــگاه ICT از همکاری با 
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای احصا و شناسایی نیازمندی های 
شرکت های نوپا در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. دکتر محمد شهرام معین اظهار 
داشت: احصا و شناسایی نیازمندی های شرکت های نوپا در حوزه هوش مصنوعی 
با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاســت جمهوری توسط گروه نوآوری 
و توســعه خدمات مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و 

فناوری اطالعات در این مرکز پیگیری می شود.
وی گفت: برای اینکه نیازهای فناوری هوش مصنوعی که در شــرکت های نوپا، 
استارت آپ و شــرکت های دانش بنیان وجود دارد را شناسایی کنیم، برگزاری 
رویدادهای نمایشگاهی و سمینارهای ساالنه می تواند مؤثر باشد. به نحوی که سال 
گذشته نیز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی چند رویداد با این مضمون از 

جمله هفته هوش مصنوعی برگزار شد.
دکتر معین با اشاره به ارائه نیازمندی های شرکت های خصوصی در این حوزه و 
نیز اعالم آمادگی شرکت های توانمند برای حل مساله در حوزه هوش مصنوعی، 
خاطرنشان کرد: ایجاد رقابت برای حضور شرکت ها در این عرصه و حل مشکالت 
کاربردی کشور با استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف و با توانمندی 

داخل، از جمله اهدافی است که دنبال می کنیم.
وی از برنامه ریزی برای حمایت استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان هوش 
مصنوعی برای استقرار در پارک های علم و فناوری همچون پارک فناوری اطالعات 
وزارت ارتباطات )سجاد( خبر داد و گفت: این کسب و کارها باید در این پارک های 
علمی به شکل مناسبی حمایت شوند و فضای کاری مناسب و کمک های بالعوض 

دریافت کنند تا به محصول برسند.
رئیس مرکز نوآوری و توســعه هوش مصنوعی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشاره به کاربردهای مخرب این فناوری و لزوم توجه به مساله اخالق 
در هوش مصنوعی نیز خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مطرح در دنیا، مقوله 
»هوش مصنوعی مسئولیت پذیر و اخالق مدار« است و ما نیز امیدواریم در کشور 

چارچوب هایی برای مساله اخالق در هوش مصنوعی تعیین شود.
دکتر معین با بیان اینکه کاربردهای هوش مصنوعی همانطور که از تعریفش بر 
می آید می تواند زمینه ساز کالهبرداری های عمده از طریق توسعه الگوریتم های 
مخرب و دسترسی به داده کاربران باشد، ادامه داد: تقلب، ورود به حریم خصوصی 
افراد و استفاده نامشروع از داده ها و عملیات هوشمندانه در موضوعات اجتماعی، 
امنیتی و نظامی همه می تواند تهدیداتی در یک جامعه برای منافع اجتماعی ایجاد 

کند و نیاز است که چارچوب های استفاده و توسعه از این فناوری مشخص شود.

فناوران با توليد 34 نرم افزار ديجيتال به ياری نظام 
آموزشی كشور آمدند

شاید نظام آموزشی کشورمان دیر به اســتفاده از فناوری و نوآوری در این حوزه 
توجه نشان داد و هنوز در ابتدای این راه باشیم. اما تحوالت سریع و بی وقفه بود. به 
گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از حوزه هایی که تعطیلی 
بردار نیست و یک حرکت مداوم و مستمر رو به جلو دارد؛ عطش کسب آموزش 
و یادگیری است. در واقع یادگیری مهارت و کسب دانش برای انسان امروزی از 
اهمیت باالیی برخوردار است. آن هم در روزگاری که افراد بر اساس توانمندی های 
خود دسته بندی می شوند و وظایفی را بر عهده می گیرند. در این مدل جهانی افراد 

بر اساس توانمندی های تخصصی و دانشی پیشرفت می کنند.
به همین دلیل اقبال عمومی به کسب دانش و مهارت بسیار زیاد شده و با توجه به 
اینکه سرعت و شتاب زدگی زندگی رو به افزایش است، افراد فرصت چندانی برای 
حضور فیزیکی و مدت دار در فضاهای آموزشی ندارند و تحوالت فناورانه هم به 
دگرگونی نظام آموزشی منجر شده است، آنها نعآبه سمت دریافت این آموزش ها از 

