
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران با بیان اینکه در شهر 
جدید ایوانکی امکان ثبت نام مجدد برای متقاضیان نهضت 
ملی مسکن فراهم شــده و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد گفت: در 
تمامی شهرهای استان، تامین زمین صورت گرفته، پیمانکار 
انتخاب شــده و به محض کلنگ زنی، متقاضیان به پروژه ها 

معرفی می شوند.
خلیل محبت خواه در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: از روز 
چهارشنبه ۱۵ تیرماه برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
در استان تهران، شرایط ثبت نام یا ویرایش اطالعات در شهر 

جدید ایوانکی فراهم شده و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: در این مرحله از ثبت نام در شهرهای دارای ظرفیت 

در برخی استانها نام نویسی می شود که در استان تهران شهر 
جدید ایوانکی دارای ظرفیت خالی اســت. متقاضیان برای 
نام نویسی به ســامانه طرحهای حمایتی مســکن به نشانی 

saman.mrud.ir مراجعه کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ایوانکی 
زمین به صورت خودمالکی واگذار می شود گفت: به متقاضیان 
در قالب گروههای دو نفــره زمین واگذار می شــود که می 
توانند اقدام به ویالسازی کنند. در واقع ساخت به عهده خود 
متقاضیان اســت که این نوعی مزیت محسوب می شود. در 

ایوانکی نوع واحدهای مسکونی به صورت ویالیی است.
به گفته محبت خواه، برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در 

شهر تهران صرفا شــهرهای جدید پرند، هشتگرد، ایوانکی و 
شهرهای پاکدشت، رباط کریم در نظر گرفته شده که در چهار 
شهر مذکور ظرفیت تکمیل شده و در این مرحله فقط امکان 

ثبت نام در ایوانکی وجود دارد.
وی درباره تعیین تکلیف متقاضیانی کــه هنوز پیامک برای 
آنها واریز نشده است گفت: زمین در تمامی شهرهای استان 
تهران شامل پیشــوا، قرچک، دماوند، فیروزکوه، پاکدشت و 
رباط کریم تامین شده است. پروسه الحاق به محدوده به اتمام 
رسیده مشاور انتخاب شده است. در حال حاضر با پیمانکاران و 
انبوه سازان قرارداد بسته ایم تا پروژه ها را شروع کنند. به محض 
کلنگ زنــی، نفراتی که ثبت نام کرده اند بــه پروژه ها معرفی 

می شــوند. بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون 
جهش تولید و تامین مســکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه 
خود گنجانده است. حدود ۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام 
نویسی کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده اند. از روز ۱۵ 
تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مجدد در ۴۰ شهرستان از چهار استان 
گیالن، هرمزگان، بوشهر و ســمنان آغاز شده و تا ۳۱ تیرماه 
ادامه دارد. نام نویســی در ســامانه طرح های جامع حمایتی 

مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام خواهد شد.
تا روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ کل واحدهــای پروژه ی مذکور یک 
میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد است. از این تعداد ۹۵۴ هزار 

و ۲۳۸ واحد در مراحل اجرایی ساخت قرار دارد و تعداد ۴۲۹ 
هزار و ۲۷۵ واحد کلنگ زنی شــده اســت. برای ساخت یک 
میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶  واحد تامین زمین صورت گرفته 
است. تعداد ۵۰۷ هزار نفر در بانک مســکن برای واحدهای 
نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و ۲۹۰ هزار نفر برای 
انعقاد قرارداد و دریافت تســهیالت به بانک مســکن معرفی 
شده اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای 
اول تسهیالت را دریافت کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت 
هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان خواهد بود و زمان ســاخت پــروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه 

تعیین شده است.

برآوردهای اولیه انجمن خودروهای مســافری 
چین نشــان داد، تســال ســازنده خودروهای 
الکتریکی آمریکایی، حــدود ۷۸ هزار خودروی 
ســاخت چین را در ماه ژوئن فروخت. این میزان 
نسبت به ماه می، زمانی که تسال ۳۲ هزار و ۱۶۵ 
دستگاه خودروی ساخت چین به فروش رساند، 
۱۴۲ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۳۵ درصد 

افزایش داشت.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، کارخانه تسال 
در شانگهای، قطب اقتصادی چین، در سه ماهه 
دوم به شدت تحت تاثیر قرنطینه قرار گرفت که 
این سایت را مجبور به توقف تولید به مدت ۲۲ روز 

از اواخر ماه مارس کرد.

ایــن کارخانه که مــدل ۳ و مــدل Ys را تولید 
می کند، در ۱۹ آوریل بازگشایی شد و در ۱۱ می 
صادرات را از سر گرفت اما برای بازگرداندن تولید 

به سطح قبل از قرنطینه مشکل داشت.
مشــکالت در چین به عنوان یک عامل کلیدی 
در نظر گرفته شد که باعث شد تسال کاهش ۱۸ 
درصدی تحویل سه ماهه دوم را نسبت به سه ماهه 
قبل گزارش دهد و به رکورد تحویل ســه ماهه 

نزدیک دو ساله را پایان دهد.
ماه گذشته، رویترز با اســتناد به یک یادداشت 
اعالم کرد که تســال قصد دارد در ماه ژوئن بیش 
از ۷۱ هزار خودرو در کارخانه خود در شانگهای 
تولید کند. بر اساس یادداشت داخلی جداگانه ای 

که رویترز مشــاهده کرده است، این کارخانه در 
حال ارتقاء برای افزایش تولید خود است. در این 
یادداشت آمده اســت که هدف این کارخانه در 

نهایت تولید ۲۲ هزار خودرو در هفته است.
انجمن خودروهای مســافری چین تخمین زده 
اســت که ۱.۹۲۶ میلیون خودروی ســواری در 
سراسر چین در ماه ژوئن فروخته شده است که 
۲۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. 
به ویــژه، خودروهای الکتریکی فــروش باالیی 
داشــتند و انجمن اعالم کرد فــروش کلی ژوئن 
می تواند به ۵۴۶ هزار دســتگاه برســد که ۱۳۰ 
درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش 

یافته است.

صرافی پیشروی جهان، بایننس با ورود به پنجمین 
ســالگرد خود اعالم کرده اســت که کارمزدهای 
معامالتی برای طیف وسیعی از جفت های معامالتی 

بیت کوین را حذف می کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از کوین، هدف بایننس 
از این برنامه معرفی خود به عنوان رهبر جهانی در 
قیمت گذاری ارزهای دیجیتال است، به ویژه از آنجا 
که مدت طوالنی برخی از پایین ترین کارمزدهای 

معامالتی را در این صنعت حفظ کرده است.

بایننس کارمزد معامالتی صفــر را برای مجموع 
۱۳ جفت معامالت لحظه ای بیت کوین اعالم کرد 
و معامله گران از هشــت جوالی برای جفت های 
بیت کوین اعالم شده هیچ گونه کارمزد معامالتی 

پرداخت نخواهند کرد.
طبق بیانیه مطبوعاتی، بایننس اطالعاتی در مورد 
زمان ادامه معامالت بدون کارمزد ارائه نکرده است.

این صرافی گفته اســت که برنامه معامالت نقدی 
رایگان بیت کوین تا اطالع ثانوی اجرا خواهد شد 

به این معنــی که معامله گران پــس از دو هفته از 
جشن  سالگرد، از کارمزد معامالتی جدید برخوردار 

خواهند شد.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۹۱۸.۸۰ میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۱.۲۸ درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر ۴۲.۴۶ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 

۰.۰۱ درصد افزایش داشته است.

براســاس قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، کلیه مبالغ 
واریزی به کارتخوان مشاغل مبنای ماسبه مالیات 
درآمد آن ها اســت اما در این بین، بــرای برخی از 
مشــاغل همچون ســردفتران فقط از ۴۰ درصد 
درآمدشــان مالیات دریافت می شود که مدیر کل 
دفتر حسابرسی مالیاتی توضیحاتی در این زمینه 
ارائه کرد. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان، اشخاص 
حقوقی و مالــکان واحدهای صنفــی باید حداقل 
یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان »حساب 

فروش« معرفی  کنند.
بدین منظور، از ابتدای خردادماه سالجاری تفکیک 
حساب های تجاری و شخصی آغاز شد و از این زمان 
به بعد، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه اظهارنامه 
مالیاتی حســاب تجاری خود را به ســازمان امور 

مالیاتی اعالم کنند.
در پی فراهم شدن مقدمات اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مؤدیان و الزام قانون بودجه 
۱۴۰۰، مبنای محاســبه مالیات عملکرد اصناف و 

مشاغل کلیه مبالغ واریزی به کارتخوان آن ها شد.
اما در ایــن زمینه، رئیــس کانون ســردفتران و 
دفتریاران اعالم کرد کــه با هماهنگی های صورت 
گرفته با سازمان امور مالیاتی، کارکرد خالص دفاتر 
اسناد رسمی پس از کسورات قانونی ۴۰ درصد از 
درآمد دفاتر در سامانه مالیاتی )فرم تعیین مالیات 
مقطوع سال ۱۴۰۰ (  ثبت و مالک گردش تراکنش 

