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رشد ۲۵ درصدي اجاره در تهران
وزي�ر راه و شهرس�ازي از اختص�اص ۴۰ ه�زار ميلي�ارد توم�ان 
براي تس�هيالت وديعه مس�كن در سراس�ر كش�ور خب�ر داد و 
گفت: نرخ اج�اره مس�كن در ته�ران 2۵ درصد افزاي�ش يافت. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، رستم قاس��مي در حاشيه نشست 
فوق العاده ستاد تنظيم بازار، نرخ افزايش اجاره در بقيه كالن شهرها را 
۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱۵ درصد اعالم كرد و افزود: با متخلفان اين 

مصوبه برخورد تعزيراتي خواهد شد. 
وي، مبناي افزايش تصويب شده را براي مالكان و مستأجران براساس 
نرخ اجاره سال قبل دانست و از افزايش تس��هيالت وديعه مسكن در 

روزهاي آينده خبر داد. 

قيمت جديد خوراك دام و طيور اعالم شد
اتحادي�ه واردكنن�دگان نهاده ه�اي دام و طي�ور ب�ا ارس�ال 
نام�ه به اعضاي خ�ود قيمت ه�اي جدي�د نهاده ها را اع�الم كرد. 
به گزارش فارس،  درپي اصالح سياست ارز ترجيحي، قيمت هر كيلوگرم 
جو و ذرت دامي ۱۲ هزار تومان و قيمت كنجاله س��ويا ۱7 هزار تومان 
تحويل در بنادر كشور تعيين شد و اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور امروز با ارس��ال نامه به اعضاي خود قيمت اين محصوالت را با 

شرح ياد شده اعالم كرد. 

كشف ۳۹ تن روغن و ۱۲۲ تن آرد احتكار شده 
در هرمزگان

۳۹ ت�ن روغ�ن در بندرعب�اس و جاس�ك و 122 ت�ن آرد 
احت�كار ش�ده در ميناب در 2۴ س�اعت گذش�ته كش�ف ش�د. 
به گزارش ميزان، مجتبي قهرماني رئيس كل دادگس��تري هرمزگان 
با اشاره به تأكيدات رئيس قوه قضاييه مبني بر لزوم همكاري دستگاه 
قضايي با دولت به منظور جلوگيري از هرگونه تخلف و سوءاس��تفاده 
در عرضه مايحتاج عمومي، گفت: در همين راستا و همزمان با اجراي 
طرح هاي اقتصادي دولت، ۳۴ تيم مشترك نظارت بر بازار با محوريت 
دستگاه قضايي و همكاري ديگر دستگاه هاي متولي در استان هرمزگان 

تشكيل شده است. 
وي با تأكيد بر قاطعيت دس��تگاه قضايي در برخورد با گران فروشان و 
محتكران، خاطر نشان كرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه احتكار 
و افزايش كاذب قيمت ها، موارد را به س��امانه »س��جام« دادگستري 

هرمزگان به آدرس اينترنتي sajam. scpd. ir گزارش كنند. 

 مردم انگليس 
با »فقر غذايي« جدي روبه رو هستند

رئي�س س�وپرماركت ب�زرگ بريتانياي�ي تس�كو، هش�دار 
داد ك�ه بس�ياري از م�ردم اي�ن كش�ور ب�ا بح�ران افزاي�ش 
هزين�ه غ�ذا و س�وخت دس�ت و پنج�ه ن�رم مي كنن�د. 
به گزارش راشاتودي، جان آلن، رئيس سوپرماركت بزرگ بريتانيايي 
تسكو، هشدار داد كه بسياري از مردم اين كشور با بحران افزايش هزينه 

غذا و سوخت دست و پنجه نرم مي كنند. 
وي گفت: من به برخي از فروشگاه هاي )تسكو( سرزدم و براي اولين بار 
پس از سال ها بود كه از مشتريان مي شنيدم به صندوق داران مي گويند 
»وقتي به ۴۰ پوند رسيديد، دست نگهدار، من نمي خواهم يك پني هم 
از آن بيشتر خرج كنم.« وي ادامه داد: من فكر مي كنم كه بسياري از 
آنها در تالش هستند كه هم بتوانند خانه هاي خود را گرم كنند و هم 
براي خانواده هاي خود غذا تهيه كنند. من همچنين معتقدم كه براي 
اولين بار در يك نسل، فقر غذايي واقعي را مي بينيم. رئيس تسكو ابراز 
اميدواري كرد كه دولت براي كاهش فشار بر روي كساني كه براي تأمين 

