
از ارديبهشت ماه امس�ال كه ارز دولتي واردات 
كاالهاي اساس�ي ازجمله نهاده ها حذف ش�د، 
موجي از افزايش قيمت انواع كاالها اعم از مواد 
خوراكي و غير خوراكي ب�ه راه افتاد. موضوعي 
كه با انتقاد مصرف كنندگان مواجه شد، چرا كه با 
افزايش قيمت روغن، تخم مرغ، مرغ و گوشت به 
جاي چهار قلم كاال هزاران قلم قيمت شان را گران 
كردند. در پي اين تخلفات، اخيراً وزير دادگستري 
به كارخانجات توليدي و توزيعي نسبت به افزايش 
بي رويه قيم�ت كااله�ا اولتيات�وم داد و تأكيد 
كرد: »قيمت كاالها در تاريخ ۳۱ ارديبهش�ت؛ 
مبناي قيمت گذاري اس�ت و همه قيمت ها بايد 
تا ۱0 تيرماه ب�ه قيمت هاي آن زم�ان برگردد.«

براس��اس گزارش مركز آمار ايران ت��ورم ماهانه در 
خرداد ماه به 12/2 رسيده است. بنابر عقيده برخي 

كارشناسان، يكي از مهم ترين عواملي كه باعث ثبت 
اين ركورد ش��د، بحث حذف تخصيص ارز 4200 
توماني واردات كاالهاي اساس��ي ب��ود. صرف نظر 
از اينكه هن��وز ارز ترجيحي دارو برقرار اس��ت اما 
بايد توجه ك��رد كه دولت از مح��ل پرداخت يارانه 
300 و 400 ه��زار توماني به حدود 70ميليون نفر 
ماهيانه حدود 25 هزار ميليارد تومان و تا پايان سال 
رقمي نزديك به 300 هزار ميليارد تومان از محل 
درآمدهاي ناش��ي از مابه التفاوت ارز ترجيحي به 

يارانه بگيران پرداخت خواهد كرد. 
به گفته صاحبنظران با پرداخت يارانه 300 و 400 
هزار توماني به مردم، بخشي از فشار هاي تورمي به 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه كم شد و در مقطعي 
تقاضا تا 30 درصد در مواد غذايي پر مصرف مانند 
گوشت و لبنيات كاهش يافت. اما در مقابل با افزايش 

هزينه هاي تأمين مواد اوليه در بخش توليد، سرمايه 
در گردش واحد هاي توليدي به طور ناگهاني كاهش 
يافت و جبران اين زيان ب��ا افزايش قيمت مصرف 
كننده در كاالهاي خوراكي جبران شد. موضوعي كه 
مورد نقد جامعه است. چرا كه به جاي گراني قيمت 
فقط چهار قلم كاال انبوهي از كاالها با روند صعودي 

قيمت ها روبه رو شدند. 
  دولت براي مهار شوك عرضه تدبير كند 

به گزارش تسنيم؛ در ادامه رشد نرخ تورم در خرداد 
ماه، دولت براي مهار تورم و متعادل سازي بازار بايد 
شوك به وجود آمده در بخش توليد و عرضه را نيز 
كنترل كند. پيش بيني مي شود در تابستان نيز، از 
محل كاهش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
و تش��ديد انتظارات تورمي، افت عرضه كاال موتور 
تورم را روش��ن نگه دارد. همانطور كه اش��اره شد، 

اثرات تورمي حذف دالر 4200 توماني فقط محدود 
به خرداد ماه نيس��ت. با اين حذف، زنجيره تعديل 
پي درپي قيمت ها فعال ش��ده و تا چن��د ماه ادامه 
خواهد يافت. زنجيره افزايش قيمت خوراكي، بعد 
دستمزد، بعد هزينه توليد، بعد قيمت همه كاالها و 
خدمات و بعد دستمزد و... هنوز در ابتداي راه است. 
بر اين اساس دولت بايد از همين امروز براي پوشش 
س��رمايه در گردش واحدهاي تولي��دي مرتبط با 
كاالهاي مش��مول ارز ترجيحي برنامه ريزي كند. 
هرگونه كوتاهي در اين موضوع به طور حتم منجربه 

