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اقتصادی
اوجی :نفت را به قیمت خوبی
میفروشیم

وزیر نفت گفت :مشــتریهای خود را در بازار داریم و
م که این روند با
ی کر دهای 
بازارهای جدیدی را هم شناسای 
قوت ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،جواد اوجی در حاشیه جلسه
هیئــت دولت در جمع خبرنــگاران با بیان اینکه «نفت خود را به
قیمت خوبی میفروشــیم» ،اظهار کرد :ما مشتریهای خود را در
ی کر دهای م که این
بازار داریم و بازارهای جدیدی را هم شناســای 
روند با قوت ادامه مییابد.
ن نفت در
ی برای خریدارا 
وی افزود :روســیه تخفیفهای زیاد 
نظــر گرفته اما با توجه به تحریمهایی که از طرف غربیها اعمال
شده ،پیدا کردن مشتری برای روسها زمان میبرد.
وزیر نفت یادآور شــد :آییننامه حمایت از شرکتهای دانش
بنیان در حوز ه نفت و گاز تهیه شــده و بهزودی در دولت مطرح
میشود.
آمار اوپک از افزایش تولید ایران

گفتنی اســت درســت در شــرایطی کــه ایران بر اســاس
آمارهای داخلی و البته بینالمللی توانســته صادرات نفت خود را
تا  ۴۰درصد افزایش دهد ،شایعاتی مبنی بر کاهش صادرات نفت
ایران به چین مطرح شــده است .شایعاتی که با تکیه بر خبرهای
جنگ روسیه و اوکراین و احتمال تحریم نفت روسیه توسط اروپا
بیشتر به گوش میرسد.
ایرنــا در این زمینه گزارش داد :نگاهی به آمارها رد این مدعا
را به دنبال دارد .بر اســاس آخرین گزارش اوپک که در خصوص
تولید نفت اعضای این سازمان در آوریل (فروردین و اردیبهشت)
منتشــر شده ،تولید نفت ایران در ماه آوریل (چهارمین ماه سال)
در مقایســه با سه ماهه اول سال  ۲۰۲۲میالدی رشدی  ۳۶هزار
بشکهای را به همراه داشته است.
ایران در ماه آوریل روزانه  ۲میلیون و  ۵۶۴هزار بشــکه نفت
تولید کرده که این رقم در ســه ماهه ابتدایی سال جاری میالدی
 ۲میلیون و  ۵۲۸هزار بشکه و در سال  ۲۰۲۱حدود  ۲میلیون و
 ۳۹۲هزار بشکه بوده است.
با توجه به آنکه ایران در این مدت تغییری در ظرفیت پاالیشی
خود نداشــته و میزان مصرف نفت خام در کشور تغییری نکرده،
بنابراین این افزایش تولید صرف صادرات شــده اســت و با توجه
به اینکه چین اســتراتژیکترین بازار نفت صادراتی ایران به شمار
میرود ،احتماال این افزایش تولید نیز راهی بازار چین شده است.
با این حال برخی در فضای مجازی از کاهش  ۲۶۵هزار بشکهای
صــادرات ایران به چین در همین مدت صحبت میکنند .با فرض
درســتی این ادعا ،ایران یا توانســته یک بازار  ۳۰۰هزار بشکهای
جدیــد برای نفت خام خود پیدا کنــد که این موضوع با توجه به
ادامه تحریمها ،دســتاورد بزرگی برای کشور به شمار خواهد رفت
زیرا توانسته یک یا چند رقیب خود را از بازار  ۳۰۰هزار بشکهای
خارج کند و نفت خام خود را به آن بازار بفرستد و یا به طور کامل
ادعــای کاهش صادرات نفت ایران به چیــن تحت تاثیر افزایش
صادرات روسیه به این کشور کذب است.
در هــر دو صــورت ایران همچنــان نفت خــود را به فروش
میرســاند و با توجه به روند افزایش تدریجی تولید نفت خود ،به
دنبال بازپسگیری بازارهای ســنتی نفت خود از رقبا و همچنین
بازاریابیهای جدید برای نفت خام خود است.
محسن خجستهمهر ،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز با
تأکید بر اینکه ایران صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد ،گفته
است که تا پیش از این مشتریان از ما نفت میخریدند اما اکنون ما
به آنها نفت میفروشیم .تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به
بازاریابی فعال ایران برای فروش نفت خام خود و عبور از شیوههای
قدیمی حضور در بزرگترین بازار کاالیی جهان است.