هزينه هاي زندگي خود تالش مي كنند وارد عمل شود. 
آلن پيشنهاد كرد كه دولت مي تواند مسير برنامه ريزي شده براي افزايش 
ماليات بر حقوق را تغيير دهد. او همچنين خواستار اصالح آزادسازي 
نرخ ها شد و گفت كه بسياري از مغازه هاي كوچك تر با كاهش قدرت 
خريد مردم كسب و كار خود را از دس��ت داده اند.  در طول ماه جاري 
ميالدي، بانك مركزي انگلستان هشداري هولناك صادر كرد و گفت كه 
بريتانيايي ها يك شوك »تاريخي« به درآمد خود را تجربه خواهند كرد 
چرا كه انتظار مي رود تورم به شكل بي سابقه همچنان ادامه داشته باشد.  
بانك مركزي انگليس همچنين اعالم كرد كه بحران هزينه هاي زندگي 

مي تواند اقتصاد اين كشور را در سال جاري ميالدي وارد ركود كند. 

 حذف گاز روسيه ۲۱۴ ميليارد دالر 
براي اروپا گران تر تمام مي شود

يك گزارش جديد نشان داد برنامه فعلي اتحاديه اروپا براي حذف 
وابستگي به گاز روسيه از طريق اس�تفاده از منابع ديگر، حداكثر 
21۴ ميليارد دالر بيشتر از برنامه ريزي اوليه هزينه خواهد داشت. 
به گزارش ايسنا، برنامه كميسيون اروپا با عنوان »توانمندسازي دوباره 
اتحاديه اروپا«، براي بي نياز كردن اروپا از سوخت هاي فسيلي روسيه 
پيش از سال ۲۰۳۰، شامل متنوع سازي تأمين گاز، سرعت بخشيدن 
به توليد گازه��اي تجديدپذير، افزايش توليد ب��رق از تجديدپذيرها و 
استفاده از منابع ديگري به جز گاز در گرمايش و توليد برق است. طبق 
اعالم كميسيون اروپا، تمهيدات مذكور، تقاضاي اتحاديه اروپا براي گاز 

روسيه را به ميزان دو سوم پيش از پايان سال ۲۰۲۲ كاهش مي دهد. 
بنابر گزارش انديشكده اقليمي »امبر اند گلوبال ويتنس«، برنامه فعلي 
اتحاديه اروپا براي استفاده از گاز، به دليل قيمت باالي گاز، ممكن است 
۲۶۴ ميليارد دالر )۲۵۰ ميليارد يورو( به هزينه انرژي اتحاديه اروپا در 
سال ۲۰۳۰ اضافه كند. اين برنامه تنها هزينه را به ميزان ۴۹ ميليارد 
دالر )۴7 ميليارد يورو( كاهش مي دهد كه همچنان ۲۱۴ ميليارد دالر 
)۲۰۳ ميليارد يورو( باالتر از پيش بيني اوليه كميسيون خواهد بود. و در 
حالي كه برنامه كميسيون اروپا كاهش وابستگي به واردات گاز روسيه 
را هدف گرفته اس��ت، اروپا همچنان ش��ديداً متكي به گاز خواهد بود 
كه اين منطقه را در معرض ۳۴ ميليارد يورو افزايش هزينه براس��اس 
پيش بيني قيمت ۲۰۳۰، يا ۲۰۳ ميليارد يورو افزايش هزينه براساس 

قيمت فعلي گاز، قرار مي دهد. 
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، انتظار مي رود كميس��يون اروپا هفته 
آينده جزئيات اين برنامه را كه تصور مي رود تجديدپذيرها در آن نقش 
برجسته اي دارند، اعالم كند و در راستاي طرح افزايش استفاده از انرژي 
تجديدپذير براي كاهش وابستگي به انرژي روسيه و سرعت بخشيدن 
به گذار انرژي، پيش��نهاد كند ص��دور مجوز ب��راي پروژه هاي انرژي 

تجديدپذير سريع تر شود. 