تشديد انتظارات تورمي خواهد شد. 
  اولتيماتوم نسبت به برگشت قيمت ها 

درپی نابسامانی قيمت ها در بازار، وزير دادگستری 
به شركت های توليدی و توزيعی نسبت به افزايش 

قيمت كاالها بيش از نرخ مصوب اولتيماتوم داد.
امين حسين رحيمي، در برنامه تهران20 با انتقاد 
از اين روند گفت: »كاالها دو گروه هس��تند؛ يكي 
كاالهايي كه براساس ضوابط قيمت گذاري مي شود 
و كاالهايي مانند فرش دستباف و صنايع دستي كه 
دولت دخالتي در قيمت گذاري آنها ندارد و براساس 
عرضه و تقاضا محاس��به مي ش��ود و گروه دوم كه 
گروه نظارت پس��يني هس��تند كه شامل چندين 

هزار كاالست.«
وزير دادگس��تري تأكيد كرد: »قيم��ت كاالهاي 
گ��روه دوم بايد براس��اس قيمت 31 ارديبهش��ت 
باشد و توليدكننده ها و واردكنندگان تا 10 تيرماه 
فرصت دارند تا قيمت كاالهاي خ��ود را به قيمت 
31 ارديبهشت آن كاال كه خودشان اعالم كردند، 

برسانند.«
وي ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه قيمت ه��ا بايد ب��ه 31 
ارديبهش��ت برگردد، ادام��ه داد: »توليدكننده ها 
و واردكنندگان باي��د قيمت  كاالها را در س��امانه 
124 ثبت كنند و شناس��ه بگيرند. ممكن اس��ت 
كارخان��ه ي��ك محص��ول را در چند ن��وع توليد 
 كند و ب��ه اين دلي��ل بايد ب��راي كاال در س��امانه 

شناسه بگيرد.«
رحيمي اف��زود: »مبناي اقدامات بعدي س��ازمان 
تعزيرات حكومتي قيمت 31 ارديبهشت كاالهاست 
كه در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حمايت 
و سامانه 124 ثبت مي ش��ود. سامانه 124 بررسي 
مي كند كه قيمت ها بر اساس قيمت اعالمي در 31 

ارديبهشت باشد.«
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 وزير دادگستري: قيمت كاالها تا ۱۰ تير 
بايد به قيمت ۳۱ ارديبهشت برگردد!

توليدكننده ها و واردكنندگان بايد قيمت  كاالها را در سامانه ۱24 ثبت كنند و شناسه بگيرند

شكاف ۴۵ درصدي 
بين عرضه و تقاضاي خودرو

ب�ازار خ�ودرو ط�ي س�ه هفت�ه گذش�ته رون�د آرام و باثبات�ي 
را ط�ي ك�رده و آنط�ور ك�ه رئي�س اتحادي�ه نمايش�گاه داران 
مي گوي�د ب�ه دلي�ل ع�دم پاس�خگويي ب�ه 4۵ درص�د از ني�از 
ب�ازار، در ص�ورت واردات خ�ودرو قيمت ه�ا مي ش�كند. 
به گزارش نبض صنعت، بازار خودرو كه سال 1400 را با فراز و نشيب هاي 
بسيار طي كرد و در انتها نيز بنا به شرايطي همچون تغييرات نرخ ارز و انتشار 
اخبار مثبت سياسي، س��ال را آرام و نزولي به پايان رساند، با شروع سال 
1401 به يكباره دچار هيجانات قيمتي شد.  وضعيت در دو ماه نخست سال 
جديد در بازار تا جايي پيش رفت كه قيمت ها نسبت به اسفند ماه ميانگين 
10 تا 15 درصد افزايش يافت و فروش��ندگان چه در بخش خودروهاي 
نو و چه در بخش خودروه��اي كاركرده، خودرو را ب��ا قيمت هاي دلخواه 
خود مي فروختند.  روند صعودي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه اعالم شد 
حاكميت با واردات خودرو موافق است و در نيمه نخست سال، خودروهاي 
خارجي خاصه خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت، وارد بازار ايران خواهند 
شد.  همين خبر ترمز افزايش قيمت ها را كشيد و روند قيمتي در بازار نزولي 
شد. البته آنطور كه فعاالن بازار مي گويند خودرو همچنان بسيار گران است 