توزیع  4میلیون و  500هزار تن کاالی اساسی
طی  2ماه اخیر

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از توزیع
بیش از چهار میلیون و  500هزار تن غالت و کاالی اساسی
طی دو ماه اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،عباس عسکرزاده درباره وضعیت
کاالهای اساســی در کشــور ،خبر داد :در دو ماهــه فروردین و
اردیبهشــت بیش از چهار میلیون و  500هزار تن غالت و کاالی
اساســی به کشــور وارد و توزیع شده است .برای سهماهه نخست
سال جاری قرارداد و تفاهمنامه تهیه و توزیع بیش از  13میلیون
و  500هزار تن نهاده دامی و غالت با تجار خارجی و داخلی امضاء
شده است.
او افزود :بر اســاس دستورالعمل جدید سازمان هدفمندسازی
یارانهها ،نرخهای اعالمی جدید در ســامانه بازارگاه بارگذاری و از
دیروز (چهارشنبه) نهادهها بر اساس نرخهای جدید به متقاضیان
تحویل شده است .بر اساس شاخصههای هر واحد تولیدی اعم از
دامهای سبک و سنگین و مرغداریها ،سهمیه مورد نیاز در سامانه
بارگذاری شده است و پس از خریداری بین آنها توزیع میشود.
گفتنی است ،گندم و روغن خام از عمدهترین واردات کشاورزی
کشور هســتند که ســهم قابل توجهی در مجموع اقالم وارداتی
کشــورمان چه از لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن در سال ۱۴۰۰
به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به افزایش قیمت جهانی غالت از جمله گندم و همچنین
روغــن خام اقدام به خودکفایی در این محصوالت ضرورتی فوری
و اساسی است.
اثبات توان خودکفایی کشــور در گندم و نهاده را میتوان در
تولیــد لبنیات و پروتئین دید .چنــدی پیش ،مدیرعامل اتحادیه
توگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد :تولید
سراسری دامداران در گف 
شیرخام و گوشت قرمز ب ه اندازه کافی است و مردم نگران نباشند.
حتی نیازی به واردات گوشــت به کشور هم نداریم و عدهای جو
روانی درست کرده و باعث ایجاد هیجان در جامعه شدهاند تا نیاز
به واردات احساس شود.

آگهیهای
مفقودی
برگ سبز و سند قطعی سواری
پژو پارس مدل  1385به شماره
انتظامی  312ق  -97ایران 73
به شماره شاسی  19347490و
شماره موتور 12485021055
به نام خانم سولماز باوقار مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

بــرگ ســبز ســواری پــژو پارس
مــدل  1388به شــماره انتظامی
 765د  78ایران  54به شــماره
موتور  12488219455و شماره
شاسی NAAN01CA6AE670218
به نام حسینعلی میرحسینی مفقود
گردیــده از درجــه اعتبار ســاقط
میباشد.
برگ سبز خودروی سواری ام.وی.ام
 315HNEWســفید مــدل  1395بــه
شماره انتظامی  365ق  -86ایران 65
به شماره موتور MVM477FJAG048855
و شماره شاسیNATFBAMD8G1037431
بــه نــام حــوا میــرزاده کوهشــاهی
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

واکاوی موانع ساخت  4میلیون مسکن

بانیان وضع موجود سدی در مقابلنهضت ملی مسکن

ابالغ نشدن مصوبات جلسه شورای عالی
مســکن ،مشــکالت قراردادی ،آورده اولیه
سنگین ،تامین نامناســب زمین و ناتوانی در
اخذ تسهیالت بخشــی از ضرباتی است که
بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای
مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن
وارد کردهاند.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس ،روز سهشــنبه
رئیسجمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن
به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده
ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اشاره کرد
و گفت« :کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند
که از روحیه انقالبی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی
که به هر دلیل نمیتوانند یا خدای ناکرده نمیخواهند
این برنامه عملیاتی شود ،قطعا برای اجرای این برنامه
مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند».
پس از اظهارات رئیسجمهور ،ذهنها به سمت
این رفت کــه مخاطب صحبتهای ســیدابراهیم
رئیســی چه کسی است؟ اما نکته مهم آن است که
چه عملکردی در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده
است که رئيسجمهور آن عمل را مضر تلقی کرده و
خواستار برکناری عوامل دستاندرکار آن شده است.
اهمال در ابالغ مصوبات

اولیــن محور عملکــرد نامطلــوب وزارت راه و
شهرسازی در همان جلسه شورای عالی مسکن قابل
جستوجو است .در همین راستا با وجود اینکه جلسه
دوم شــورای عالی مسکن  25آبان ماه سال گذشته

برگزار شد اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای
ذیربط ابالغ نشده است.
اهمال در پیگیری و ابالغ مصوبات جلسه شورای
عالی مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرســازی سبب شده تا مشکالت فراوانی در
مسیر اجرای نهضت ملی مسکن به وجود بیاید.
مســئله بعدی که زمینه کندی جدی در پروژه
نهضت ملی مســکن را فراهم کرده اســت ،موضوع
قراردادهای ســاخت مسکن به حســاب میآید .به
دلیــل اســتقرار وزارت راه و شهرســازی به عنوان
پیمانکار در پروژههای طرح اقدام ملی و نهضت ملی
مسکن ،این وزارتخانه را با مشکالت عدیده حقوقی با
ادعای پیمانکاران مختلف مواجه کرده و عمال جلوی
پیشرفت طرح را گرفته است.
تکرار اشتباه طرح اقدام ملی