سرانجام با تالش هاي مستمر رسانه ها، كارشناسان 
و دلسوزان كشور مصوبه واردات خودرو در هيئت 
دولت به تصويب رس�يد. خبر هاي رسيده حاكي 
از آن اس�ت ك�ه مصوب�ه جديد با حذف س�قف 
واردات، براس�اس تخفيف تعرف�ه وارداتي براي 
خودروهاي اقتصادي و دهك پايين جامعه تنظيم 
ش�ده اس�ت. موضوعي كه مي توان�د در صورت 
اجراي درس�ت و نظ�ارت دقيق دول�ت، تعادل 
عرضه و تقاض�ا و كاهش قيمت ه�ا را نويد دهد. 
آزادسازي واردات خودرو در ماه هاي آغازين امسال 
و كنترل ثبت نام خودروس��ازان و توزيع عادالنه آن 
در جامعه، نتيج��ه تالش هاي پي درپي رس��انه ها، 
كارشناس��ان، پليس و فعاالن حوزه صنعت خودرو 
است كه با روشنگري موضوعات اين صنعت توانستند 
پرده ه��ا را كنار بزنن��د و واقعيت را به م��ردم عنوان 
كنند. تا جاي��ي كه رهبر معظم انق��الب  نيز بارها از 
صنعت پر طمطراق خودرو گله و روند سوءاستفاده 
خودروسازان را متوقف كردند. براساس سخنان ايشان 
ديگر حجت بر همگان تمام شده است و برای صيانت 
از جان مردم در جاده ها و تنظيم بازار خودرو نبايد به 
بهانه جويی های اشخاصی چون مصطفی ميرسليم 
يكی از نمايندگان مردم كه كمبود ارز را دستاويزی 
جهت ممانعت از واردات خودروهای ارزان به كشور 
قرار داده، توجه داشت. البته خوشبختانه در روزهاي 
اخير اخبار متعددي از تسهيل واردات خودرو در سال 

جاري منتشر شده است. 
رئيس كميس��يون صنايع مجلس از برداشته شدن 

سقف واردات و اصالح مصوبه خبر مي دهد و معاون 
وزير صمت نيز با تأكيد بر ادامه قرعه كشي هاي خودرو 
مي گويد: »اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روي 
قيمت اثر خواهد داشت و پيش بيني ما اين است كه با 
شروع واردات و ادامه آن، قيمت ها آرام آرام به آن حد 

عقالني كه مشتري انتظار دارد، نزديك تر شود.«
در اين ميان وزارت صم��ت تالش مي كند با پر رنگ 
كردن وعده ه��ا براي واردات خودرو در س��ال جاري 
بار ديگر اعتماد عمومي جامعه را جلب كند تا شايد 
خودروسازان با اس��تفاده از اين فرصت بتوانند تيراژ 
توليد و كيفيت را افزايش دهند. در حالي كه س��ال 
گذشته وزير صمت گفته بود در سال ۱۴۰۱ بيش از 
نياز داخل خودرو توليد مي كنيم و اين موضوع سبب 
مي شود قرعه كشي نداشته باشيم، معاون وزير صمت 
مي گويد: قرعه كشي خودرو تا اواخر سال آينده ادامه 
دارد. اين بدان معني اس��ت كه تي��راژ توليد خودرو 
همچنان پايين تر از ميزان تقاضا خواهد بود و به همين 
دليل دولت براي پاسخگويي به تقاضاي خريد خودرو 

همچنان قرعه كشي را ادامه خواهد داد. 
منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزارت 
صمت در اين مورد مي گويد: »با توجه به بازار نامتعادل 
خودرو، نكته مهم در قرعه كشي اين است كه متقاضي 
بيشتر از توليد است و بخشي از مردم خودرو را كاالي 
سرمايه محس��وب مي كنند؛ پيش بيني مي كنم تا 
اواخر سال آينده، اغلب قرعه كشي ها از بين برود و ما به 
سمت كيفيت محصول و عقاليي شدن قيمت و تأمين 

نياز هاي مردم حركت كنيم.« 

منطقي در برنامه س��الم صبح بخير شبكه ۳ سيما 
درباره مصوبه آزادسازي واردات خودرو مي گويد: »از 
اواخر سال ۹7 سران قوا يك مصوبه اي گذاردند كه به 
علت محدوديت هاي ارزي، واردات خودرو را به مدت 
سه س��ال ممنوع كردند و اين مدت سه سال تا آخر 
ارديبهشت ماه تمام مي شود از طرفي هم محدوديت 
ارزي ديگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتيم 
و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزايش صادرات داشتيم 

بنابراين محدوديت ارزي هم از بين رفته است.«
وي مي افزايد: »بحث دوم بحث درون خواست سران 
قواس��ت براي اينكه كيفيت و قيمت به يك حالت 
متعادل برس��د زمان آن بود كه بحث واردات خودرو 
براي تنظيم گري بازار و ارتقاي كيفيت مطرح شود؛ بر 
اساس همين اصل، وزارت صمت با مديريت شخص 
آقاي وزير با تالش فوق العاده زياد در اين زمينه، آيين 
نامه را تنظيم و به دولت ارائه شد حال مي توانيم بگوييم 