دستگاه کارتخوان حذف شد.
در این رابطه، شاهین مســتوفی_مدیر کل دفتر 
حسابرسی مالیاتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
سازمان امور مالیاتی صرفا مطالبه مالیات از درآمد 
و ســود افراد می کند که برخی از مشاغل، همانند 
نمایندگی های بیمه، دفاتر اســناد رسمی، دفاتر 
خدمات الکترونیک دولت، دفاتر خدمات قضایی و 
... بخشی از وجوهی که دریافت می کنند، به فعالیت 
و درآمد آنها مرتبط نیســت و مرتبط به فعالیت یا 
مبالغی است که به عنوان مثال باید به قوه قضائیه و 

دفتریاران پرداخت کنند.
وی افزود: این در حالی اســت که ســایر صاحبان 

مشــاغل، وجوهی که دریافت می کند به فعالیتش 
مرتبط است و بخشــی از درآمد خود را به واسطه 
قانون و قرارداد، به سایر افراد و سازمان ها پرداخت 

نمی کنند.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی ادامه داد: با این 
رویکرد، وجوهی که به حساب مشاغلی که فعالیت 
آنها خاص است و بخشــی از درآمدشان متعلق به 
خودشان نیست را از سایر مشاغل جداسازی کردیم. 
البته، قانون در این زمینه تغییری نکرده اســت و 
سازمان امور مالیاتی به جای اینکه مالک عمل خود 
در ضرایب سود را تغییر دهد، میزان مبالغ ورودی 
به کارتخوان را برای محاسبه درآمد مطابق قانون 

تغییر داد.
مستوفی در ادامه تاکید کرد: البته، اگر سایر مشاغل 
و اصناف به دلیل آشنایی نداشتن با قانون مبالغی 
به کارتخوان آن ها واریز شــده باشد که برای آن ها 
درآمدی نداشته اســت، می توانند با ارائه اسناد و 
مدارک، درآمدی نبودن ایــن وجوه را ثابت کنند، 

آن مبالغ مبنای محاسبه مالیات قرار نمی گیرند. 

یک دادگاه روســی دستور داد کنسرســیوم خط لوله 
کاســپین )CPC( که یکی از بزرگترین خطوط لوله 
جهان است و نفت را از قزاقستان به دریای سیاه منتقل 

می کند، به مدت ۳۰ روز معلق شود.
به گزارش ایسنا، خط لوله CPC که حدود یک درصد از 
نفت جهان را منتقل می کند و غولهای نفتی آمریکایی 
شورون و اکسون موبیل در آن حضور دارند، اعالم کرد 
حکم تعلیق فعالیت مربوط به مسئله نشت نفت است 

و این کنسرسیوم ناچار است به حکم صادره عمل کند.
خط لوله CPC از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین 
که صادرات روسیه محدود و به افزایش قیمتها منجر شده، 
در کانون توجهات قرار گرفته است. آمریکا تحریمهایی 
علیه نفت روسیه اعمال کرده اما اجازه داده است انتقال 

نفت قزاقستان از طریق روسیه ادامه پیدا کند.

طبق گزارش مشاهده شده توسط رویترز، نفت بارگیری 
شده از پایانه خط لوله CPC تا پنجم ژوییه در جریان بود 
اما معلوم نیست از ششم ژوییه به بعد، ادامه داشته است 
یا خیر. ویکتوریا آبرامچنکو، معاون نخست وزیر روسیه، 
به رگوالتورها از جمله روس تخنادزور، رگوالتور ایمنی، 
دستور داده است تاسیسات بخش روسی این کنسرسیوم 
را بازرسی کند. در این بازرسی ها، بی نظمی هاسس درباره 
برنامه های مقابله با موارد نشت نفتی مشاهده شده است. 
سال گذشته یک نشت نفتی در این پایانه اتفاق افتاده بود. 
این خط لوله حداکثر ۵۴ میلیون تن معادل ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز نفت قزاقستان را سال میالدی گذشته از 
دریای سیاه صادر کرد. فعالیتهای این خط لوله پیش از 
این به دلیل آسیب دیدگی تجهیزات پایانه دریای سیاه 
در سال میالدی جاری، وقفه پیدا کرده بود. به گفته دارن 

کارابایف، نایب رئیس شرکت »کازمونای گاز«، پس از 
تحریم های غربی علیه روســیه بر سر حمله نظامی به 
اوکراین، قزاقستان ناچار شده است تخفیف برای فروش 
نفت خود را قبول کند زیرا خریداران عموما تمایلی به 
خرید نفتی که از روسیه صادر می شود، ندارند. قزاقستان 
به تازگی نام نفت صادراتی خود را تغییر داده اســت تا 
آن را از نفت روسیه که بنادر این کشور صادر می شود، 
متمایز کند. صادرات قزاقستان تحت تحریم نیست اما 
خریداران درباره مبدا نفتی که از بنادر روسیه بارگیری 
می شود، محتاط هستند. بر اساس گزارش رویترز، هر 
گونه اختالل در جریان نت این خط لوله، بازار نفت جهانی 
را در شرایطی که با شــدیدترین کمبود عرضه از زمان 
تحریم نفتی عربی در دهه ۱۹۷۰ روبروست، تحت فشار 

بیشتری قرار می دهد.

تهرانی ها برای نهضت مسکن ثبت نام کنند

تابستان داغ تسال ادامه دارد

کارمزد معامالت نقدی بیت کوین صفر شد

روسیه سراغ اسلحه نفتی جدید رفتچه مشاغلی نباید برای کل واریزی های کارتخوان مالیات بدهند؟
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چرا با وجود مازاد دام، افزایش 
قیمت گوشت متوقف نمی شود؟

درآمد ۱۸.۸ هزار 
میلیاردی دولت 
از واردات خودرو

رواج خرید ِگرمی 
گوشت قرمز 
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kasbokarnews 

سرمقاله

بی رغبتی بانک ها 
به تسهیالت دهی

بانکداری در کشور ما فقط 
مختص خود ایران اســت. 
بانکداری به معنای واقعی و 
مورد قبول جامعه بین الملل 
با سیستم بانکی ایران کامال تفاوت دارد. به عنوان 
مثال در کره جنوبی، بانکهای خارجی در بانکهای 
داخلی این کشور سرمایه گذاری می کنند. چراکه 
پول در دنیا زیاد است و سرمایه گذار برای آن نیست، 
در این کشور با سود حداقلی سرمایه گذاری های 
بسیاری انجام  شده است. در نظام بانکی ما نه نرخ 
سود آزاد است نه نرخ تسهیالت. سودی که بانکها 
از سپرده گذاری مردم می گیرند ۱۸ درصد است 

که باید در...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 4
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 تورم ماهانه روغن جامد در خرداد 
ماه بالغ بر 247 درصد بوده است 

تاخت و تاز قیمت  خوراکی ها

رکود  عمیق 
در  بازار  لوازم خانگی

نرخ بیکاری در فصل بهار  به 9.2 درصد رسید 

 2۴ درصد  جوانان  بیکارند
صفحه2

صفحه4

سهم  اندک  تولید  از  تسهیالت  بانکی 
فقط   ۴  درصد   تسهیالت   به   بنگاه های   اقتصادی   می رسد 

آمار های رسمی نشان می دهد تورم ماهانه روغن 
جامد در خرداد ماه بالغ بر ۲۴۷ درصد بوده اســت، 
همچنین تورم روغن مایع نیز ۲۳۳ درصد برآورد شده 
است. به گزارش اقتصادنیوز، بررسی ها نشان می دهد 
تورم ماهانه برخی از اقالم خوراکی که ذیل کاال های 
اساسی قرار می گیرند بسیار باال بوده است، به گونه ای 
که تورم ماهانه ۱۷ قلم از کاال های اساسی در خرداد 
ماه باالتر از ۲۰ درصد بوده است که در بازه تورم یک 
ماهه رقم باالیی محسوب می شود. اوج افزایش قیمت 
نیز در مورد کاالی روغن بوده اســت، بر اساس آمار 
قیمت این کاال تنها در طول یک ماه نزدیک به ۳.۵ 
برابر شده است. در این گزارش به بررسی تورم برخی 
از کاال های خوراکی اساسی پرداخته شده است. بنا 

به گزارش اکوایران، تورم...

هزینه تعمیر لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. 
مشــتریانی که توان خرید کاالی نو را ندارند و به 
تعمیرات روی آورده اند، با نرخ های باال برای تعمیر 
لوازم خانگی مواجه می شوند. تعمیر در بازار لوازم 
خانگی کوچک جای خرید اجنــاس نو را گرفته 
است و همین موضوع هزینه تعمیرات لوازم خانگی 
را به شدت افزایش داده است. مبلغی که تا یک سال 
پیش برای خرید لوازم خانگی هزینه می شد، در حال 
حاضر باید صرف تعمیرات همین اقالم شود. اگرچه 
میزان افزایش قیمت لوازم خانگی کوچک از ابتدای 
سال ۱۵ درصد بوده، اما بازار کشش همین میزان 
افزایش قیمت را نیز ندارد. وضعیت این بازار بیانگر 
این است که سیاست ها باید مورد بازبینی قرار گیرد. 