سومین محور ،مســئله تعیین آورده اولیه برای
متقاضیان است .با وجود اینکه انتظار میرفت ،معاونت
مسکن و ساختمان در گام اول با برنامهریزی مناسب
از تجربــه خود در طرح اقدام ملی درس گرفته و به
جای اخذ آورده اولیه سنگین ،به وصول تسهیالت از
منابع داخلی بانکی بپردازد اما بار دیگر اشتباه طرح
اقدام ملی در دولت ســیزدهم تکرار شــده و آورده
سنگین برای متقاضیان در نظر گرفته شد.
به اســتناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن،
تعیین آورده اولیه سنگین سبب شده تا  40درصد
از متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک ،نسبت
به تشکیل پرونده اقدام نکرده و به نوعی عطای نهضت

ملی مسکن را به لقایش ببخشند.

تأمین نشدن زمین

محور چهارم معطوف به مســئله زمین است .با
توجه به محاسبات انجام شده ،با نگاه حداقلی ،نهضت
ملی مســکن در هر سال با هدفگیری ساخت یک
میلیون واحد مسکونی به حداقل  50هزار هکتار زمین
نیاز دارد .با وجود این نیاز به زمین برای ساخت یک
میلیون مسکن در ســال ،متاسفانه معاونت مسکن
وزارت راه و شهرســازی همــواره از ارائه آمار تامین
زمین بر اساس واحد هکتار خودداری کرده و دقت
نظری در این حوزه نشان نمیدهد.
در همین رابطه به اســتناد آمار غیر رسمی ،کل
زمینهای تامین شده برای نهضت ملی مسکن 15
هزار هکتار بوده که  30درصد از واحدهای مسکونی
نهضت ملی را پوشش میدهد.
به عبارت دیگر با وجود اینکه بانیان وضع موجود
حاضر در معاونت مسکن و ساختمان ادعا میکنند
مسئله زمین را حل کردهاند اما به نظر میرسد ،عدم
تدقیق آمار توسط این افراد خبر از محقق نشدن زمین
مورد نیاز برای این طرح است.
ناتوانی در اخذ تسهیالت بانکی

محور پنجم ضعف عملکرد در پروژه نهضت ملی
مسکن مرتبط با مســئله پرداخت تسهیالت است.
در همین راستا ،با وجود شروع فعالیت تامین مالی
واحدهای مســکونی تاکنون به غیر از بانک مسکن،
هیچ بانکی به پروژههای نهضت ملی مســکن آورده
واریز نکرده است.

بر اساس شرایط موجود به نظر میرسد ،معاونت
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با وجود
ظرفیت قانونی جهش تولید مسکن و قانون بودجه
نتوانسته اســت ،به خوبی شــرایط را برای معرفی
متقاضیان به نظام بانکی ایجاد کند.
فارغ از مشکالت بیان شده در محورهای پنجگانه،
جزئیترین فعالیتها در نهضت ملی مســکن نظیر
مراجعه متقاضیان واجد شرایط به محلهای تعیین
شده برای تشکیل پرونده بدون هیچ برنامهریزی در
جریان است.
برکناری عوامل ناکارآمد
جامانده از دولت قبل

فارغ از محورهای بیان شــده پیرامون مشکالت
بزرگ سر راه نهضت ملی مسکن ،مشکالت دیگری
نظیر ارائه آمار متعدد غلط ،تشکیل نشدن سامانههای
الزم برای پایش اطالعات نظیر ســامانه ملی امالک
و اســکان در کنار ناتوانی در پیشبرد پروژه از دیگر
مواردی اســت که برای وعده مسکنی رئیسجمهور
مضر تلقی میشود.
در این شــرایط به نظر میرســد ،شناســایی
یخواهند طرح مسکنی رئیسجمهور
عاملهایی که نم 
به سرانجام برسد ،هرچه سریعتر باید توسط رستم
قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی ،شناسایی شده و کنار
گذاشته شوند .مســئلهای که میتواند نهضت ملی
مســکن را از بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد
برجای مانده از دولت قبل خالص کرده و زمینه بهبود
بازار مسکن در شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.