كليات آن مصوب شده است.« 
  كاه�ش تعرف�ه واردات ب�راي خودروهاي 

اقتصادي 
منطق��ي با اش��اره به كاه��ش تعرف��ه واردات براي 
خودروهاي اقتصادي تأكيد مي كند: »در گذش��ته 
خودرو ه��اي وارداتي قيمت بااليي داش��تند، اما در 
مصوبه جديد كه تنظيم شده عالوه بر دو دهك باال، 
دهك پايين هم در نظر گرفته ش��ده و قرار اس��ت با 
مشوق هاي خاص كه بتواند دهك هاي پايين را هم 
پوشش دهد واردات انجام گيرد، به طور مثال تعرفه 

پايين تري براي دهك پايين تعيين شده است.« 

وي مي افزاي��د: »بحث ديگر ني��م نگاهي به صنعت 
خودرو بود، صنعت خودرو سه وظيفه اصلي دارد: يكي 
خدمات پس از فروش كه در اين طرح به صورت ويژه 
به آن نگاه شده است، نكته بعدي اين بود كه ما واردات 
خودرو را صرفاً براي واردات انجام مي داديم، اما يكي 
از بحث هايي كه خيلي از كشور ها هم از آن استفاده 
مي كنند اين است كه در كنار واردات، انتقال دانش 
و فناوري هم اجرا شود و مبحث بعدي ورود به بخش 
خودرو هاي جديد و به روز و به خصوص خودرو هاي 

برقي كه در دنيا استقبال خوبي از آن شده است.«
معاون صنايع حمل و نق��ل وزارت صمت مي گويد: 
»براي واردات خودرو نمي توانيم به طور كامل از منابع 
بانك مركزي استفاده كنيم بنابراين پيشنهاد شد كه 
سرمايه گذاران مي توانند در زنجيره ارزش خودرو چه 
در قطعات و چه در زير مجموعه ها س��هيم باشند و 
همچنين مشوق هاي صادراتي نيز تعريف شد براي 
كساني كه طيفي از محصوالت را صادر مي كنند در 
ازاي صادرات با مجوز بانك مركزي بتوانند وارادات 

كنند.«
منطقي درب��اره مي��زان واردات و تأثي��ر كيفيتي و 
قيمتي روي توليدات داخل��ي مي افزايد: »به عنوان 
مثال نياز بازار ۲ ميليون دستگاه خودرو است منتها 
خودروساز ها ۱/۵ ميليون  دستگاه توليد مي كنند و 
براي اينكه بازار به تعادل برسد بايد جمع توليد داخلي 
و جمع صادرات بتوانند نياز ه��اي جامعه را برطرف 
كنند؛ عدد كاماًل بس��تگي به اين دارد كه ما چقدر 
شكاف داشته باشيم و طبعاً وقتي خودروسازان داخلي 
هم كيفيت و هم تيراژ را باال ببرن��د قطعاً مي توانيم 

بگوييم واردات محدودتري را خواهيم داشت.«
وي تأكيد مي كند: »اگر عرضه و تقاضا متعادل شود 
قطعاً روي قيمت اثر خواهد داش��ت و پيش بيني ما 
اين اس��ت كه با ش��روع واردات و ادامه آن، قيمت ها 
آرام آرام به آن حد عقالني كه مش��تري انتظار دارد، 

نزديك تر شود.«
  واردات خودرو بدون سقف شد

همچنين رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم از واردات خودرو 
بدون سقف تعيين شده )۵۰ هزار دستگاه( خبر داده 
و مي گويد: »تا امروز از خودروس��ازان حمايت هايي 
شده است كه طبق فرموده مقام معظم رهبري نبايد 
سوءاستفاده كنند و بايد ساختار دو خودروساز اصالح 
شود مثاًل دولت به جاي س��هامداري و دخالت، بايد 

ناظر باشد.«
عزت اهلل اكبري تاالرپشتي مي افزايد: »با فرمايشات 
رهبري كاًل مصوبه اصالح ش��د و اين اختي��ار را به 
دولت داديم تا براي عامه مردم هرقدر كه بتواند بازار 
را تنظيم كند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده۴ 
آن كه مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود 

نيز حذف شد.«
وي تأكيد مي كند: »آيين نامه واردات خودرو به دست 
دولت تهيه مي شود و دولت شرايط را بايد براي واردات 
آماده كند. امروز خأل ۵۰۰ ه��زار خودرويي در بازار 
احساس مي شود كه با واردات، فضا رقابتي مي شود.«