اما نسبت به هيجانات ابتداي سال، روند آرام تري را طي مي كند. 
 بازار آرام است

در اين رابطه سعيد موتمني اظهار كرد: طي س��ه هفته گذشته، بازار 
خودرو روند آرامي را داشته و با اينكه نوسانات ارزي داشتيم اما قيمت 
خودرو تقريباً باثبات ماند و افزايش خاصي نداش��تيم.  رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: در حال حاضر فقط 
افرادي كه نياز به خودرو دارند، در بازار هستند و خريد و فروش خاصي 
نداريم و بازار به نوعي راكد است.  وي ادامه داد: عدم اثرگذاري نرخ ارز 
روي قيمت خودرو به دليل اين اس��ت كه همه در بازار منتظر انتشار 
جزئيات واردات خودرو هس��تند؛ اگر واردات انجام ش��ود قيمت ها به 
صورت محس��وس ريزش مي كند.  موتمني گف��ت: وزير هم كه اعالم 
كرد تعرفه خودروهاي وارداتي پايين خواهد بود همين مسئله منجر به 

شكسته شدن قيمت در بازار خودرو خواهد شد. 
 4۵ درصد نياز بازار بي پاسخ مانده است

وي در مورد وضعيت عرضه خودرو نيز اظهار كرد: اگر وضعيت عرضه 
بهتر شده بود قطعاً قيمت ها پايين مي آمد اما عرضه پاسخگوي تقاضا 
نيست. اگر در سال هاي گذشته عرضه بهتري صورت مي گرفت امروز 
فاصله قيمت كارخانه و بازار 100 درصد نمي شد و شايد فاصله قيمتي 
كمتر از پنج  درصد مي شد.  رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران افزود: مش��كالت بازار خودرو براي امروز و ديروز نيست 
بلكه از سال ۹7 كه عرضه نزولي شد، فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار 
نجومي ش��د و تقريباً به نياز 45 درصدی بازار پاسخي داده نشد.  وي 
گفت: 20۶ تيپ 2 بين 303 تا 305 ميليون تومان، پرايد 111 بين 202 
تا 203 ميليون تومان، پرايد 131 بين 1۸0 ت��ا 1۸1 ميليون تومان، 
كوييك دنده اي 213 ميليون تومان، پژو پارس 315 ميليون تومان و 

سمند 300 ميليون تومان قيمت دارند. 

  گزارش یک

مش�تريان از كاه�ش كيفي�ت ن�ان در ي�ك 
ماه اخي�ر گله دارن�د، ظاه�راً نانوايان رغبت 
چنداني ب�راي پخت ن�ان با كيفي�ت ندارند.
اگر طرح هوشمند س��ازي نانواي��ان طبق برنامه 
پيش برود و با س��رعت وارد فازهاي بعدي يعني 
آزادسازي نرخ آرد شويم بدون ترديد نانوايان از 
آن استقبال خواهند كرد؛ اما اگر اين حالت ادامه 
داشته باشد و همچنان نانوايان با نرخ سابق نان 
را عرضه كنند بدون ترديد آنها ناراضي خواهند 
ش��د از اين رو نانواي��ان منتظر ن��رخ نامه جديد 
هس��تند؛ چرا كه نرخ كارگر، هزينه هاي جانبي، 
حامل هاي ان��رژي، بيمه و ماليات گران ش��ده و 
اين در حاليس��ت كه نرخ فروش ن��ان همچنان 