ابوالقاسم شانه ساز، دبیر...



اقتصاد2
ایران

تعرفه گمرکی ۸۰ درصد کاالها میان 
ایران و اوراسیا صفر می شود

با انعقاد توافقنامه پیوســتن ایران بــه اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا و تصویــب آن در مجالس 
کشــورهای مذاکره کننده، تعرفــه گمرکی ۸۰ 
درصد کاالها میان ایران و سایر کشورهای عضو 

به صفر می رسد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، نشست مشترک 
هیأت ایرانی و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی تجارت آزاد اوراسیا برای انعقاد موافقت 
نامه تجارت آزاد با اوراسیا به میزبانی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار و مفاد این تفاهم نامه برای تجار و 

فعاالن اقتصادی تشریح شد.
در این نشســت »میرهادی ســیدی«، مشاور 
امور بین الملل و توافق نامه های تجاری ســازمان 
توسعه تجارت ایران و سرتیم مذاکراتی ایران در 
مذاکرات اوراســیا با بیان اینکه الزم است تجار و 
تولیدکنندگان از هم اکنون مطالعات خود را برای 
حضور در بازارهای اوراسیا آغاز کنند، گفت: الزم 
است تجار به محض عملیاتی شدن این موافقت نامه 
تکمیلی، با اطالعات کامل و برنامه ریزی اصولی 
وارد بازار تجارت با این کشورها شوند. وی گفت: در 
صورت تبدیل موافقت نامه پیشین به موافقت نامه 
تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کاالها 
میان ایران و اوراسیا صفر می شود و روشن است که 
این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان می گذارد، 
چرا که تاکنون توافق نامه ای با این شــمول باال 

نداشته ایم.
سیدی ادامه داد: این موافقتنامه نه تنها صادرات 
کشورمان را به پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
افزایــش می دهد بلکه تأمین نیازهــای وارداتی 

کشورمان از بازار اوراسیا را نیز تسهیل می کند.
وی با بیان اینکه در سال اول اجرای موافقت نامه 
تجارت ترجیحی ایران و اوراســیا صادرات ما به 
کشورهای اوراســیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد، 
گفت: امروز پس از حدود ۲ سال و ۹ ماه مجموع 

تجارت ما با اتحادیه اوراسیا دو برابر شده است.
وی افزود: پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ 
یک موافقت نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا 
امضا کردیم که طبق ایــن موافقت نامه، ایران از 
طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کاال امتیاز کاهش تعرفه 
دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کاال با 

کاهش بخشی از تعرفه ها امتیاز داد.
سیدی یادآور شــد: مفاد موافقتنامه تجارت آزاد 
تحت مذاکره، این ظرفیت را ایجاد می کند که در 
کنار توسعه تجارت، سرمایه گذاری و تولید مشترک 

میان دو طرف نیز توسعه پیدا کند.
مشــاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری 
ســازمان توســعه تجارت ایران با بیــان اینکه 
بیــش از ۵۰ درصــد صــادرات در جهان تحت 
موافقت نامه هایی از این دســت انجام می شود، 
تصریح کرد: برای مثال کشور ترکیه با حدود ۲۱ 
کشور توافق نامه تجارت آزاد و با تعرفه صفر دارد. 
این رقم هم اکنون برای کشورمان حدود ۵ درصد 

است و از میانگین جهانی عقب هستیم.
وی بیان کرد: پس از انجام ۱۵ دور مذاکره از طریق 
وبینار و پنج دور مذاکرات حضــوری میان ایران 
و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امیدواریم تفاهم نامه 
جدید را تا سه ماه آینده به امضا برسانیم و سپس 
پارلمان های دو طرف باید آن را به تصویب برسانند.

در ادامه این نشست آنتون ستونفسکی، سرتیم 
مذاکراتــی اتحادیه اقتصــادی اوراســیا با بیان 
اینکه کشورهای روســیه، بالروس، قزاقستان و 
قرقیزستان، ایران را کشوری قدرتمند و با ثبات 
می دانند و همکاری اقتصادی میان این کشورها 
می تواند به سود تمام طرف ها باشد، اظهار داشت: 
امیدوارم همکاری میان اعضای اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا و ایران به خوبی انجام شود.
وی افزود: در سال ۲۰۱۸ توافق تجارت ترجیحی 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا منعقد 
و از اکتبــر ۲۰۱۹ بــه بعد اجرایی و باعث شــد 
پیشــرفت های زیادی در تجارت میان دو طرف 
ایجاد شود. البته همچنان کاالهای زیادی وجود 
دارد که می تواند وارد تجارت دو طرف شود؛ چرا 
که ظرفیت باالیی همچنان بال استفاده مانده است.

ستونفســکی با بیان اینکه تعــداد کاالهایی که 
هم اکنون میان دو طرف مبادله می شود می تواند 
بسیار افزایش یابد، تصریح کرد: برای ایجاد تجارت 
آزاد و رسیدن به تعرفه های کمتر باید فعالیت های 
بیشتری انجام شــود و این امر می تواند برای هر 
دو طرف سودآور باشد. سرتیم مذاکراتی اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا با بیان اینکه تمام تالش خود 
را انجام می دهیــم تا بهترین راه حل هــا را برای 
مشــکالت تجار ایرانی داشته باشیم، گفت: برای 
ارتقای این موافقتنامه نیاز به مذاکرات جدیدی نیاز 
بود تا بتوانیم موافقتنامه ترجیحی را به موافقتنامه 

تجارت آزاد تبدیل کنیم.

خبر

آمار های رسمی نشان می 
دهد تورم ماهانــه روغن 
جامد در خــرداد ماه بالغ 
بر ۲4۷ درصد بوده است، 
همچنین تورم روغن مایع 

نیز ۲۳۳ درصد برآورد شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بررســی ها نشان می دهد 
تورم ماهانه برخی از اقالم خوراکی که ذیل کاال های 
اساسی قرار می گیرند بسیار باال بوده است، به گونه 
ای که تورم ماهانه ۱۷ قلم از کاال های اساســی در 
خرداد ماه باالتر از ۲۰ درصد بوده است که در بازه 

تورم یک ماهه رقم باالیی محسوب می شود.
اوج افزایش قیمت نیز در مــورد کاالی روغن بوده 
است، بر اساس آمار قیمت این کاال تنها در طول یک 
ماه نزدیک به ۳.۵ برابر شده است. در این گزارش 
به بررسی تورم برخی از کاال های خوراکی اساسی 

پرداخته شده است.

جهش قیمت ها در خرداد 1401
بنا به گزارش اکوایران، تورم ساالنه خرداد ماه ۳۹.4 
درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر میانگین 
ســطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به 
خرداد امســال نســبت به میانگین سطح عمومی 
قیمت ها در دوازده ماه منتهی بــه خرداد ۱4۰۰ 
نزدیک به 4۰ درصد افزایش داشته است. همچنین 
تورم نقطه به نقطه نیز از ۳۹ درصد در اردیبهشت به 

۵۲.۵ درصد در خرداد رسیده است. به این علت که 
تورم ساالنه بازه زمانی طوالنی تری را برای محاسبه 
تورم در نظر دارد،جهش تورمی در شــاخص تورم 
ساالنه نســبت به تورم نقطه ای کمتر دیده شده 
اســت، جهش تورمی در دو ماه اخیر طی ماه های 

آتی در شاخص تورم ساالنه نمایان تر خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد عمده تورم رقم خورده در 
خرداد امسال از ناحیه کاالهای خوراکی بوده است، 
به گونه ای که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در این 
ماه بالغ بر ۸۱ درصد به ثبت رســیده است. عمده 
ترین دلیل این جهش تورمی را می توان سیاست 

حذف ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی موسوم به 
جراحی اقتصادی دولت دانست.

این شکل از تورم در اقتصاد تحت عنوان تورم فشار 
هزینه شناخته می شود، بر اســاس مبانی اقتصاد 
کالن این نوع تورم که از ســمت عرضه نشأت می 
گیرد با یک جهش قیمت ها یا همان گرانی همراه 

بوده و طی کوتاه مدت اثر آن تخلیه می شود.

انفجار قیمت روغن در خرداد ماه
در میان کاالهای گروه نان و غالت بیشترین تورم 
به ثبت رســیده در خرداد به ماکارونی تعلق دارد، 

تورم ماهانه ایــن کاال در خرداد ماه ۵6.۱ درصد به 
ثبت رسیده اســت. در میان کاالهای خوراکی که 
بیشتر مورد اســتفاده مردم قرار می گیرد، گوشت 
گوسفند با تورم ۷ درصد کمترین افزایش قیمت را 
در ماه گذشته تجربه کرده است. تورم ماهانه مرغ و 
شیر نیز در خرداد ماه به ترتیب ۳۲.۵ درصد و 4۹.۹ 

درصد به ثبت رسیده است.
امــا انفجار افزایــش قیمت در کاال های اساســی 
خوراکی در مورد روغن رخ داده است. تورم ماهانه 
روغن جامد در ماه گذشــته ۲4۷.۲ درصد به ثبت 
رسیده است، به بیان ســاده تر قیمت روغن جامد 
در ماه خرداد نسبت به اردیبهشــت ماه ۳.۵ برابر 
شده است. روغن مایع نیز رشد قیمت بسیار باالیی 
را در ماه گذشته تجربه کرده است، به گونه ای که 
تورم ماهانه این کاال در خرداد ۲۳۳.۸ درصد برآورد 

شده است.