راه های مجازی و دیجیتال سوق یافته اند.
صنعت آموزش در عصر تحول دیجیتال، به شدت تحت تأثیر فناوری  ها قرار دارد. 
به طوری که بر اساس گزارشی جهانی، سرمایه  گذاری بر روی یادگیری دیجیتال 
موجب رشد جهانی ۴۰ میلیارد دالری این حوزه طی سال های اخیر شده است. 
یادگیری دیجیتال به اصالح جنبه  های اصلی آموزش و ایجاد فرصت برای تمام 
سطوح جهت توزیع دانش کمک کرده است. در واقع یکی از مزایای انقالب یادگیری 
دیجیتال دسترسی به منابع یادگیری گسترده  تر برای همه افراد است. همچنین 
تجربیات نشان می دهد اگر از فناوری در بحث آموزش به درستی استفاده شود. 

این امر به ایجاد پتانسیل زیادی جهت بهبود سیستم  های آموزشی می انجامد.

اخبار

جکدورسیبهتوییتربرنمیگردد
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آیا واقعاً سایر کاالهای اساسی 
گران نمی شوند؛ درست است 
که مجوز رسمی در کار نیست 
یعنی فعاًل در کار نیســت اما 
بازار به هم پیوسته ای اقتصاد 
چه حکمی صادر می کنــد؟ به گزارش ایلنــا، »بعد از 
محرومیت از ساندویچ فالفل و سوسیس که هفته قبل 
اتفاق افتاد، حاال قرار است از کاالهای اساسی دیگر هم 
محروم بشویم«؛ این را یک کارگِر شهرداری کوت عبداهلل 
می گوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر 
خط فقرشان را با درخواست و مطالبه گری و استانداری 
رفتن، هرچندماه یکبار می گیرند اما هر روز با آزادسازی 
قیمتی جدید مواجه می شوند و بخشی از قدرت خریِد به 

تاراج رفته شان بازهم از دست می رود.

مشکالت کارگران و گرانی کاالها و خدمات
این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده  های کارگری 
کم درآمد که در بخش های مختلف اقتصاد در چنگاِل 
پیمانکاران و دالالن نیروی انســانی گیــر افتاده اند، از 
مصائب زیستن زیر باراِن یکریِز تورم و گرانی می گوید؛ 
زیستنی که تمام مولفه های تاثیرگذار آن از »آزادسازی« 
به شدت تاثیر می پذیرد: »صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا 
باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره 
خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت 
مگر در این مملکت زندگی نمی کنید؛ مگر نمی دانید من 
باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و ... را چند برابر قیمت 
بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب 

با آن باال برود....«  
نکته ای که این کارگِر کم تخصص به زبان ساده می گوید، 
همان پیوستگی ساختارِی کاالها و خدمات مورد نیاز 
طبقات مردم است؛ کاالهای اساسی به شدت به یکدیگر 
وابســته هســتند و نرِخ اثرگذاری برخی اقالم بسیار 
باالست؛ در واقع وقتی قرار است نرخ کاالهایی مانند نان 
سنتی و دارو، علیرغم باال رفتن قیمت آرد و باال کشیدن 
نرخ دالر به دلیل حــذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این 
تثبیِت نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میان مدت و حتی 
کوتاه مدت، تمام کاالها و خدمات اساسی، نرخ خود را 
با نرخ کاالهای مرتبط و زیرســاختی اصطالحاً باالنس 
می کنند، از نان آزادپــز نانوایی ها گرفته تا کرایه خانه و 
خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت 
کاالهای اساسی گران می شوند. این تعادِل قیمتی به ضرر 
طبقه ی کارگر و کم درآمد تمام می شود؛ همان گروه هایی 
که قرار بود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، قدرت خرید 

آن ها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.

قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه ی یارانه
حاال اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی های قیمتی، 
دستمزد افزایش یافته ی کارگران به اضافه ی یارانه ۳۰۰ 
یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار اســت به اعضای خانوارهای 
دهک های پایین پرداخت شود، چقدر می تواند در تامین 
سبد معیشت حداقلی –مجموعه ای از کاالها و خدمات 
مورد نیاز ماهانه- موثر باشــد؛ از تمام انتقادات موجود به 
یارانه های نقدی، نظام توزیع ناکارامد آن، حذفیات و خط 

خوردگی های ناعادالنه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به 
کاالهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی گذریم؛ در 
همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ 
هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دالیل 
نامعلوم و کاماًل بی اهمیت از شمول یارانه خط خورده اند؛ 
مثالً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور 

در چند سال پیشتر.
از میانه  دهه  ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها در 
دولت احمدی نژاد، »متوسط زدایی از طریق نظام توزیع 
یارانه های نقدی« یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ 
دولت ها ابتدا نظام تقریباً بسیط تری برای توزیع یارانه در 
نظر می گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و 
اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه ها خط 
می خورند؛ این گروه ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط 
بودند، قربانی آزادسازی ها شده و به زیر خط فقر سقوط 
می کنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام 
و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده ها هرگز تکافوی 
افزایش هزینه های متاثر از آزادسازی را نمی دهد؛ آیا یک 
خانوار متوســط کارگری )۳ نفره( حتی اگر امروز یارانه 
۴۰۰ هزار تومانی را کامــل دریافت کند، با یک میلیون 
و دویست هزار تومان یارانه به اضافه ی دستمزِد حدوداً 
۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان 
می شــود، می تواند از پس هزینه های حداقلی زندگی 
بربیاید؛ کافیست قیمت های جدید کاالهای اساسی را 
دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود. احمد وحیدی 
)وزیر کشور( سه شنبه شب )بیستم اردیبهشت( در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، لبنیات 
و روغن نباتی چهار قلم کاالیی هستند که در طرح اصالح 

یارانه ها قیمت آن تغییر خواهد کرد.
وی افزود: مجوز افزایش قیمت با اصالح یارانه ها فقط برای 
این چهار قلم کاال صادر شده و به غیر از این کاالها، هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای دیگر وجود ندارد. 
بالفاصله در روز بعدتر یعنی بیســت و یک اردیبهشت، 
خبر آمد که در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد 
کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده 
است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۶۴ 
هزار تومان، قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای 
مصرف کننده به ۹۸ هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی 
برای مصرف کننده ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد 
حلب ۴.۵ کیلوگرمی به ۴۰۰ هزار تومان و روغن جامد 
حال ۱۶ کیلوگرمی به یک  میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش خواهد یافت. درآمد نهایتاً ۸ میلیون تومانِی یک 
خانوار متوســِط حداقل بگیر کارگری با فرض استمرار 
همیشگی یارانه ی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، چطور می تواند 

از پس خرید این کاالها با این قیمت ها بربیاید؟

ابهام در قیمت کاالها/ به هم پیوســتگی 
ساختاری قیمت ها

علیرضا حیدری )کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری( در این رابطه 
به ایلنا می گوید: به نظر می رسد طراحان آزادسازی های 
اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته اند و نتوانسته اند 
ابعاِد »تخریب معیشتی« طرح را برآورد کنند؛ همان اثر 
روانی و شوِک وارده به بازار همه چیز را درهم می ریزد؛ با 
این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می رود؛ مهم ترین 
نکته این است که نمی دانیم از فردا کاالها را باید با چه 

قیمتی در بازار خریداری کنیم. اصــرار دولت بر ثابت 
ماندن قیمت برخی اقالم است؛ بعد از ۱۳.۳ برابر شدن 
نرخ آرد صنعتی، پافشــاری کردند که نان سنتی گران 
نمی شود؛ بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف 
یارانه ی چهار کاالی اساسی )مرغ، تخم مرغ، لبنیات و 
روغن نباتی( رونمایی و تاکید کرد که سایر کاالها هیچ 
مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام 
عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل 
می کند؟ حیدری با تاکید بر به هم پیوستگی ساختاری 
کاالها می گوید: کاالها به صورت جانشین و به صورت 
مکمل، روی یکدیگر اثــر می گذارند و این تاثیرگذاری 
به ســرعت اتفاق می افتد؛ وقتی شما کاالهای اساسی 
را بیش از صد درصد در بــازار گران کرده ای، نمی توانی 
انتظار داشته باشی قیمت سایر کاالها ثابت بماند؛ دولت 
قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰ هزار تومان اعالم 
کرده، یک کیلو گوشــت مرغ، نزدیک ۷۰ هزار تومان و 
شیر کیلویی ۱۳ هزار تومان؛ وقتی این قیمت ها توسط 
تنها نهاد کنترل کننده ی بازار یعنی »دولت« پذیرفته و 
اعالم شده، باید منتظر قیمت های بسیار باالتر در بازار آزاد 
باشیم. دولت تورم بیش از صد درصدی کاالهای اساسی 
را پذیرفته، عامالن عرضه در بازار دیگر چه دلیل برای 