ستاد تنظیم بازار:

مواد شوینده گران نشده است
برخالف برخی شــایعات منتشر شده در
فضای مجازی ،قیمت مواد شــوینده افزایش
نیافتــه و هیچ مجوزی در ایــن زمینه برای
کارخانههای تولیدکننده صادر نشده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،جداول قیمتی
انواع مواد شوینده از جمله پودرهای شوینده دستی
و ماشینی ،مایعات دستشویی و ظرفشویی ،شامپو،
صابون و خمیر دندان در فضای مجازی ،غیرمستند
و غیرواقعی است.
بر پایــه این گزارش ،به دســتور معــاون اول
رئیسجمهوری ،هرگونه تغییر قیمت همه محصوالت
و کاالها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعالم

این ستاد خواهد بود .در این زمینه ،یک مقام آگاه در
ستاد تنظیم بازار گفت« :تاکنون هیچ بحث و تبادل
نظری در خصوص قیمتهای جدید محصوالت صنایع
شوینده انجام نشده است و هرگونه افزایش قیمت در
این حوزه فاقد مجوز است».
گفتنی است ،نامه منتشر شده در این زمینه که
حاکی از افزایش  30تا  80درصدی انواع محصوالت
یاد شده است ،فاقد تاریخ ،امضا و مهر بوده و به نظر
میرسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن به منظور
دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.
با توجه به اینکه تغییر قیمت صنایع شوینده باید
با مجوز ســازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد،

پیگیریها حکایت از این دارد که قیمتهای جدید
اعالمی مورد تایید این دو نهاد نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،صبح دیروز در فضای
مجازی نامهای از ســوی انجمن صنایع شــوینده،
بهداشــتی و آرایشــی ایران منتشر شد که نشان از
افزایش قیمت محصوالت مختلف این صنعت تا ۸۰
درصد میداد.
این در حالی است که تغییر قیمت صنایع شوینده
باید با مجوز ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد و همچنین
به دستور معاون اول رئیسجمهوری ،هرگونه تغییر
قیمت همه محصوالت و کاالها با هماهنگی ســتاد

سازمان امور مالیاتی:

ســازمان امور مالیاتــی ،خرید و فروش
غیرمجــاز ارز را مشــمول پرداخت مالیات
علیالحساب بردرآمد اعالم کرد.
این سازمان در اطالعیهای اعالم کرد :سوداگران
ارزی که حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی
اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه
بانکی یا صرافیها کرده باشند ،در اجرای ماده ۱۶۳
قانون مالیاتهای مستقیم ،مشمول پرداخت مالیات
علیالحساب بر درآمد میشوند.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت :اقدامات الزم
برای شناســایی و وصول مالیات از یک هزار و پنج
سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که
در طی دو ســال گذشته از طریق بیش از پنج هزار
حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه
بانکی و صرافیها اقدام به خرید و فروش ارز کردهاند،
در دست رسیدگی مالیاتی است.
طبق این گــزارش ،گردش مالــی این دالالن
ارزی بالغ بر  ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که
 ۷۳۱نفر از این دالالن ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و

برای اولین بار برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده
است .به گزارش ایسنا ،در سال گذشته سازمان امور
مالیاتی ،معامالت ارزی اشــخاصی که با اعالم بانک
مرکــزی و نهادهای نظارتی از روشهای غیرقانونی
با اهدافی همچون ســفتهبازی و قاچاق ارز صورت
میپذیرد را مشــمول مالیات علیالحساب به میزان
 ۱۰درصد از فروش ارز کرد و اکنون نیز بر این موضوع
در اطالعیهای دیگر تاکید کرده است.

گردش مالی  100هزار میلیاردی دالالن غیرمجاز ارز

گــردش مالــی دالالن غیرمجــاز ارز بیش از
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده اســت که  ۷۳۱نفر از
ایــن دالالن ارزی فاقد ســابقه مالیاتی بوده و برای
نخســتینبار برای آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده
است.
به گزارش ایرنا ،شناسایی و انسداد حساب بانکی
 ۵۴۵نفــر از عوامل غیرمجاز ارزی توســط وزارت
اطالعات و اجــرای طرح برخورد با عوامل معامالت
غیرمجاز ارزی که موجب مسدود شدن  9219فقره
حســاب بانکی با گردش بیش از  ۶۰۰هزار میلیارد

تنظیم بازار و پس از اعالم این ستاد خواهد بود.
در همین راستا پیگیریها از هر دو نهاد حکایت
از آن دارد که این قیمتها مورد تأیید نیست و این
انجمــن هنوز مجوزی برای تغییــر قیمت دریافت
نکرده است.
بنابراین ،اگرچه انجمن صنایع شوینده از حدود
دو ماه پیش به دنبال افزایش قیمت محصوالت خود
اســت و حتی در مقطعی اعــام کرد که بعد از ماه
رمضان قیمتهای جدید اعمال خواهد شد با این حال
هنوز رایزنیهایش با نهادهای باالدستی به نتیجهای
نرسیده و فع ً
ال نباید تغییری در قیمت محصوالت این
صنعت ایجاد شود.