تورم نقطه به نقطه برای کاالی های اساسی
باالترین تورم نقطه به نقطه به ثبت رسیده در خرداد 
ماه برای کاال روغن رخ داده است، به عبارت دیگر 
از خرداد ماه ۱4۰۰ تا خرداد امســال قیمت روغن 
۳۳۲ درصد افزایش داشته است. در جایگاه بعدی 
نیز سیب زمینی قرار دارد، تورم نقطه به نقطه سیب 
زمینی در ماه گذشته ۱۷۲ درصد برآورد شده است. 
تورم نقطه ای برآورد شــده در مورد کاال های برنج 
ایرانی و تخم مرغ نیز به ترتیب ۱64.۲ و ۱۰6 درصد 
بوده است. کمترین تورم نقطه ای به ثبت رسیده نیز 

هویج فرنگی با ۹.۵ درصد بوده است.

 تورم ماهانه روغن جامد در خرداد ماه بالغ بر 247 درصد بوده است 

تاخت و تاز قیمت  خوراکی ها

برخی از حساب های بانکی به 
دلیل مشکوک به ایجاد اخالل 

در بازار ارز مسدود شد
از چند روز گذشته با دســتور پلیس فتا حساب 
بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی 
مسدود شده و با شناسایی برخی از اخاللگران بازار 
ارز تمام حساب های بانکی آنها مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، از صبح امروز دسترسی برخی از 
افراد به حساب های بانکی مسدود شده  است. چند  
مشتری بانک ملی در تماس با خبرگزاری ایلنا از این 

محدودیت دسترسی به حساب خود خبر دادند. 
از چند روز گذشته دسترسی برخی از مشتریان 
بانکی به حســاب خود با دریافت پیامکی با این 
مضمون »مشتری محترم بانک ملی ایران به اطالع 
می رساند کارت بانکی شــما به دلیل استفاده در 
درگاه ها و پایانه های ناامن و احتمال سواستفاده از 
آن به دستور پلیس محترم فتا غیر فعال شد. شما 
مشــتری گرامی می توانید با مراجعه به هریک از 
شعب بانک ملی ایران کارت جدید خود را دریافت 

نمایید.« قطع شده است. 
یک منبع آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره دلیل مسدود شدن برخی از حساب های 
بانکی گفت: انسداد حســاب های بانکی برخی از 
افراد تنها شامل مشتریان بانک ملی نمی شود و از 
چند روز گذشته پلیس فتا نسبت به مسدود کردن 

برخی از حساب های بانکی کرده است. 
وی ادامه داد: از چند روز گذشته با دستور پلیس 
فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز 
و پولشویی مسدود شده است و با شناسایی برخی 
از اخاللگران بازار ارز تمام حساب های بانکی آنها 
مسدود شده است.  به گفته این منبع آگاه موضوع 
عدم دسترسی برخی از افراد به حساب های بانکی 
خود ، مسائل مرتبط با هک نیست و هیچ اختاللی 

در سیستم های بانکی به وجود نیامده است.

سامانه امالک؛ شیر بی یال و کوپال!
بیش از یک سال از شروع ثبت نام اجباری در سامانه 
امالک و اسکان می گذرد و این در حالی است که از 
حدود ۲۵ میلیون خانوار تنها ۲ میلیون نفر در آن 
ثبت نام کرده اند؛ چرا که اطالعات ۳ میلیون خانوار 
قبلی به دلیل هک شدن سایت، پاک شده است! از 
طرف دیگر قرار بود کسانی که در این سایت ثبت 
نام نمی کنند از بسیاری خدمات دولتی مثل یارانه، 
دسته چک و خدمات بانکی محروم شوند اما به اذعان 
وزیر راه و شهرســازی، کمتر دستگاهی به سامانه 

امالک و اسکان متصل شده است.
به گزارش ایسنا، اذعان وزیر راه و شهرسازی به هک 
شدن سامانه امالک و اسکان به نوعی ابهامات یک 
سال اخیر درخصوص اختالالت این سامانه را پاسخ 
داد. بعد از آنکه ۱۹ فروردین سال ۱4۰۰ ثبت نام در 
سامانه امالک و اسکان آغاز و اعالم شد که تمامی 
مالکان و مستاجران، اطالعات سکونتی خود را در آن 
درج کنند چندین مرحله نام نویسی در این سامانه 
تمدید شد. در مرحله اول به متقاضیان دو ماه فرصت 
داده شد که از حدود ۲۵ میلیون خانوار ۳ میلیون 
خانوار ثبت نام کردند که به دلیل پایین بودن آمار، 

مرتبا فرصت نام نویسی در این سایت تمدید شد.
اما در شــرایطی که به نظر می رســید اطالعات 
سکونتی خانوارها کند و به تدریج در حال ثبت در 
سامانه است، سال گذشته به دلیل آن چه مسئوالن 
»اختالل« در سامانه عنوان کردند اعالم شد بخشی 
از اطالعات پاک شده و کسانی که پیش از این ثبت 
نام کرده اند باید مجددا اطالعات خود را درج کنند.

سال ۱4۰۰ سامانه  امالک و اسکان در سه مرحله 
دچار اختالل شــد. روز ۱۹ تیرماه ۱4۰۰ سامانه 
برای چهار هفته متوقف و ۱6 مردادماه بازگشایی 
شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه 
برمی گردد. در مقاطعی که سامانه با قطعی مواجه 
می شــد مســئوالن علت آن را اختــالل عنوان 
می کردند. در حالی که رستم قاسمیـ  وزیر راه و 
شهرسازی به تازگی از هک شدن سامانه خبر  داده 
است. برخی  کارشناسان نیز بیان می کنند سامانه 
فاقد نسخه پشتیبان بوده است. به نظر می رسد این 
گزاره واقعیت دارد؛ زیرا در غیر این صورت لزومی 

به ثبت نام مجدد نبود.
 ســامانه امــالک و اســکان بــه نشــانی 
amlak.mrud.ir از بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ به 
منظور ثبــت اطالعات ســکونتی خانوارها برای 
برنامه ریزی های بخش مسکن ایجاد و مردادماه 
۱۳۹۹ به مرحله بهره برداری رســید. فروردین 
۱4۰۰ اعالم شد که خانوارها از مالک و مستاجر 
موظفند اطالعات ملکی و سکونتی خود را در این 
ســایت بارگذاری کنند. یکی از اهداف این اقدام، 
شناسایی واحدهای خالی از سکنه به منظور اعمال 
مالیات بود؛ هرچند هدف اصلی، نه اعمال مالیات 
بلکه دستیابی به دیتاهای قابل استناد به منظور 

برنامه ریزی های حوزه مسکن عنوان شد.
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طبق ابالغیه ای به گمرک ایران، باید امســال حدود 
۱۸.۸ هزار میلیــارد تومان از محــل واردات خودرو 
برای دولت کسب درآمد شود، این در حالی است که 
با گذشت حدود چهارماه از سال حتی هنوز واردات 
خودرو و آئین نامه مربوط به آن تکلیف مشخصی ندارد.

به گزارش ایســنا، منابع بودجه عمومی دولت برای 
امســال حدود ۱4۰۰ هزار میلیارد تومان است که 
بخشــی از آن از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر 
درآمدها که در اهم آن عوارض گمرکــی قرار دارد، 

تامین خواهد شد.
 اخیرا ســازمان برنامه و بودجه بــه وزارت اقتصاد و 
دســتگاه های تابعه آن بــا اعالم جداول پیوســت 

بودجه، ردیف هــای درآمــدی را ابالغ کــرده و در 
دستور کار گمرک قرار گرفته اســت. بر این اساس 
طبــق ردیــف ۱۱۰4۰۲، حقــوق ورودی خودرو 
بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تعیین شــده 
اســت، در حالی که دولت در بودجه ســال گذشته 
حقوق ورودی خــودرو در همین ردیــف را حدود 
۲۰۰۰ میلیارد تومان پیشــنهاد داده بود که عمدتا 
 به پیش بینی تعیین تکلیف خودروهای دپو شــده 

در گمرک برمی گشت.
واردات خودرو با تاکید بر موانع ارزی، از سال ۱۳۹۷ 
ممنوع اعالم شد ولی بعد از اما و اگرهای بسیاری که 
در این سال ها برای واردات مجدد وجود داشت در سال 

گذشته پیشنهادات متفاوتی در این زمینه مطرح و 
در نهایت در بودجه ۱4۰۱، عوارض واردات خودرو به 
عنوان یکی از محل های درآمدی دولت، قرار گرفت. 
مجلس نیز در اواخر اسفندماه مجوز واردات ۹6 هزار 
دستگاه خودرو را صادر کرد که ۷۰ هزار دستگاه آن 

خودروی سواری بود.
اما با ابالغ قانون بودجه مشخص شد که واردات ۷۰ هزار 
خودروهای سورای حذف شده است و با وجود واکنش 
های مختلفی که نسبت به این موضوع وجود داشت، 
هیچ گاه دستگاهی مسئولیت این جریان را نپذیرفت 
 و در رابطه با چرایی حذف مصوبه مجلس از بودجه، 

شفاف سازی نشد.