نپذیرفتن دارند؟

فقرزدایی یا متوسط زدایی؟
در عین حال، بعد از اعالم آزادسازی قیمت چهار کاالی 
اساسی دیگر، میرکاظمی )رئیس سازمان برنامه و بودجه( 
در گفتگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاست های 
تعدیلی اخیر گفت: اصالح ضریب جینــی با این اقدام 
صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شــد؛ 
امیدواریم با اقدامات بعدی که در ســنوات آتی صورت 
خواهد گرفت بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور 
فقیر نخواهیم داشت. به گفته حیدری، این سیاست ها 
بدون در نظر گرفتن نظام تامین جایگزین برای نیازمندان 
و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، 
نه تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر 
نمی شــود بلکه طبقات فرودست را بیشــتر از قبل از 
مایحتاج اساسی سفره ها محروم می کند؛ در این شرایط 
خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می شود. حتی 

طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می دهد.
مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد 
معیشت حداقلی است؛ سبدی که دیماه سال قبل حدود 

۹ میلیون تومان بود و حاال بــه گفته ی حیدری، حتماً 
چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد؛ اما باید 
چند هفته ی آینده، زمانی که اثرگذاری سیاست های 
آزادسازی در بازار کاالها و خدمات تثبیت شد، محاسبه ی 
واقعی هزینه های زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف 

عمیق دستمزد- درآمد واقعاً چقدر عمیق تر شده است.
حیدری اضافــه می کند: دولت قیمــت ارز را در قانون 
بودجه امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی 
تقلیل اساســِی ارزش پول ملی؛ این اقدام پایه ی تمام 
سیاست های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی 
تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ 
ارز، دولت تورم را پذیرفته است؛ چه معنایی دارد دولتی 
یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی 
داشته باشد و اصاًل بودجه عمرانی نداشته باشد؛ دولت 
تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه های خود می کند و 
آن وقت برای تامین کاالهای اساسی ادعا می شود ارز در 
بساط نیست و باید قیمت ها آزاد شود! بار این سیاست ها بر 
دوش کیست؛ فقط کارگران و الیه های فرودست اجتماع 

هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.
بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورِم 
بخشی در اقتصاد تطبیق دهند؛ به سرعت یک معادله ی 
علت و معلولِی سرراست می چینند  و بار هزینه ها را بر دوش 
مصرف کننده ی نهایی می اندازند؛ این همان اتفاقی است که 
علیرضا حیدری اینگونه از آن  تعبیر می کند: »صبر کنید تا 
صاحبخانه ها یا ارائه دهنده های خدمات، اولین حلب روغن 
۴۰۰ هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند؛ بعد ببینید چه 
افزایشی در نرخ هایشان خواهند داد؛ این چهار قلم کاال، بعد 
از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمی ماند، به سرعت 

۲۰۰ قلم کاال و خدمات می شود!«
پنجم اردیبهشــت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با 
اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان، 
گفت: امروز تنهــا ۵ درصد ایرانی ها تــوان خرید برنج 
ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بــود اما حاال اگر قرار 
باشــد نظام توزیع ارزان کاال برای طبقات فرودست در 
کار نباشــد )مثاًل تعاونی های کارگری کــه کارگران با 
داشتن کارت شناســایی معتبر بتوانند اقالم اساسی را 
به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند(، اقالم بیشتری 
به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد؛ به گفته ی کارگر 
شهرداری کوت عبداهلل »دست گذاشته اند روی مهم ترین 
و اصلی ترین اقالم غذایی؛ اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم 

مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم....«

قدرت خريِد دستمزد كارگران با يارانه ی 400 هزار تومانی چقدر است؟

بار »ابرتورم« بر دوش طبقات فرودست
News kasbokar@gmail.com

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول )نوبت دوم(
 

شهرداری خرمشــهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه 
 تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به شــماره  2001094113000007 به پیمانکاران واجد شرایط ودارای 

رتبه 5 راه وباندو5 ابنیه واگذار نماید.