قیمت  ۲۹هزار و  ۹۷۰تومان بود .بررسی بازار حاکی
از این است که تالش دالالن و اختاللگران برای ایجاد
التهاب در بازار و افزایش لجامگسیخته نرخ دالر به
سرانجام نرسید.
قیمت دالر صرافی

گفتنی است ،افزایش قیمت دالر در صرافیهای
بانکی از ابتدای سال  ۱۴۰۰شروع شد و خرداد ماه
ت دالر
وارد کانال  ۲۶هزار تومان شــد و نوسان قیم 
در صرافیهای بانکی ادامه یافت .قیمت دالر بهطور
مشــخص  ۲۴آذرماه در کانال  ۲۷هزار تومان ثابت
ماند .در روزهای ســرد زمستانی نرخ ارز سیر نزولی
را شروع کرد و پس از  ۶ماه دوباره به کانال  ۲۶هزار
تومان بازگشت و در آخرین روزهای دیماه مصادف
با  ۲۷این ماه دوباره به کانال  ۲۵هزار تومان بازگشت.
ســیر نزولی قیمتها ادامه داشــت تا اینکه در
 ۱۷بهمن ماه در کانال  ۲۴هزار تومان نوسان داشت.
با شروع سال جدید قیمت دالر در صرافیهای بانکی
در قیمت  ۲۵هزار تومان نوسان داشت و تمایلی به
خروج از این کانال ندارد.

راه و شهرسازی استان تهران اعالم کرد

فرصت یک ماهه به متقاضیان مسکن مهر برای دریافت کارت اقساط

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت:
آخر خردادماه امسال پایان زمان دریافت کارت
تقسیط مسکن مهر استان تهران است.
خلیل محبتخواه تصریح کرد :متقاضیان مسکن
مهر باید نهایتاً تا پایان خردادماه سال جاری نسبت به
دریافت کارت اقساط مسکن مهر (فروش اقساطی) با
سود چهار و هفت درصدی اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران افزود :با

توجه به ابالغ بند  4تبصره  11قانون بودجه 1401
موضوع افزایش نرخ تســهیالت مسکن مهر بهنرخ
 18درصــد توســط بانــک مســکن و وزارت راه و
شهرسازی ،افراد باید هرچه سریعتر به بانکها مراجعه
کنند .وی همچنین تأکید کرد :در صورت عدم مراجعه
جهت انجام و پیگیری ،عملیات اقســاط تسهیالت
مسکن مهر واگذارشده به متقاضیان تا پایان خردادماه
 1401مشــمول افزایش نرخ تســهیالت ب ه میزان

 18درصد خواهد بود .به گزارش تســنیم 37 ،هزار
متقاضی مســکن مهر هنوز کارت اقساط خود را در
استان تهران دریافت نکردهاند.
زمزمه افزایش وام خرید مسکن

از ســوی دیگــر اخیرا وزارت راه و شهرســازی
پیشــنهاد افزایش سقف وام مسکن را داده است .به
گفته وزیر راه و شهرسازی ،پیشنهاد این وزارتخانه،
افزایش سقف این تسهیالت در تهران برای زوجین به

 ۶۰۰تا  ۷۰۰میلیون تومان بوده است؛ در حال حاضر
رقــم وام مذکور برای زوجین تهرانی ۴۰۰ ،میلیون
تومان به همراه  ۸۰میلیون تومان وام جعاله مسکن
است که مجموعاً به  ۴۸۰میلیون تومان میرسد.
صرف انتشار خبر افزایش سقف وام مسکن سبب
شــده تا قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت
دیروز بورس بــه دامنه  ۱۳۴تا  ۱۴۰هزار تومان در
هر برگه برسد.

فراوانی کاالی اساسی در نهمین روز اصالح یارانهها
در نهمین روز اجرای اصالح یارانهها ،توزیع و
عرضه اقالم غذایی بیشتر هماهنگ شده و اغلب
کاالها نظیر روغن هم به قفسهها برگشته است.
به گزارش فارس ،در نهمین روز از اصالح یارانهها،
بازار اقالم غذایی در آرامش بود ،برخی اقالم حتی زیر
نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه میشد ،کاالهایی
که در ابتدای اجرای طرح در قفســهها به میزان کافی
نبود ،اکنون فراوان است ،دیگر خبری از خرید هیجانی
نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه میدهند،
روغن و شــکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاهها
برگشته و نگرانی از کمبود بازار نیست.
فروش مرغ  13هزار تومان زیر نرخ مصوب
ستاد تنظیم بازار

بر اســاس گزارش میدانی از یکی از مناطق تهران،
دیروزهر کیلو مرغ در فروشگاههای این منطقه 45500
تومــان قیمت خورد ،ویترین مغازهها مملو از این کاال
است ،عالوهبر این قطعات مرغ هم به قیمتهای مختلف
در فروشگاهها به فروش میرود.
میدهد قیمت مرغ در سطح
بررسی خبرنگار نشان 
شهر متفاوت است و فروشندگان برخی مناطق به کمتر
از  40هزار تومان هم میفروشند.
روغن خوراکی