با این حال در خردادماه امســال، قانون ساماندهی 
واردات خودرو که در آبان ماه پارســال در راســتای 
ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شده بود، 
به دولت ابالغ شد. اگرچه طبق وعده مسئوالن قرار 
بود تا پایان خردادماه، آئین نامه واردات خودرو نهایی 
و ابالغ شــود ولی اکنون با گذشت زمان تعیین شده 
همچنان وزارت صمت از وعده ابــالغ این آئین نامه 
خبر می دهد و در عمل اتفاقی نیفتاده اســت، ادامه 
این رونــد و آنچه در نهایت اجرایی خواهد شــد،  به 
طور حتم  تحقق درآمد پیش بینی شــده در بودجه 
 از محل حقــوق ورودی خودرو را تحــت تاثیر قرار 

خواهد داد.

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران بیشترین کاالهای مکشوفه قاچاق 
در خرداد ماه لوازم آرایشی، دخانیات، لوازم خانگی و 
نوشیدنی های غیر الکلی بوده است. سعید محمدی پور 
در گفت وگو با ایسنا، از انجام بیش از 64 هزار بازرسی 
ازصنوف توزیعی و خدماتی در استان تهران در خرداد 

ماه خبر داد و گفت:  در نتیجه این بازرســی ها 6۵۸۵ 
پرونده تخلف به ارزش ۳4 میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان 
تشکیل و برای بررسی و تعیین تکلیف به مراجع مربوطه 

ارجاع شده است.
به گفته وی طی خرداد ماه ســال جاری 6۹۹۱ مورد 
بازرسی در زمینه کاالی قاچاق انجام شده که در نتیجه 

آن ۵6 پروند به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۱4۱ میلیون 
تومان تشکیل شده است.   بیشترین کاالهای مکشوفه 
در این مدت لوازم آرایشــی، دخانیات، لوازم خانگی و 
نوشیدنی های غیر الکلی بوده است. معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صمت افزود: بیشترین تخلفات صنفی 
نیز در مدت یاد شده درج نکردن قیمت، گرانفروشی و 

خودداری از عرضه کاال بوده است. این مقام مسئول در 
پایان از برگزاری ۵۲۰۰ گشت مشترک بازرسان این 
سازمان با دستگاه های متناظر و همکار مثل تعزیرات 
حکومتی، بازرســان اتحادیه ها، بهداشت و درمان و 
پلیس امنیت اقتصادی و غیره خبر داد که نســبت به 

مدت مشابه سال قبل ۱۸درصد افزایش داشته است.

 مریم بابایی
هزینه تعمیر لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. 
مشــتریانی که توان خرید کاالی نو را ندارند و به 
تعمیرات روی آورده اند، با نرخ های باال برای تعمیر 

لوازم خانگی مواجه می شوند.
تعمیر در بــازار لوازم خانگــی کوچک جای خرید 
اجناس نو را گرفته اســت و همین موضوع هزینه 
تعمیرات لوازم خانگی را به شدت افزایش داده است. 
مبلغی که تا یک سال پیش برای خرید لوازم خانگی 
هزینه می شد، در حال حاضر باید صرف تعمیرات 
همین اقالم شود. اگرچه میزان افزایش قیمت لوازم 
خانگی کوچک از ابتدای ســال ۱۵ درصد بوده، اما 
بازار کشش همین میزان افزایش قیمت را نیز ندارد. 
وضعیت این بازار بیانگر این است که سیاست ها باید 

مورد بازبینی قرار گیرد.

میــزان افزایش قیمت لــوازم خانگی 
کوچک حداقل است

ابوالقاســم شانه ســاز، دبیر انجمن لوازم خانگی 
کوچک با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون قیمت 
لوازم خانگی کوچک ۱۵ درصد اضافه شــد است، 
می گوید: این میــزان افزایش قیمــت، با توجه به 
عوامل موثر در قیمت تمام شده، حداقل بوده زیرا 

بازار کشش ندارد و در رکود به سر می برد.
مشتری های کاالی نو کم شده است

ابوالقاسم شانه ساز
شانه ساز افزود: مشــتری های کاالی نو کم شده و 
بیشتر مردم به تعمیر وسایل خود روی آورده اند که 
آن هم ارزان تمام نمی شود. بازار حال خوبی ندارد و 
واحدها با کمبود نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه و 

قطعات روبرو هستند. چون بازار گردش ندارد و پول 
کاالی ساخته شده بر نمی گردد.

هرج و مرج در ورود کاالی خارجی قاچاق
دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک با اشــاره به وفور 
کاالی قاچاق در بازار گفت: هــرج و مرج در ورود 
کاالی خارجی از طریق قاچاق رسمی و غیررسمی 
و مناطق آزاد ویژه و تجاری و ارزانتر بودن این کاالها 
نسبت به کاالی ســاخت داخل دیگر مشکل بازار 

لوازم خانگی است چه لوازم بزرگ و چه کوچک.

تا مشکالت اقتصادی اصالح نشود، بازار 
رونق نمی گیرد

شانه ساز با بیان اینکه این بازار متاثر از کل سیاست 
کشور نسبت به اقتصاد است و به تنهایی نمی شود 

برای این صنعت سیاســت تعریف کــرد، گفت: تا 
مشــکالت کلی اقتصاد کشور حل نشــود و الگو 
و برنامه مشــخص و کارآمد به کار گرفته نشــود، 

نمی توان انتظار رونق در هیچ صنعتی را داشت.

خرید لوازم خانگی اولویت خانوارها نیست
دبیر انجمن لــوازم خانگی کوچک بــا بیان اینکه 
مشتری کاالی لوازم خانگی ایرانی طبقه متوسط 
و به پایین است، گفت: متاســفانه این طبقات در 
ســال های اخیر به خصوص طبقه متوســط، یا به 
فقیر تبدیل و یا به شــدت تضعیف شده است. در 
آمدهای این طبقه تناسبی با مخارج ندارد و خرید 
لوازم خانگی را از اولویت می اندازد. تا زمانی که این 
طبقات وضع شان بهتر نشود این رکود ادامه داشته 

و بدتر می شود.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نسبت به 
بهار پارســال، بیش از ۱۵۷ هزار نفر از جمعیت مردان 
شاغل کم شده اســت. به گزارش ایســنا، اعالم نتایج 
آمارگیری نیروی کار در بهار امسال، بیانگر جمعیت بیش 
از ۲۳.۵ میلیون نفری شاغالن و حدود ۲.4 میلیون نفری 
بیکاران بود که بر بیکاران ۰.4 درصد افزوده و از شاغالن 

۰.6 درصد کاسته شده بود.
بررسی وضعیت نیروی کار در بین زنان و مردان نشان 
می دهد که از بین شاغالن حدود ۱۹.۹ میلیون نفر مرد 
بوده اند نسبت به بهار سال گذشته که بیش از ۲۰ میلیون 
نفر گزارش شده بود، ۱۵۷ هزار و ۱4۷ نفر از تعدادشان 

کم شده و ریزش ۱.۲ درصدی داشته است.
اما بر تعداد زنان شاغل بیش از ۵۸.۸ هزار نفر افزوده شده 
و با رشد ۰.۱ درصدی به بالغ بر ۳.6 میلیون نفر رسیده 
است. در بین بیکاران نیز سهم مردان حدود ۱.۷ میلیون 

نفر است که نسبت به بهار سال قبل رشد ۰.۳ درصدی 
دارد. همچنین بیش از ۷۰۸ هزار زن در بهار امسال بیکار 

بوده اند که تعداد آنها ۰.۵ درصد افزایش دارد.

چند درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند؟

در حال حاضــر ۲ میلیــون و ۳۹۹ هــزار و ۵۵4 نفر 
بیکار در کشــور داریم که ۳۹.۷ درصد از آنها، در گروه 

فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار مربوط به وضعیت 
نیروی کار در بهار ســال جاری که از ســوی مرکز آمار 

ایران ارائه شــده، نشــان می دهد که ۹۵۱ هزار و ۷۲۰ 
نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار هستند؛ 
یعنی در بهار امسال، ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال 
فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند که نســبت 
به بهار ســال ۱4۰۰، معادل ۰.۲ درصد کاهش را نشان 
می دهد. همچنین 4۹4 هزار و ۷۹ نفر از این جمعیت را 
زنان و 4۵۷ هزار و 6۳۱ نفر را مردان به خود اختصاص 
می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
 گروه مــردان ۹.۱ درصد و گــروه زنــان ۲۲.۳ درصد 

است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در بهار سال 

۱4۰۱ نسبت به بهار سال ۱4۰۰، ۰.۳ درصد و در گروه 
زنان، ۰.۱ کاهش را نشان می دهد.