ثابت مانده است. 
در يك ماه اخي��ر همزمان با آزاد س��ازي قيمت 
آرد صنف و صنعت پيش بيني مي ش��د كيفيت 
نان ها با توجه ب��ه افزايش قيم��ت افزايش يابد. 
مصرف كنندگان از كيفيت پايين نان هاي صنعتي 
و س��نتي گله دارند و معتقدند ك��ه نان صنعتي 
به نسبت قيمتي كه عرضه مي ش��ود از كيفيت 
خوبي برخوردار نيس��ت. عالوه ب��ر اين نان هاي 
س��نتي نيز با افت كيفيت مواجه شده اند در اين 
خصوص بيژن نوروز مقدم رئيس اتحاديه نانوايان 
سنتي در گفت وگو با پارسينه، با بيان اينكه بانك 
س��په متولي تجهيز نانوايان به دس��تگاه هاي پز 
هوشمند اس��ت، گفت: طرح تجهيز نانوايان به 
كارتخوان هاي هوش��مند از س��ه روز پيش آغاز 
ش��د. در حال حاضر بانك س��په آماري از تعداد 

واحدهايي كه مجهز به اين دس��تگاه شده اند به 
اتحاديه را ارائه نكرده است. 

اين فع��ال صنف��ي ادام��ه داد: اي��ن بانك خود 
دس��تگاه های پ��ز را درب نانوايي ه��ا نصب و به 
آنها نحوه استفاده از آن را آموزش مي دهد. بايد 
در اين زمينه فرهنگ س��ازي و آموزش مردم به 
س��رعت انجام شود تا ش��اهد صف هاي طوالني 

درب نانواي  ها نباشيم. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نانوايان از اين 
طرح استقبال كردند؟ گفت: اگر اين طرح بنا به 
برنامه پيش برود و با سرعت وارد فازهاي بعدي 
يعني آزادس��ازي نرخ آرد ش��ويم ب��دون ترديد 
نانوايان از آن استقبال خواهند كرد؛ اما اگر اين 

حالت ادامه داده باشد و همچنان نانوايان با نرخ 
سابق نان را عرضه كنند بدون ترديد آنها ناراضي 
خواهند ش��د از اين رو نانواي��ان منتظر نرخ نامه 
جديد هس��تند؛ چراكه نرخ كارگ��ر، هزينه هاي 
جانبي، حامل هاي انرژي، بيم��ه و ماليات گران 
ش��ده و اين در حاليس��ت كه نرخ ف��روش نان 

همچنان ثابت مانده است. 
ن��وروز مقدم ب��ا بي��ان اينك��ه نانواي��ان موافق 
آزادس��ازي نرخ آرد هس��تند، خاطرنشان كرد: 
نانوايان هم اكنون متضرر مي شوند و 15درصدي 
كه قرار است براي فروش براي آن پرداخت شود، 

نمي تواند هزينه هاي آنها را جبران كند. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بعد از اصالح 

نظام يارانه اي شاهد كاهش كيفيت نان هستيم؟ 
تأكيد كرد: كاه��ش كيفيت نان به داليل زيادي 
چون آرد، نوع نم��ك، افزودني ه��ای مجاز و در 
نهايت ن��دادن ن��رخ جديد بس��تگي دارد وقتي 
نانوا نتواند هزينه هاي جانبي واحد صنفي خود 
را تأمين كند رغبت چنداني ب��راي پخت نان با 

كيفيت ندارد. 
اين فعال صنفي با بيان اينكه نانوايان تغييري در 
نرخ ها اعمال نكردند، افزود: رئيس جمهور اعالم 
كردند كه نرخ نان، دارو و بنزين تغيير نمي كند. 

 رئيس اتحاديه نانوايان سنتي نرخ نان را واقعي 
ندانس��ت و افزود: اگر نرخ آرد آزاد ش��ود قيمت 
آرد از كيلويي ۸00 تومان ب��ه كيلويي 1۶ هزار 
تومان مي رسد نان تنها كااليي است كه از سال 
۹0 تا به امروز چهار مرتبه تعديل قيمت داشته 
است اين در حاليست كه ساير اقالم ۸ تا 10 برابر 
ش��ده اند. مي دانيم كاالي ما استراتژيك است و 
قوت غالب مردم اس��ت اما نانوايان نبايد همواره 

در تنگنا باشند. 
وي تأثي��ر قيم��ت آرد در ن��رخ ن��ان را ح��دود 
هش��ت درصد دانس��ت و افزود: دو س��ال پيش 
اي��ن تأثير ح��دود 25 درصد بود اما ب��ا افزايش 
هزينه ه��اي جانبي طبخ نان اي��ن تأثير كاهش 

پيدا كرده است. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه نانوايان نقشي در 
قاچاق آرد ندارند، گفت: وزير اقتصاد اعالم كرد 
نانوايان شريف هستند و يك درصد از آرد نانوايان 
ممكن است از اين واحدها خارج و قاچاق شود. 