درحالی كه آخرين برآوردها از حجم قاچاق كاال و 
ارز ساالنه حدود 12ميليارد دالر بود، در سال هاي 
اخير تفاوت قيمت كاالهاي اساس�ي در داخل و 
خارج از كشور زمينه را فراهم آورده بود تا بخشي 
از كاالهاي اساسي به كشورهاي همجوار قاچاق 
شود. به طوري كه در اين مدت حجم قاچاق ورودي 
و خروجي كاال به 18 ميليارد دالر رس�يد. رئيس 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز معتقد است: 
»اگر همه مرزها كنت�رل مي كرديم، حجم كار آن 
قدر زياد بود كه باز هم بخشي از اين كاالها قاچاق 
مي ش�د و بايد گفت كه اختص�اص ارز ترجيحي 
باعث شده بود تا كار قاچاقچيان تشديد شود.«

ارز ترجيحي در كش��ور م��ا يك��ي از عوامل اصلي 
شكل گيري قاچاق معكوس در كش��ور است. دادن 
ارز ترجيحي به واردات مواد اوليه كاالهاي اساس��ي 
در واقع باعث ش��ده بود كه قيمت عرضه كاالهاي 
اساس��ي در كش��ور ما به پايين ترين رقم برسد و به 
لحاظ شرايطي كه در كشورهاي همجوار وجود دارد، 
متأسفانه اين تفاوت قيمت كاالهاي اساسي در داخل 
و خارج از كشور زمينه را فراهم آورده بود تا بخشي 
از كاالهاي اساس��ي به كش��ورهاي همجوار قاچاق 
شود. با وجود تمهيدات فراوان و تالش مضاعف همه 
دستگاه ها اين موضوع باعث شده بود كه بخشي از 

سرمايه هاي مردم در اين حوزه به تاراج برود. 
به گزارش فارس، علي مويدي خرم آبادي رئيس ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در برنامه تلويزيوني )صف 
اول( در خصوص مشكالت مبارزه با قاچاق كاالهاي 
اساسي در س��ال هاي اخير مي گويد: »متأسفانه با 
وجود تمام اقدامات انجام شده بسترقاچاق همچنان 
براي خروج كاالهاي اساسي به خارج از كشور فراهم 
است، به عنوان مثال يك بطري روغني كه در كشور 
ما به قيمت ۱۳ هزار و 8۰۰ تومان عرضه مي شد، در 
كشور پاكستان به قيمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش 
مي رسيد و ما شاهد بوديم كه برخي افراد نيازمند با 
فروش فقط ۱۰ ليتر روغن در خارج از مرزها مبلغي 

را كسب مي كردند.«
وي مي افزاي��د: »اگ��ر هم��ه مرزها را ني��ز كنترل 
مي كرديم، حج��م كار آن قدر زياد ب��ود كه باز هم 
بخش��ي از اين كااله��ا قاچاق مي ش��د و بايد گفت 

كه اختصاص ارز ترجيحي باعث ش��ده ب��ود تا كار 
قاچاقچيان تشديد شود.«

  ۵/۵ ميلي�ارد دالر ارز قاچ�اق خروجي از 
كشور

مويدي خرم آبادي تأكيد مي كند: »تا قبل از س��ال 
۹۰ حدود ۲۵ ميليارد دالر قاچاق ورودي داش��تيم 
كه با تمهيدات خوب نظام، قاچاق ورودي به ۱۲/۵ 
ميليارد دالر رسيد، اما بعد از تحريم ها و تشديد آن 
در س��ال ۹7 بحث قاچاق معكوس به وجود آمد كه 
حدود ۵/۵ ميليارد دالر است، بنابر اين ميزان قاچاق 
ورودي و خروجي كشور حدود ۱7 تا ۱8 ميليارد دالر 

رسيده است.«
وي با اش��اره به واردات پوش��اك قاچاق به كش��ور 
مي گويد: »در مورد پوشاك در سال هاي گذشته به 
واردات به صورت نسبي وابستگي داشتيم اما در چند 
سال گذشته توليد پوشاك كشور به سطحي رسيده 
كه صادرات باعث افتخار است و اين نشان مي دهد كه 
در مهار ورود پوشاك توفيقات قابل توجهي داشته ايم 
و در زمينه توليد بنگاه ها ني��ز تالش هاي مضاعفي 
شده است و اگر چه قبالً نزديك ۲/۵ تا ۳ ميليارد دالر 
واردات پوشاك قاچاق داشتيم، اكنون به كمتر از يك 