۳۹.۷ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۵۵4 
نفر بیکار در کشــور داریم که بررسی سهم »جمعیت 
بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشــور« 
حاکی از آن است که ۳۹.۷ درصد بیکاران کشور، در گروه 
فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این سهم در 

بهار سال ۱4۰۰، معادل 4۰.۳ درصد بود.
البته ســهم »جمعیت شــاغل فارغ التحصیل از کل 
شاغالن« با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۱.۳ 
درصد افزایش داشته و از ۲۵.۳ درصد در بهار سال ۱4۰۰ 

به ۲6.6 درصد در بهار سال ۱4۰۱ رسیده است.

ابالغ یک منبع بالتکلیف در بودجه ۱4۰۱

درآمد ۱۸.۸ هزار میلیاردی دولت از واردات خودرو

نتیجه بازرسی های خرداد نشان داد

لوازم آرایشی، دخانیات و لوازم خانگی، بیشترین کاالی قاچاق در تهران

دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک  مطرح کرد

رکود عمیق در بازار لوازم خانگی

نرخ بیکاری در فصل بهار  به ۹.2 درصد رسید 

 ۲4 درصد جوانان بیکارند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، باتوجه به تفاهم نامه های منعقد شــده عمل 
نمی کند و همــواره درصــدد کاهش بــرآورد نیاز 
کشاورزان اســت از این رو همواره با کمبود سوخت 
در استان ها مواجه هستیم. همچنین وزارتخانه تالش 
دارد که بخش باغبانی نیز مشمول دریافت سوخت 
شوند چراکه در این بخش نیز سوخت مصرف می شود.

کامبیز عباســی میزان ســوخت مصرفی گازوئیل 
در بخــش کشــاورزی را حــدود 8 تــا 10 درصد 
دانســت و افــزود: میانگیــن ســالیانه مصــرف 
گازوئیــل در بخــش کشــاورزی حــدود 5.5  تا 
5.8 میلیارد لیتر اســت کــه حــدود 2.8 میلیارد 
 لیتر گازوئیل در بخش ماشــین آالت کشــاورزی 

استفاده می شود.
وی با بیان اینکه سهم بخش کشــاورزی از سوخت 
مصرفی کشور کم است، تصریح کرد: وزارت کشاورزی 
در راستای شفاف سازی و دریافت سوخت واقعی مورد 
نیاز کشاورزان با شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران، دســتورالعمل جامع و واحدی را از سال 
92  تنظیم کرد؛ برآورد سوخت مورد نیاز کشاورزان 
بر مبنای فاکتورهای سطح زیرکشــت و نوع تولید 

محاسبه می شود.
به گفته عباسی؛ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
باتوجه به تفاهم نامه های منعقد شده عمل نمی کند و 
همواره درصدد کاهش برآورد نیاز کشــاورزان است 
از این رو همواره با کمبود سوخت در استان ها مواجه 
هســتیم. همچنین وزارتخانه تالش دارد که بخش 
باغبانی نیز مشمول دریافت سوخت شوند چراکه در 

این بخش  نیز سوخت مصرف می شود.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشاورزی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کاال تکلیف 
کرده اســت برای شفاف سازی ســوخت مصرفی، 
ماشین های کشاورزی پالک دار شــوند؛ در همین 
راستا مرکز مکانیزاســیون وزارت کشاورزی از سال 
گذشته تا به امروز حدود 513 هزار دستگاه تراکتور 
و کمباین در کشــور را پالک گذاری کرد از این رو بر 
مبنای همین پالک ها کشاورزان می توانند سوخت 

تهیه کنند.

وی با بیان اینکه حدود 12 درصد از ماشــین آالت 
کشاورزی پالک گذاری نشده اند، اذعان کرد: 70 هزار 
ماشین  کشاورزی صاحب پالک نیست اما تالش داریم 
که در 10 ماه آینده این تعداد باقی مانده نیز صاحب 
پالک شود از این رو وزارت کشاورزی  از شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی درخواست دارد که به دنبال 
روش های انفعالی و قطع سوخت کشاورزان نرود تا این 

ماشین آالت نیز پالک دار شوند.
عباسی تصریح کرد: سوخت بخش کشاورزی با عنوان 
تالش برای کنترل قاچاق ســوخت نباید قطع شود. 
همانگونه که اشاره شد از مجموعه گازوئیل مصرفی 
کشــور 10 درصد آن به حوزه کشاورزی تخصیص 
داده می شود و حدود 10 درصد از این مجموعه هنوز 
پالک دار نشــده اند پس این حجم کم نمی تواند در 

قاچاق سوخت سهمی ایفا داشته باشد.
وی با اشــاره به عدم توسعه زیرســاخت های توزیع 
سوخت در حوزه کشاورزی، گفت: الزام صدور کارت 
سوخت برای ماشین آالت کشاورزی احساس می شود 
متاسفانه زیرســاخت های توزیع سوخت در بخش 
کشاورزی مناسب نیست. کشاورزان حسن نیت خود 
را در پالک گذاری ماشین آالت نشان دادند هم اکنون 
وزارت نفت باید با ما همکاری و کارت سوخت جامعه 

روستایی را مانند جامعه شهری صادر کند.
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که سهمیه 
سوخت کشاورزان چقدر است؟ افزود: برآورد سوخت 
بر مبنای ســطح زیر کشــت و نوع محصول است و 
میانگین ســوخت برای هر هکتار حدود 15 تا 20 
لیتر اســت البته این ســوخت در اراضی دیم کمتر 
و در اراضی آبی  بیشــتر اســت. اما متاسفانه همین 
ســهمیه کم نیز در راســتای صرفه جویــی کم و 
 کمتر می شــود و این باعث نارضایتی کشاورزان را 

به همراه آورده است.
رئیس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشــاورزی در پایان بیــان کرد: خواســت  وزارت 
کشــاورزی رعایت دستورالعمل مشــخص برآورد 
سوخت، تخصیص سوخت مورد نیاز باغات و هرگونه 
رفتار انفعالی برای قطع ســوخت ماشین های بدون 
پالک است چرا که در 10 ماه آینده این ماشین آالت 

صاحب پالک می شوند.

اظهارنظرها در هفته های 
اخیر خبر از وجــود مازاد 
دام در کشــور مــی دهد. 
این در حالی اســت که با 
وجــود مــازاد دام قیمت 
گوشــت قرمز همچنان باال اســت و مردم از بابت 
روند صعودی قیمت این کاالی اساسی گالیه مند 
هستند. بسیاری از فعاالن حوزه کشاورزی و امور 
دام دلیل این اتفاق را افزایش هزینه دامداری ها و 

نبود خوراک دام اعالم کرده اند. 
خوراک دام یا اصال به دست دامدار نمی رسد و یا با 
تاخیر بسیار زیادی مواجه است. کارشناسان بر این 
باورند اگر مازاد دام وجود دارد باید توســط دولت 
خریداری و در ســردخانه ها ذخیره سازی شود تا 

مجبور نشویم به چند برابر قیمت وارد کنیم.
 مشاهدات میدانی نشــان می دهد در حال حاضر 

گوشت ران گوساله در بهترین حالت هر کیلو 215 
هزار تومان و گوشت ران گوســفند هر کیلو 190 
هزار تومان به فروش می رسد. گزارش های منتشر 
شده حاکی است وزارت جهاد، شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور را مامور خرید دام مازاد کرده و در 
استان خراسان شــمالی هم این کار کلید خورده 
است. اما دامداران به قیمت دام زنده که 88 هزار و 

500 تومان است راضی نیستند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: بازار گوشت 
متاثر از چند عامل است. خوراک دام باید به موقع 
تامین شود. دامداران هزینه های بسیاری دارند که 

در گرانی های اخیر دست آنها را بسته است.
علی اصغر ملکــی اضافه کرد: مغــازه دار به دنبال 
این اســت که قیمت ها به گونه ای باشد که مردم 
گوشت بیشــتری با قیمت های مناسب خریداری 
کنند. وقتی مردم توان خرید ندارند، گوشــت نیز 
روی دســت مغازه داران می ماند که باعث ضرر و 

زیان شان است. البته که باید در نظر بگیریم شبکه 
تولید و توزیع گوشت قرمز هزینه های خود را دارد 

که باید بپردازند.
به هر ترتیب مدت هاست گرانی، گریبان گیر بازار 
گوشت قرمز شــده و مردم کم در آمد، توان خرید 
یک کیلوگرم گوشــت را هم ندارند. در روزهایی 
که قیمت گوشت قرمز در فروشــگاه های کرمان 
به 185 هزار تومان رسیده، رئیس اتحادیه صنف 
قصاب، مرغ و ماهی کرمان از خریدهای 100 گرمی 
گوشت توسط مردم خبر داد و گفت: »مشتریانی 
به قصابی ها مراجعه می کنند و درخواست 20 هزار 
تومان گوشت می کنند که حدود 110 گرم می شود. 
تعدادی از همکاران من بــا توجه به بضاعت پایین 
این افراد سعی کردند مقدار بیشتری گوشت به این 