نانوايان منتظر نرخ نامه جديد هستند
   گزارش 2

  جهان نما

كاغذ و خوراكي، در صدر كشفيات قاچاق 
براس�اس اطالع�ات منتش�ر ش�ده از س�وي س�ازمان حمايت، 
بيش�ترين كاالي قاچاق كش�ف ش�ده در دو ماهه امس�ال كاغذ 
ي�ا مق�وا، م�واد خوراك�ي و محص�والت صناي�ع غذاي�ي و انواع 
وس�ايل نقليه و لوازم يدكي، مصرف�ي و جانبي آنها بوده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، اطالعات منتش��ر شده از سوي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در ارديبهش��ت ماه امسال نشان 
مي دهد از 5۸2۶ مراكز خرد و كالن در حوزه قاچاق در سطح عرضه 
بازرسي شده و براي 430 مورد پرونده تخلف صنفي در راستاي اجراي 
طرح مبارزه با قاچاق كاال تشكيل شده كه براي سير مراحل قانوني، 
پرونده ها در اختيار شعب تعزيرات حكومتي استان ها قرار گرفته اند.  
مجموع ارزش تخلفات قاچاق كش��ف ش��ده طي ارديبهشت ماه 45 
ميلياردو 424 ميليون تومان و مهم ترين اقالم كااليي كش��ف شده 
لوازم يدكي و مواد خوراكي بوده است. در دو ماهه سال جاري نيز بيش 
از 10 هزار مورد بازرسي براي مقابله با عرضه، نگهداري و فروش كاالي 
قاچاق در سراسر كشور انجام شده كه در نتيجه اين بازرسي ها، 7۶0 
پرونده به ارزش بيش از 134 ميلياردو 5۹۹ ميليون تومان تش��كيل 
شده است.  براساس اطالعات منتشر شده از سوي سازمان حمايت، 
بيشترين كاالي قاچاق كشف ش��ده در دو ماهه امسال كاغذ يا مقوا، 
مواد خوراكي و محصوالت صنايع غذايي و انواع وسايل نقليه و لوازم 

يدكي، مصرفي و جانبي آنها بوده است. 

قيمت مرغ و تخم مرغ
 به نرخ ستاد تنظيم بازار رسيد

ن�رخ م�رغ و تخم م�رغ ب�ا افزايش قيم�ت نس�بت ب�ه روزهاي 
گذش�ته خود را به ن�رخ مصوب س�تاد تنظيم ب�ازار نزديك كرد. 
به گزارش فارس، قيمت مرغ و تخم مرغ نس��بت ب��ه روزهاي اخير 
افزايش يافته و خ��ود را به قيمت مصوب س��تاد تنظيم بازار نزديك 
كرده است. هر كيلو مرغ به قيمت 5۹۸00 تومان و هر شانه تخم مرغ 
كيلويي 75 ه��زار تومان به فروش مي رس��د.  پ��س از اجراي طرح 
مردمي س��ازي يارانه ها، قيمت مرغ كيلوي��ي 5۹۸00 تومان و تخم 
مرغ شانه 30 عددي با وزن 1/۹ كيلوگرمي 7۶ هزار تومان تصويب 
ش��د اما با اين حال قيمت هاي بازار خيلي كمت��ر از اين قيمت ها به 
فروش مي رفت.  قيمت ها پي��ش از اين، مرغ كيلويي 42 هزار تومان 
و تخم مرغ ش��انه 40 هزار تومان بود كه طي يكي دو هفته اخير آرام 
آرام افزايش يافت و خود را به قيمت هاي س��تاد تنظيم بازار نزديك 
كرده اس��ت.  معاون امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اخيراً در 
نش��ت خبري اعالم كرد: »پيش بيني كرده بوديم كه پس از اجراي 
طرح مردمي س��ازي يارانه ها بازار حدود 30 درصد محصول را پس 
بزند.« اخيراً وزارت جهادكشاورزي عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ 
را صفر كرده و همين عاملي براي كش��ش تقاضا و رشد قيمت شده 
است. وزارت جهاد كشاورزي معتقد است قيمت هاي پايين تر از ستاد 