به قفسههای فروشگاه برگشت

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است ،کمبودی در
بازار روغن وجود ندارد ،روغن خوراکی در قفســههای
فروشگاهها چند ردیف چیده شده و برچسب قیمتهای

جدیــد روی آنها نصب شــده اســت ،قیمــت روغن
 800گرمی سویا و پالم  62و  63هزار تومان است ،روغن
جامد حلب  4.5کیلویی ،را  400هزار تومان میفروشند.
مردمی که روغن میخرند و یارانه کمک معیشتی
گرفتهاند ،مشکلی برای خرید روغن ندارند اما کسانی
که یارانه دریافت نمیکنند از این قیمتها ناراضیاند و
میگویند :رشد چهار برابری قیمت برایشان زیاد است.
تخممرغ فراوان در بازار
با قیمتهای پر نوسان

بررســیها از بازار نشــان میدهد تخممرغ که در
ی طرح اصــاح یارانهها تا حدودی در بازار
اوایل اجرا 
کم شــده بود ،اکنــون به صورت فــراوان وجود دارد،
اما قیمتها متفاوت اســت و فروشــندگان از شانهای
 60تــا  80هزار تومان میفروشــند ،مغــازهداران ریز
و درشــتی تخممرغها را دلیــل اختالف قیمت عنوان
میکنند.
ســتاد تنظیم بازار قیمت شانه  2کیلویی تخممرغ
را  80هزار تومان تصویب کرده اســت ،اما وزن شانهها
خیلی نوســان دارد .وزن واندازه تخممرغ در یکی دو
سال گذشــته خیلی فرق کرده و این برای خریداران
عجیب است.
عدم شــفافیت در قیمتگذاری تخم مرغ موجب
شده ،است فروشگاهها تخم مرغهای معروف به سنتی
و یا با بستهبندیهای  20تایی را گرانتر بفروشند ،هر
دانه تخممرغ سنتی یا  20تایی  5هزار تومان است.
پیش از این رئیسهیئتمدیره تولید مرغ تخمگذار

هم اعالم کرده بود که دولت این نوع تخممرغها را هم
قیمتگذاری کند.
در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشــور بیش از
نیاز است و اخیرا معاون وزارت جهاد کشاورزی مجوز
صادرات آن را صادر کرد.
عرضه لبنیات با نرخ مصوب

اوضاع لبنیات هم در بازار بسیار خوب است ،تولید
فراوان اســت و در قفسهها از هر نوع محصول لبنی با
برندهای مختلف وجود دارد ،نرخ مصوب روی محصوالت
برچسب خورده و مردم خرید معمولی خود را دارند.
مشاهدات خبرنگار نشان میدهد که مردم نسبت
به قبل تمایل بیشتری برای خرید لبنیات سنتی پیدا
کردهاند ،چون این روزها نرخهای لبنیات سنتی برای
آنها مناسبتر تمام میشود.
قطعه مرغ جزو قیمتگذاریها نیســت و در بازار
به قیمتهایگرانتر عرضه میشــود ،مثال فیله مرغ
 105هــزار تومان قیمــت دارد که  2برابر نرخ مصوب
مرغ کامل است.
مشکل جدی آنجاست کهبرخی مغازهها در مراجعه
افراد میگویند مرغ کامل ندارند و آنها باالجبار قطعات
مرغ را به قیمتهای خیلی گرانتری میخرن د قیمتهایی
که همه آنها گرانتر از قیمت مرغ است.
مشــکل دیگر قطعه فروشی ،امکان افزایش انتقال
بیماری اســت که ســازمان دامپزشــکی هم مخالف
اســت و رئیساین سازمان میگوید به زودی در قبال
قطعهفروشی مرغ واکنش نشان میدهد.