مشتریان بدهند تا حداقل کمکی به آن ها بشود«.
عبدالرضــا منصوری نیا کاهش قیمت گوشــت را 
با توجه به گرانی نهاده های دامــی و افزایش نرخ 
حمل ونقل، دور از انتظار دانست و گفت که سعی 

می کنند تا پایان تابســتان، نرخ موجود را کنترل 
کنند. وی با بیان این که قیمت گوشــت قرمز )گاو 
و گوسفند( در بازار کرمان 185 هزار تومان است، 
بیان کرد: »قدرت خرید مردم بســیار کاهش پیدا 

کرده است«.
منصوری نیــا دربارۀ علت کاهش قیمت گوشــت 
در تهران، توضیح داد: »طی روزهای اخیر قیمت 
گوشت در تهران بین 20 تا 30 هزار تومان کاهش 
داشــت زیرا قیمت گوشــت به 240 تا 250 هزار 
تومان رسیده بود و این افزایش قیمت سبب کاهش 
تقاضا شــده بود به همین دلیل مجبور به کاهش 
قیمت ها شدند«. وی خاطرنشان کرد: »در کرمان با 
توجه به مدیریتی که در زمینۀ تعیین قیمت انجام 
شد، تقاضا کاهش زیادی نداشت و در حال حاضر 
نیز قیمت گوشت در کرمان 20 تا 30 هزار تومان از 

تهران، کم تر است«.
رئیــس اتحادیــه صنف قصــاب، مــرغ و ماهی 
کرمان با بیان این که بــا توجه به وضعیت موجود، 
افزایــش قیمــت نهاده هــای دامــی و افزایش 
هزینه هــای حمل ونقــل، امــکان کاهش قیمت 
گوشــت وجود نــدارد، ادامــه داد: »امیدواریم 
حداقل تا پایان تابســتان بتوانیم نــرخ را کنترل 
کنیم«. وی بیــان کــرد: »همواره مقــدار قابل 
توجهی از گوشــت کرمــان از اســتان های دیگر 
 تامین می شــود و دام تولیدی اســتان جابگوی 

نیاز بازار کرمان نیست«.

News kasbokar@gmail.com

»کسب و کار« گزارش می دهد

رواج خرید ِگرمی گوشت قرمز 
چرا با وجود مازاد دام، افزایش قیمت گوشت متوقف نمی شود؟

وزارت نفت، مجوز کارت سوخت روستایی را صادر کند

با کمبود سوخت کشاورزان مواجه هستیم
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نحوه ثبت نام اينترنت رايگان برای 3 دهك كم درآمد جامعه
سرپرستان خانوار سه دهک اول می توانند با مراجعه به my.gov.ir یا از طریق 
کد #۱۲۳۴*۴* در موبایل خود برای دریافت بسته رایگان اینترنت ثبت نام کنند. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دیروز و در حاشیه جلســه هیات دولت، از اختصاص بسته اینترنتی چهارماهه و 
دائمی رایگان به سه دهک پایین جامعه خبر داد. او تأکید کرد: افرادی که یارانه ۴00 
تومانی دریافت می کنند می توانند از طریق درگاه ملی خدمات دولت این اینترنت 
را دریافت کنند. به همین منظور نیز جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان 
فناوری اطالعات به بیان توضیحاتی درباره نحوه ثبت نام دریافت اینترنت رایگان سه 
دهک کم درآمد یارانه بگیر پرداخت و اعالم کرد: سرپرستان خانوار سه دهک اول 
دریافت یارانه می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir بعد 
از ثبت نام وارد صفحه ای شوند که گزینه مشاهده وضعیت مشمول بودن دریافت 
اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال می کنند. وی افزود: پیامی برای فعال شدن 
اینترنت رایگان برای شماره تماس ثبت شده می آید و در صورتی که سرپرست 
خانوار تمایل به تغییر شماره تماس وارد شده را دارد می تواند شماره جدید را وارد 
و کلمه تایید را کلیک کند. موحد با اشاره به اینکه هر سه اپراتور مشمول این طرح 
هستند، تصریح کرد: این بسته فقط برای سرپرستان خانوار اختصاص یافته است و 

شماره تماس وارد شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.

كارمزد معامالت نقدی بيت كوين صفر شد
صرافی پیشروی جهان، بایننس با ورود به پنجمین سالگرد خود اعالم کرده است 
که کارمزدهای معامالتی برای طیف وسیعی از جفت های معامالتی بیت کوین 
را حذف می کند. هدف بایننس از این برنامه معرفی خود به عنوان رهبر جهانی 
در قیمت گذاری ارزهای دیجیتال است، به ویژه از آنجا که مدت طوالنی برخی 
از پایین ترین کارمزدهای معامالتی را در این صنعت حفظ کرده است. بایننس 
کارمزد معامالتی صفر را برای مجموع ۱۳ جفت معامالت لحظه ای بیت کوین اعالم 
کرد و معامله گران از هشت جوالی برای جفت های بیت کوین اعالم شده هیچ گونه 
کارمزد معامالتی پرداخت نخواهند کرد. طبق بیانیه مطبوعاتی، بایننس اطالعاتی 

در مورد زمان ادامه معامالت بدون کارمزد ارائه نکرده است.
این صرافی گفته است که برنامه معامالت نقدی رایگان بیت کوین تا اطالع ثانوی 
اجرا خواهد شد به این معنی که معامله گران پس از دو هفته از جشن  سالگرد، از 
کارمزد معامالتی جدید برخوردار خواهند شد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۹۱۸.۸0 میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۱.۲۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۴۶ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.0۱ درصد افزایش 
داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۶.۱۴ میلیارد 
دالر است که ۱۵.۵۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۴.۹۶ میلیارد دالر است که ۸.۸۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵0.۴۷ میلیارد دالر است 

که ۸۹.۹۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار

تصویب قانون رای گیری اینترنتی در رودآیلند آمریکا
دانیل مک کی، فرماندار رود آیلند، باوجود نگرانی های امنیتی فراوان، هفته  گذشته اعالم کرد که بعضی از شهروندان رای دهنده اجازه دارند تا رای خود را از طریق اینترنت به صندوق 
بیاندازند. قانون جدید با نام ، »S2118«، به اعضای خدمات نظامی مستقر، شهروندان مقیم خارج از کشور و افراد دارای ناتوانی های جسمی، این امکان را می دهد تا رأی خود را به صورت 

الکترونیکی بدهند. در حالی که این قانون در اوایل سال جاری در مجمع عمومی رود آیلند بدون هیچ حاشیه خاصی به تصویب رسید، باعث انتقاد طرفداران امنیت انتخابات شد. 
منتقدان معتقدند که رأی دادن الکترونیکی می تواند اصل رأی مخفی را به خطر بیندازند.

در حالــی تامیــن مالــی 
اقتصــادی  بنگاه هــای 
مهم ترین وظایف بانک ها 
است که در چند سال اخیر 
فقــط ۴ درصــد از منابع 
بانکی به این بنگاهها تخصیص داده شده است. بنگاه 
های اقتصادی در ایران از تقابل بانکها برای پرداخت 
تسهیالت رنج می برند. در حالی در کشورهای دیگر 
مانند کره جنوبی بیشــترین تســهیالت بانکی به 
بنگاههای اقتصادی می رسد که در ایران این بنگاه 
ها سهم بسیار ناچیزی از این منابع دارند. بر اساس 
آمار منتشر شده کره جنوبی ۸0 درصد تسهیالت 
بانکی  را به بنگاه های اقتصادی می دهد اما در ایران 
فقط ۴ درصد تسهیالت به بنگاه های اقتصادی داده 

می شود. 
تســهیالت کالن برای بانکها ســودآوری بسیاری 
دارد و صرفــه بــا پرداخــت تســهیالت کالن به 

مشتریان خاص اســت. از این رو ســر بنگاههای 
اقتصادی که بیشــتر کوچک و متوســط را شامل 
می شود از منابع بانکی بی کاله می ماند. نرخ سود 
تســهیالتی که سیســتم بانکی به بنگاه اقتصادی 
پرداخــت می کنــد کم اســت و در مقابــل نرخ 
سود تســهیالت کالن ناچیز اســت. همین اتفاق 
 کنــاره گیری نظام بانکــی از حمایــت از تولید را 

رقم زده است. 
این در حالی است که چندی پیش رییس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس گفــت: بانک هــا در پرداخت 
تسهیالت به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی تفاوت قائل 
شوند و به بنگاه هایی با عملکرد شفاف وام پرداخت 
کنند.  محمدرضــا پورابراهیمی با بیان این مطلب 
اظهار داشت: درحال حاضر ۸۵ هزار واحد تولیدی 
در کشور وجود دارد که ۱۵ درصد آنها تعطیل، ۲۵ 
درصد نیمه تعطیل و تنها ۶0 درصد فعال هستند. 