ميليارد دالر واردات پوشاك قاچاق رسيده است.«
مويدي خرم آبادي با اشاره به طرح ساماندهي مرزي 
اشاره كرده و مي افزايد: »اين طرح اخيراً تصويب شده 
و در آينده نزديك آيين نامه آن ابالغ مي ش��ود و لذا 
در جنوب كشور ديگر چيزي به نام قاچاق با اشكالي 
كه در گذشته داشتيم، ديگر نخواهيم داشت. يعني 
رويه هايي كه در گذش��ته وجود بعضاً باعث قاچاق 
مي شد در آينده ساماندهي مي شود و براساس نياز 
كشور واردات انجام مي شود و حاصل آن هم به نفع 
مرزنش��ينان و ملوانان در نظر گرفته شده و صفر تا 

۱۰۰ در اختيار مرزنشينان است.«
  سامانه كوله بري 

وي مي گويد: »در ادام��ه در خصوص كوله بري هم 
رئيس جمهور دستور داده اند و طرح مربوطه آماده 
شده است و در آينده نزديك در دولت مطرح مي شود 
و با توجه به نگاهي كه رئيس جمهوري به مرزنشينان 
دارند اين طرح مي تواند دستاورد خوبي براي مردم 
مرزنش��ين داش��ته باش��د و با اين طرح ها به حق و 

حقوق خود نائل خواهند شد. يك طرح كاماًل دقيق 
كارشناسي است و مبادي رسمي ما كنترل مي شود 
و لذا از طريق اين مبادي مرزنشينان براساس نيازي 
كه وزارت صمت اعالم مي كند، مرزنشينان به تجارت 

خود مي پردازند.«
مويدي خرم آبادي تأكيد مي كند: »براساس اين طرح 
در حوزه كشورهاي خليج فارس حدود ۳ ميليارد دالر 
امكان واردات خواهد بود و براي مرزهاي غربي نيز اين 
رقم به زودي مشخص خواهد شد. دنيا امروز با شرايط 
جديدي به ويژه در بحث غذا مواجه شده است و فائو 

هم اين موضوع را اعالم كرده است.«

موي��دي خرم آب��ادي مي گوي��د: »بح��ث كرونا، 
خشكسالي و جنگ روسيه و اوكراين بر اين مسائل 
اثر گذاشته و در منطقه ما نيز شرايط به گونه اي است 
كه بخشي از س��رمايه ما به تاراج مي رود. وقتي ارز 
۴۲۰۰ توماني در سال ۹7 در كشور براي واردات رقم 
خورد همان زمان در مورد تشديد قاچاق با وجود اين 
ارز مسئله را بيان كرديم. امروز در شرايطي هستيم 
كه دنيا با وضع جديد مواجه است و لذا راهي به جز 
اين نداريم كه اقتصاد بيم��ار را جراحي كنيم و اگر 
غير از اين باشد هر روز ش��اهد از بين رفتن سرمايه 

خواهيم بود.«

حجم قاچاق كاال و ارز مجدد صعودی شد
حجم قاچاق ورودي و خروجي كاال به 18 ميليارد دالر رسيد

 اصالح الگوي مصرف 
با واقعي شدن يارانه ها 

توليدكنندگان بزرگ م�رغ، روغن خوراكي، لبني�ات و تخم مرغ 
معتقدند حذف ارز ترجيحي به درستي يك جراحي بزرگ در پيكره 
اقتصادي كشور توصيف مي شود و براي توليدكننده و مصرف كننده 
سودمند خواهد بود چراكه به اصالح الگوي مصرف منجر مي شود. 
به گزارش خبرگزاري صدا وس��يما ، حبيب اس��داهلل نژاد، مديرعامل 
اتحاديه مرغداران گوش��تي، حذف ارز ترجيح��ي را عامل جلوگيري 
از هدر رفت سرمايه هاي ملي دانس��ته و مي گويد: »اين اقدام افزايش 
بهره وري در توليد را به دنبال خواهد داشت. اگرچه با اجراي اين طرح، 
قيمت نهاده ها افزايش مي يابد، اما اين امر سبب مديريت و دقت بيشتر 
بر توليد خواهد شد و باعث مي شود تا مرغ با وزن پايين تر و سن كمتر 

عرضه شود.« 
وي با بيان اينكه افزايش بهره وري در توليد از ديگر تبعات مثبت حذف 
ارز ترجيحي است، مي افزايد: »در اين شرايط، عالوه بر افزايش كيفيت و 
سطح سالمت غذايي مردم، توليد در واحد هاي مرغداري نيز اقتصادي تر 
مي شود. البته در حال حاضر قيمت اعالمي، پايين تر از قيمت تمام شده 