دولت مدیریت مصرف برق را
از خود شروع کرد

دولت با ابالغ دســتورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه
سراسری برق کشور کاهش  30درصدی مصرف برق در ساعات
اداری را به تمام زیرمجموعههای دولتی تکلیف کرد.
به گــزارش خبرگزاری فارس ،به اســتناد آخرین مصوبه هیئت
وزیــران که به امضای معــاون اول رئیسجمهور هم رســید ،دولت
مدیریت مصرف برق در تابستان پیش رو را از خود آغاز کرد و با وضع
قوانین سختگیرانه خواستار تبعیت تمام زیرمجموعههای دولتی از
این قوانین شد.
به اســتناد جزئیات دســتورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه
سراســری برق کشور در ایام گرم ســال و به تشخیص وزارت نیرو،
دستورات مرکز دیسپاچینگ ملی برق ایران (شرکت مدیریت شبکه
برق ایران) برای تمام مدیران برق و مشترکان بزرگ برق الزماالجراست
و استانداران و مدیران استانی موظف هستند ضمن ایجاد هماهنگی
برای رعایت دقیق ســهمیه برق ابالغی دیسپاچینگ ملی برق ایران،
از بروز هرگونه اختالل در بهرهبرداری از شبکه برق جلوگیری کنند.
همچنین تمام دســتگاههای اجرایی ،بانکها ،نیروهای مسلح و
نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند ،نسبت به کاهش مصرف
برق در ساعات اداری به میزان حداقل  ۳۰درصد نسبت به مصرف دوره
مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان  ۶۰درصد مصرف
جاری با اولویت خاموش کردن روشــنایی غیرضروری و سامانههای
سرمایشی اقدام کنند.
عالوه بر محدودیتهای تعیین شده ،دستورالعمل اجرایی حفظ
پایداری شبکه سراسری برق کشور بیان میکند که کلیه دستگاههای
اجرایی و صنایعی که دارای نیروگاه و مولدهای برق هســتند ،موظف
هســتند از ابتدای اردیبهشــت تا پایان شــهریورماه نسبت به تولید
حداکثری برق و انتقال مازاد آن به شبکه سراسری اقدام کنند.
از سوی دیگر وزارت نیرو موظف به خرید برق تزریقی این نیروگاهها
به شبکه و وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز و مایع مورد نیاز
این نیروگاهها و مولدها در بازه فوق اســت .همچنین صرفاً بخشی از
ســوختی که جهت تحویل برق به شبکه با تأیید وزارت نیرو مصرف
میشود ،شامل تعرفه نیروگاهی میشود.
برق دستگاههای متخلف قطع میشود

معامله غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد
ریال از جمله عملیات اخیر برای مقابله با متخلفان
بوده است.
حضور رئیسجمهوری در بازار و اطمینان دادن
به مردم که کاالی اساســی به مقدار کافی در بازار
وجود دارد ،ارائه آمار از ذخایر ارزی کشــور توسط
رئیــس کل بانک مرکزی و بیان اینکه قیمت واقعی
ارز پایینتر از بازار آزاد آمده ،از جمله سیگنالهای
مثبت به بازار ارز است.
همچنیــن در روزهای گذشــته بانک مرکزی
اعالم کرد که در بازه زمانی  ۱۷تا  ۲۵اردیبهشــت
ماه امسال حدود چهار میلیارد و  800میلیون دالر
توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده که
حدود یک میلیارد و  500میلیون دالر معامله شده
که حکایت از عرضه کافی ارز به بازار است.
نرخ فروش دالر دیروز در بازار ســنا با توجه به
مجموع اقدامات انجام شده ۲۵ ،هزار و  ۶۲۰تومان،
نیما  ۲۵هزار تومان و نرخ دالر در صرافیهای بانکی
 ۲۵هزار و  ۶۳۱تومان شد همچنین نرخ دالر در بازار
آزاد در کف قیمت  ۲۹هزار و  ۹۴۰تومان و ســقف

با ابالغ کاهش تا  60درصدی مصرف در ادارات

افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار

قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته
اســت ،از آنجا که گوشت جزو قیمتگذاری دستوری
نیست ،تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت
نهاده ،خودشان قیمت را گران کردهاند.
عباس عســکرزاده ،معاون توسعه بازرگانی وزارت
جهاد کشــاورزی در نامــهای قیمتهای جدید ذرت،
جو و کنجاله ســویا در ســامانه بازارگاه را قیمت هر
کیلوگــرم جو و ذرت  11300تومان و کنجاله ســویا
 16300تومان اعالم کرد.
قیمتهای جدید نهاده جدید نسبت به نرخ قبلی
قبل از اصالح یارانه رشــد داشته است ،تولیدکنندگان
میگویند 70 ،درصد هزینه تولید محصوالت پروتئینی
به نهاده دامی وابســته اســت و هزینه تولید باال رفته
است .اما نکته مهم این است که قیمتهای گوشت قرمز
متفاوت است ،در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در
میادین عمدهفروشی کیلویی  150هزار تومان است در
فروشگاهها ران گوسفندی را کیلویی  260هزار تومان
میفروشند.
هر چه پیش میرویم ،بخشهای نظارتی و تعزیراتی،
نظارتشــان را بر بازار بیشتر کنند ،اصالح قیمتی برای
 4قلم کاال رخ دادهاما افزایش قیمتی در سایر کاالها که
نرخ مصوب ندارد ،دیده میشود که اگر ادامه یاب د مزایای
اجرای این طرح را کمتر خواهد کرد بنابراین ضرورت
دارد هر چه زودتر بخشهای نظارتی و تعزیراتی ورود
دقیقتری به این موضوع داشته باشند.