وی ادامه داد: باید تالش کنیم از ظرفیت بنگاه های 
اقتصادی کــه توجیه اقتصادی دارند، اســتفاده و 
بنگاه های اقتصادی غیرفعالی کــه امکان فعالیت 
دارنــد را ســاماندهی کنیم.  رییس کمیســیون 

اقتصادی مجلس درباره سالمت نظام بانکی کشور 
گفت: بسیاری از سامانه ها در نظام بانکی با هم در 
ارتباط نیستند و امکان پردازی و تحلیل محتوایی 
وجود ندارد؛ براین اســاس باید ســامانه یکپارچه 
اطالعات اســتقرار یابد.  وی گفت: نظام بانکی در 

پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی تفاوتی 
بین بنگاه هایی که عملکرد آنها شــفاف اســت و 
بنگاه های دیگر که فعالیــت آنها در هاله ای از ابهام 
قرار دارد، قائل نیست. در حالی که باید در پرداخت 

تسهیالت این امر مورد توجه قرار گیرد.

فقط 4 درصد تسهيالت به بنگاه های اقتصادی می رسد 

سهم اندک تولید از تسهیالت بانکی 
تخصيص ۸0 درصد تسهيالت بانكی  كره جنوبی به بنگاه های اقتصادی

علت بی رغبتی بانکها به تسهیالت دهی
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

بانکــداری در کشــور ما فقــط مختص خود ایــران اســت. بانکداری بــه معنــای واقعی و مــورد قبول جامعــه بین الملــل با سیســتم بانکی ایــران کامال تفــاوت دارد. بــه عنوان مثــال در کــره جنوبی، 
 بانکهای خارجی در بانکهای داخلی این کشــور ســرمایه گذاری می کنند. چراکه پول در دنیا زیاد اســت و ســرمایه گذار برای آن نیســت، در این کشــور با ســود حداقلی ســرمایه گذاری های بسیاری انجام 

شده است. 
در نظام بانکی ما نه نرخ سود آزاد اســت نه نرخ تسهیالت. سودی که بانکها از ســپرده گذاری مردم می گیرند ۱۸ درصد است که باید در تســهیالتی که به بنگاه های اقتصادی می پردازند نیز همان سود ۱۸ درصد 
را دریافت کنند. این اقدام هیچ ســودی برای سیســتم بانکی ندارد و با صرفه نیست. بانک هم خیریه نیست که انتظار داشته باشــیم تمام مشــکالت مالی در تمامی حوزه ها را تقبل کند. سیستم بانکی باید منابع 
 را جمع آوری کند، تخصیص دهد و ســود بگیرد. زمانی که این همه تکالیف به بانکها تحمیل می شــود و اگر در پرداخت آن کوتاهی شــود، توبیخ در کار اســت مشخص اســت در این بین بنگاه اقتصادی سهمی 

نخواهد برد. 
با این تفاسیر رغبتی برای پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی وجود ندارد. تکالیف دستوری هم تمامی ندارد. انواع وام ها اعم از وام ازدواج، مسکن، فرزند آوری و... برای نظام بانکی کفایت می کند. از سوی دیگر 
با این اتفاقات، بانکها از رقابت و بانکداری کردن دور شده و به سمت شرکت داری می روند. تسهیالت را هم به شرکت های خود می دهند. هر چند آمار ۴ درصدی تخصیص تسهیالت به بنگاه های اقتصادی نیز ابهاماتی 
دارد. به نظر می رسد این آمار از نمونه های خاصی استخراج شده است. چراکه اگر واحدهای متعلق به بانکها هم در این آمار لحاظ می شد آمار تغییراتی پیدا می کرد. این درست نیست که تمام نگاه ها سمت این باشد 

که بانک تسهیالت بدهد. این برداشت نادرست و غلط است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول 
)نوبت دوم(

شهرداری خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه تدارکات الکتریکی 
دولت )سامانه ستاد(به شماره  2001094113000013به پیمانکاران واجد شرایط ودارای رتبه 5 ابنیه و5 تاسیسات واگذار نماید.

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیهعنوان پروژه

          1/798/141/514ریال35/962/830/286ریالایجادو توسعه فضای سبز وپارک های عمومی شهر

ضلع شمالی رودخانه کارون-حدفاصل ساختمان جهانگردی تا یلوار آبفا
لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشــخیص صالحیت ورتبه بندی شده و دارای 
صالحیت ایمنی از اداره کار  میباشند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی نوبت دوم از 

تاریخ1401/4/18 لغایت 1401/4/25 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.

آگهی نوبت اول13 /1401/4
آگهی نوبت دوم1401/4/18

ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1401/4/26لغایت 1401/5/4 ساعت 14 می باشد
جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ1401/5/5چهارشنبه ساعت 10 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 مفقودی

 برگ سبز و شناسنامه مالکیت
 S1412287438872 : سیستم: پراید  نوع: سواری تیپ: جی تی ایکس آی ، مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: نقره ای -متالیک به شماره موتور : ۲۳00۶۴۴  شماره شاسی

به شماره پالک: ۷۲ - ۵۳۵ ب ۸۴ به نام عابدین افضلی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده فروش خودرو
اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی خرمشهر درنظر دارد تعدادی از خودروهای درحال خدمت خود را از طریق 

مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند.
1-یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2017
2-یک دستگاه خودرو هیوندا مدل 2016

3-یک دستگاه خودرو پژوپارس tu5 مدل 95
متقاضیان میتوانند از تاریخ نشــر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1401/04/22 جهت دریافت اسناد 
مزایده وبازدید خودرو به آدرس خرمشهر-بلوار ساحلی بایندر-اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی خرمشهر 

مراجعه نمایند.
درضمن قیمت پایه واولیه خودرو طبق نامه کارشناسی صنف مربوطه میباشد

تلفن هماهنگی:09396104838 امور مالی-اداری

اتاق بازرگانی
صنایع معادن وکشاورزی ایران

فراخوان دريافت طرح و ايده ها برای احيای مشاغل آسيب ديده ناشی از حادثه متروپل آبادان

معاون ســرمایه گذاری و توســعه 
کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند 
گفت: ســازمان منطقه آزاد اروند در 
راســتای کمک به بهبود کسب و کار 
اصنافی که تحــت تأثیر حادثه پیش 
آمده برای ســاختمان متروپل دچار 
تعطیلی، کسادی، رکود، ضرر و زیان 
شده اند از کلیه اساتید، دانشجویان، 
نخبگان و صاحب نظران دارای طرح و 
ایده دعوت به عمل می آورد تا نسبت به 
 ارسال پیشنهادات خود به این سازمان، 

اقدام نمایند
علی خانی ضمن اعالم این خبر، گفت: 
با توجه به اینکه ساختمان متروپل 
در خیابان امیرکبیر آبادان مستقر 
بوده و این محل یکی از اماکن مرکزی 
استقرار کسبه و اصناف مختلف است؛ 
در حال حاضر همگی کسب و کارهای 
مســتقر در این منطقه تحت تأثیر 
حادثه دردناک ریزش ســاختمان 
مذکور قرار گرفته و هرکدام به نوعی 
دچار ضرر و زیان شده و با مشکالت 

عدیده مواجه هستند
خانی اظهار داشت: بر همین اساس 

عملیات آواربرداری، ایمن ســازی 
و بهســازی محل حادثه چند ماه 
به طول خواهد انجامیــد و در این 
مدت محدوده نســبتًا وسیعی از 
خیابان امیرکبیر مسدود و محدود 
خواهد بود و این امر لزوم مساعدت و 
همیاری با کسبه و اصناف فوق الذکر 

را بیش از پیش می نماید
 عضــو هیــات مدیــره و معاون 
ســرمایه گذاری و توسعه کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با 
بیان اینکه در راستای مسئولیت های 
اجتماعی می  بایست اقدامات الزم 
توسط این ســازمان انجام شود؛ 

محورهای فراخوان در نظر گرفته 
شده را به شرح ذیل اعالم کرد

1- راهکارهای پیشــنهادی جهت 
جبران ضرر و زیان کسب و کارهایی 
که در اثر حادثه متروپل به کلی از 

بین رفته یا اجباراً تعطیل شده اند
2- راهکارهای پیشنهادی جهت 
احصا و تشخیص کسب و کارهایی که 
به طور غیر مستقیم از حادثه متروپل 
تأثیر پذیرفته و با مشــکل مواجه 

شده اند  و چگونگی کمک به آنها
گفتنی است شرکت کنندگان می 
توانند طرح ها و ایــده های خود را 
با ذکر مشخصات و سوابق تا پایان 
وقت اداری سه شــنبه مورخ هفتم 
تیر ماه سال جاری از طریق پورتال 
https:// دبیرخانه بــه نشــانی
arvandfreezone .com /
 fa/metropol ارســال نمایند

پس از بررســی طرح ها و ایده های 
ارسالی ضمن استفاده و به کارگیری 
هر طرح و ایده کاربردی به بهترین 
پیشنهادات هدایای نفیسی تعلق 

خواهد گرفت.