توليد است و بايد اصالح شود.«
اميرهوشنگ بيرشك، دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران نيز 
اصالح نظام يارانه اي را يك تصميم بزرگ اقتصادي خواند و مي گويد: 
»حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و پرداخت مستقيم يارانه به مردم، يك جراحي 

مهم اقتصادي است و ما از اين تصميم دولت استقبال مي كنيم.«
وي با اش��اره به تغيير قيمت ها در پي اجراي اين طرح، اظهار مي دارد: 
»براساس اعالم ستاد تنظيم بازار، روغن نباتي8۱۰ گرمي سرخ كردني 
به قيمت ۶۲ هزار تومان و روغ��ن پخت و پز آفتابگران 8۱۰ گرمي ۶۳ 
هزار تومان عرضه خواهد شد و س��اير اقالم روغن خوراكي در حجم و 

بسته بندي هاي مختلف قيمت هاي متفاوت خواهد داشت.«
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي مصرف حساب شده و هدفمند 
را از جمله آثار اين تغييرات دانست و مي افزايد: »توليدكنندگان قطعاً 
از اجراي اين طرح راضي اند و اميدواريم كه دغدغه هايي مانند سرمايه 
در گردش نيز با همراهي وزارت جهاد كش��اورزي و بانك كش��اورزي 

رفع شود.« 
  آرامش بازار و بازگشت قيمت ها

حميد كاش��اني، مديرعامل اتحاديه مركزي مرغ تخم گذار ميهن نيز 
حذف ارز ترجيحي را به نفع اقتصاد كشور دانسته و مي گويد: »اين كاري 
بود كه بايد در سال هاي گذشته كه اختالف قيمت ارز آزاد و دولتي كمتر 

بود، انجام مي شد.«
وي با بيان اينكه افزايش بهره وري و بهتر شدن توليد از تبعات حذف ارز 
ترجيحي است، مي افزايد: »اين روند به سود توليدكنندگان است، اما 
آنها دغدغه هايي در مورد سرمايه در گردش، ذخيره سازي، صادرات و 
عوارض دارند كه در جلسات مختلف با وزير جهاد كشاورزي مطرح شده 

و اميدواريم رفع شوند.«
وي تأكيد مي كند: »تخ��م مرغ به اندازه كافي توليد مي ش��ود و جاي 
هيچگونه نگراني در تأمين تخم مرغ وجود ندارد. توليد امسال ۱۰ تا ۱۵ 
درصد بيشتر از پارسال است و در چند روز آينده با فروكش كردن جو 

هيجاني، قيمت ها به سطح عادي خود باز مي گردند.«
  اصالح ارز به سود مصرف كنندگان 

همچنين محمد صادق مفتح قائم مق��ام وزير صمت در امور بازرگاني 
در گفت وگ��و با ف��ارس در رابطه با ض��رورت اصالح ياران��ه كاالهاي 
اساس��ي مي گويد: »دولت دوازدهم در س��ال ۹7 تصميم اش��تباهي 
براي اختص��اص ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات ح��دود ۲7 قلم كاال 
اتخاذ كرد. اما با توجه به ناكارآمدي اين تصميم اش��تباه از س��ال ۹8 
دولت دوازدهم به تدريج بيشتر كاالها را از فهرست دريافت ارز ۴۲۰۰ 

توماني خارج كرد.«
وي با بيان اينكه طي دو - سه سال اخير اقالم كااليي مختلفي از جمله 
شكر، كره، گوشت قرمز، الستيك خودرو، حبوبات و... از ليست دريافت 
ارز ۴۲۰۰ توماني خارج شدند، مي افزايد: »تصميم دولت سيزدهم براي 
اصالح يارانه در ادامه همان تصميم دولت قبل در خروج كاال از فهرست 
دريافت ارز ۴۲۰۰ تومان اس��ت و به عبارتي جبران آن تصميم اشتباه 

دولت دوازدهم در اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات است.«
مفتح مي افزايد: »بنابراين دولت در مقطع فعلي تصميم گرفته است تا 
تعدادي از اين كاالها را نيز از شمول دريافت ارز ترجيحي خارج كند و در 
مقابل با اقدامات پيش بيني شده از مردم حمايت كند. آثار مثبت اصالح 

يارانه به زودي مشخص و قشر مصرف كننده از آن بهره مند مي شوند. 
  افزايش ساعت كاري ميادين ميوه و تره بار