یکی از مهمترین محورهای دســتورالعمل اجرایی حفظ پایداری
شبکه سراسری برق کشور در تبصره  3ماده  2قرار گرفته است .بر این
مبنا به منظور تضمین اجرای موفق برنامه یاد شده ،وزارت نیرو موظف
شــده است تا از طریق شرکتهای توزیع نیروی برق به وسیله نصب
کنتور هوشــمند و تجهیزات قطع و وصل از راه دور نسبت به پایش
و کنترل مصرف مشترکین مشمول تا سقف تعیین شده اقدام کند.
بر این مبنا در صورت عدم رعایت سقف تعیین شده ،شرکتهای
توزیع نیروی برق موظف هستند ،با اطالع رسانی قبلی نسبت به قطع
برق و پس از اخذ تعهد توســط باالترین مقام دستگاه اجرایی مربوط
مبنی بر رعایت سهمیه تبیین شده نسبت به وصل مجدد انشعاب برق
اقدام کنند .الزم به ذکر اســت که هزینههای مرتبط با تهیه و نصب
تجهیزات کنتور هوشمند با قابلیت قرائت و قطع و وصل از راه دور به
عهده دستگاههای مشمول است.
بر اساس آخرین آمار موجود ارائه شده در اسفندماه سال ،1400
حدود  82درصد از کنتورهای هوشمند برنامهریزی شده برای ادارات
کشور نصب و امکان پایش دقیق مصرف برق این مشترکان مهیا شده
و به نظر میرســد این آمار با پیشرفت قابل توجه در دو ماه گذشته
مواجه شده است.

وزیر صمت خبر داد

واردات خودروی اقتصادی
به جای خودروی تجمالتی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با رد کردن انحصار در واردات
خودرو گفت :دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای
خودروی گران قیمت و تجمالتی وارد شود.
به گزارش ایســنا ،سیدرضا فاطمیامین در حاشیه جلسه هیئت
وزیران در جمع خبرنگاران درباره انحصار واردات خودرو تصریح کرد:
انحصاری نیســت؛ کلیات آن در دولت مصوب شد و در مورد یکی از
بندهای آن سؤاالتی مطرح شد و قرار شد کمیسیون اقتصادی آن را
بیشتر بررسی کند.
وی افزود :در این آییننامه انحصاری نداریم و دنبال این هستیم
که خودروی اقتصادی به جای خودروی گران قیمت و تجمالتی وارد
شود و تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.
گفتنی است  21اردیبهشتماه کلیات طرح واردات خودرو در هیئت
دولت تصویب و به این ترتیب یکی از بندهای دستور رئیسجمهور در
اسفندماه گذشته برای ساماندهی صنعت خودرو عملی شد .سیدابراهیم
رئیسی اسفندماه سال گذشته دستور داده بود که طی سه ماه موانع
واردات خودرو رفع شود.
هر چند برخی کارشناســان ،تخصیص ارز برای واردات خودرو را
در شــرایط تنگنای ارزی موجود درست نمیدانند ،اما بههرحال این
مصوبه در مرحله تنظیم آئیننامههای مربوطه است.
حاال مردم نگران این موضوع هستند که این بار هم انحصار واردات
در دست خودروسازان و قطعهسازان قرار بگیرد تا با واردات خودروهای
گرانقیمت ،مانع از ورود رقیب برای خودروهای بیکیفیت آنها شوند
ولی با سخنان وزیر صمت باید امیدوار بود که چنین اتفاقی نیفتد.
وزیــر صمت در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اوضاع بازار
کاالهای اساســی هم گفت :ما در هفته گذشته قیمتی در مورد چند
قلم از کاالها مثل روغن و لبنیات داشــتیم و در هفته اول تمرکز ما
روی توزیع بود که خوشــبختانه انجام شده و نگرانیهای مردم برای
مواجه شدن با کمبود کاال مرتفع شد.
وی عنــوان کرد :در مرحله بعــد قیمتها را مدیریت میکنیم و
از هفته آینده ســامانه نظارت مردمی شروع به کار میکند و در کل
کشور اجرایی خواهد شد .متاسفانه  ۳۰درصد از اصناف پروانه کسب
و کار ندارند که کار نظارت را با مشــکل مواجه میکند .ما قیمتها
را کنترل میکنیم که در حد مجاز باشــد و شرکتهای پخش را هم
کنترل میکنیم.
وزیــر صمت ادامه داد :کانال ارتباطی ما  ۱۲۴اســت و کار کامال
الکترونیکی است و به سرعت پاسخ داده میشود.
فاطمیامیــن افزود :من خودم ســامانه تلفــن  124را که مردم
اعتراضهای خود را بیان میکنند بررســی میکنم و تماسهایی که
گرفته میشود همانجا ثبت و پیگیری میشود .از هفته آینده قرار است
برگههای نظارت مردمی در مغازهها ثبت شود تا شهروندان اگر تشکر یا
اعتراضی از آن صنف داشته باشند به شیوه الکترونیکی گزارش دهند.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیرترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت بازار (تومان)
14/036/000
13/598/000
7/905/000
4/882/000
2/825/000
1/352/900
37/279
1/900
20/6