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیه   عنوان پروژه    

بازسازی معابرشهری خرمشهر
کوی زهیریه وکوی ایثار

4/744/150/000ریال94/883/000/000 ریال

لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشخیص صالحیت ورتبه بندی شده و دارای صالحیت ایمنی 
از اداره کار  میباشند دعوت می شود برای دریافت اســناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی نوبت دوم از تاریخ1401/02/25 لغایت 

 1401/02/31
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.

آگهی نوبت اول : 1401/2/21
آگهی نوبت دوم: 1401/2/24

ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1401/3/1لغایت 1401/3/10 ساعت 14 می باشد
جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ1401/3/11چهارشنبه ساعت 14 می باشد.

شرایط مناقصه
جهت شرکت درمناقصه مبلغ ریالی ضمانتنامه فوق را به حساب سپرده امور ذیحساب 4157011452601446به شماره حساب بانکی ملی 

شهرداری خرمشهر واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند.
1-برندگان اول و دوم  مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری خرمشهر 

ضبط خواهد شد
2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات پس از بررسی مستندات وطبق ضوابط ومقررات اقدام می نماید

3- به اسناد فاقد مهر و امضا مشروط – مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاءمدت مقرردر این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر

 رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۰۷۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم سیده مریم حسینی فرزند سید حسین 
بشماره شناســنامه ۵۰۲ صادره از دیواندره در ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت ۱۸۳.۰۳ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۳۱ – اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان خیابان استادان 
خریداری از آقایان مصطفی و محمد شکره آحادی از وراث مرحوم 
محمود شکره احدی از زارعان صاحب نســق در پالک مذکور مع 
الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک ۴۷۶۹ فرعی از ۱۳۱ - اصلی 
تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. ۹۱۷۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد وامالک

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر
رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۴۷۳ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک بوکان تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای فردین حسن نوک فرزند سعدون بشماره 
شناسنامه ۲۹۲۰۴۰۳۲۶۵ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۸۷.۱۰ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۴ - اصلی 
واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان بلوار امام کوچه سلمان فارسی ۱۱ 
خریداری از آقایان عبداله و محمود و احمد سوری ساریقامیش آحادی  

از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور محرز گردیده که برای آن پالک 
۵۲۲۶ فرعی از ۱۱۴ - اصلی تعیین و اختصاص

یافته اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۹۱۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر تقاضای کتبی خلیل شریفی مالک ششدانگ اعیانی یک قطعه 
باغ انگور بشماره پالک ۶۳۶ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در قریه گلپاشین 
بخش ۵ ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششدانگ پالک فوق است 
در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲قبل از ظهر در محل وقوع ملک 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک 
بدین وسیله به صاحبان امالک و سالکین مشاعی و مجاورین شماره 
فوق الذکر بوسیله این آگهی ابالغ می شود که در روز نامبرده باال در 
محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در 
موعد مقرر حاضر نباشند. مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت امالک پذیرفته 

خواهد شد. زمانزاده )۳۴۰۶۰۷۱()م الف ۹۱۷۱(
 تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

علی عبدل زاد اوصالو – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
ارومیه

--
مفقودی 

برگ ســبز – برگ کمپانی -فاکتور فروش -کارت ماشین خودرو 
ســواری پژو ۲۰۶ آریان رنگ ســفید روغنی مدل ۱۳۹۱ به شماره 
انتظامی ۸۱۷ د ۸۴ ایران ۹۹ به شــماره موتور ۱۴۱۹۰۰۸۵۹۲۵ و 
شماره شاسی NAAP03ED8CJ566038 بنام یوسف علی 

حدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۱۷۲