در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار روز پنج شنبه بر لزوم فراواني كاالهاي 
اساسي در بازار و تأمين و توزيع مناسب اقالم مورد نياز مردم تأكيد و 
مقرر شد، ضمن افزايش ساعات كاري ميادين ميوه و تره بار، تمهيدات 
الزم براي توزيع گس��ترده اقالم مختلف نظير م��رغ، تخم مرغ و روغن 

انديشيده شود. 
در اين جلسه همچنين مقرر شد س��اعت كاري ميادين ميوه و تره بار 
افزايش پيدا كن��د و در نوبت عصر روز جمعه نيز فعال باش��ند تا مردم 

دغدغه اي براي خريد و تأمين نيازهاي خانوار نداشته باشند. 
در ادامه اين جلسه گزارشي از برخي كمبودها و آسيب های رصد شده 
در خصوص محدوديت هاي موردي در برخي اس��تان ها و تعدادي از 
شهرستان ها همزمان با اجراي طرح مردمي س��ازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها ارائه و تصميمات الزم براي تس��ريع در رس��يدگي و رفع اين 
مسائل اتخاذ شد. همچنين مقرر ش��د بدون مجوز سازمان حمايت و 
بدون تأييد ستاد تنظيم بازار هيچ افزايش قيمتي در بازار اتفاق نيفتد 
و بازرسي ها و نظارت ها در سطح بازار جهت جلوگيري از گرانفروشي 

تشديد شود. 

آزادي واردات بدون محدوديت خودرو 
منطقي: با شروع واردات قيمت ها كاهش مي يابد، ضمن اينكه تعرفه پايين تري براي دهك هاي پايين جامعه تعيين شده است

روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان غربى

شركت گاز استان آذربايجان غربى در نظر 
دارد مناقصه با مشـخصات زيـر را از طريق 
سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه 
(دريافت استعالم ارزيابى كيفى، ارائه اسناد ارزيابى كيفى، دريافت مابقى اسناد 
مناقصه، ارائه پيشـنهاد قيمت، مهر و امضاي اسناد مناقصه، بازگشايى پاكت ها) 
به صورت الكترونيكى و از طريق درگاه سـامانه تداركات الكترونيكى دولت 

(ستاد) انجام خواهد گرفت.
1- مناقصه گزار: شركت گاز استان آذربايجان غربي

2- موضوع مناقصه: پروژه تهيه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي مشتركين شركت 
گاز استان آذربايجان غربى 

3- محل اجراى پروژه : استان آذربايجان غربى 
4- استاندارد اجراى كار: مطابق مشخصات فني و اسـتانداردهاي پذيرفته شده 

شركت ملى گاز ايران 
5- شرايط متقاضيان:

- داشتن شخصيت حقوقى 
- داشتن گواهي صالحيت معتبر در گرايش مرتبط از شوراي عالي انفورماتيك 

كشور
- داشتن تاييديه صالحيت معتبر از سازمان حراست صنعت نفت 

 - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار 

- توانايي تهيه و تسليم انواع ضمانتنامه هاي معتبر موردنياز 
6- نحوه دريافت كاربرگ هاى اسـتعالم ارزيابـى: از طريق درگاه سـامانه تداركات 

 www. setadiran.ir الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
7- مهلت زمانى دريافت كاربرگ هاى استعالم ارزيابى: ساعت 16 تاريخ 1401/03/08

8- مهلت زمانى ارائه و بارگذارى كاربرگ ها و اسـناد استعالم ارزيابى: ساعت 16 تاريخ 
1401/03/22

9- شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد): 
2001091931000035

10- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مطابق مصوبه شـماره123402/ت 50659ه 
ـ مـورخ94/9/22 هيات وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن خواهد بود. 

11- اطالعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران مى تواننـد جهت دريافت اطالعات 
بيشتر يا در صورت داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه، با تلفن شماره 
33477170-044 تماس يـا از طريق نمابر شـماره 33444475-044 مكاتبه 

نمايند.
آدرس: دفتر امور قراردادها واقع در اروميه، خيابان مولوي، شـركت گاز اسـتان 

آذربايجان غربي، طبقه اول، اتاق 102 
مسئوليت اطالع از روند برگزارى الكترونيكى مناقصه و كنترل هاى الزم بر عهده 
مناقصه گران مى باشد.براي آگاهي از اخبار، آگهي هاي مناقصه، مزايده و عملكرد 
 شركت گاز استان آذربايجان غربي مي توانيد به كانال پيام رسان سروش به آدرس

 WAZARGAS@ مراجعه فرماييد. 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران) شماره 2201/1401/09

نوبت دوم

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان آذربايجان غربى

شناسه آگهى:1313749