تنظيم بازار براي توليد كننده صرفه اقتصادي ندارد. 
--------------------------------------------------

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى شناسه آگهى: 1340474
شركت مهندسـي و توسـعه گاز ايران به 
آدرس تهـران خ طالقانـي نرسـيده به 
چهارراه مفتح ساختمان شماره 200 در 
نظر دارد خدمات منشي، ماشين نويس، دفتري 
و پشـتيباني در تهران را براي مدت دو سـال 
و برآورد حدود سـيصد و نود و نـه ميليارد و يكصد و هفتاد و نـه ميليون و نهصد 
و پنجاه و چهار هزار ريال با توجه به موارد زير به پيمانكار واجد شـرايط 

واگذار نمايد. 
  كليه شـركت هاى خدماتى متقاضى شركت در مناقصه مى بايست 
داراى گواهينامـه تعييـن صالحيت معتبر در رشـته خدمـات عمومي از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و ساير موارد مندرج در متن كامل 

آگهى باشند.
  كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (سـتاد) به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir با كد فراخوان 

2001092131000014 انجام خواهد پذيرفت. 

  تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ حدود سـيزده ميليارد و 
نهصد و هشتاد و سه ميليون و پانصد و نود ونه هزار و هشتاد ريال مى باشد.

  مهلت دريافت (دانلود) اسـناد استعالم ارزيابى كيفى جهت حضور 
در مناقصه تاريخ 1401/04/18 مى باشد.

  اسـناد مناقصـه پس از انجـام ارزيابي كيفي، صرفًا توسـط حائزين 
حداقل امتياز الزمه از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 

قابل دريافت مي باشد. 
  گشايش پيشـنهادات مالي پس از بارگذارى پيشنهادات در سامانه 
سـتاد با حضـور نماينده مناقصه گـران در كميسـيون مناقصات انجام 

خواهد گرديد.
 عالقمندان جهت كسـب اطالعات بيشـتر مي توانند با شماره تلفن 
اينترنتـى  درگاه  بـه  ورود  بـا  و  تمـاس   021-81313542-81313052

WWW.NIGCENG.IR متن كامل آگهي را رؤيت نمايند. 

« روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران»

صادرات و واردات همزمان براي حل مشكل دام ها؛
 وضعيت عجيب 

بازار گوشت با راهكاري عجيب تر!
رئيس ش�وراي تأمي�ن دام كش�ور ص�ادرات دام به دلي�ل مازاد 
بودن گوش�ت در ب�ازار را ضروري دانس�ت و همزمان پيش�نهاد 
داد كه براي تأمين گوش�ت مورد نياز كش�ور، واردات انجام شود. 
منصور پوريان در برنامه صب��ح و گفت وگوي راديو گفت وگو، وضعيت 
فعلي بازار دام و گوشت كشور را درگير بحران توصيف كرد و صادرات و 

واردات همزمان را راهكاري براي رفع مشكالت دانست. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كش��ور با بيان اينكه صنعت دام معموالً در 
نيمه اول هر سال با مشكل كاهش تقاضا مواجه مي شود، اظهار داشت: 
توليدكنندگان و كاسبان هم اكنون با بي رونقي بازار مواجه اند كه يك 

دليل آن، كاهش توان خريد مصرف كنندگان است. 
وي افزود: از طرف ديگر، قيمت پايين دام و باال رفتن هزينه ها دامداران 
را با مشكل مواجه كرده و از همين رو قرار بر اين شد بخشي از اين دام 
صادر ش��ود و براي نياز داخلي در صورت صالحديد مي ش��ود واردات 

انجام داد. 
پوريان گفت: مجوز واردات قباًل به ميزان 10 هزار تن گوشت گوسفندي 
صادر شده، ولي چون بازار نياز به گوش��ت ندارد و االن با مازاد گوشت 
روبه رو هستيم، در نتيجه بخشي از اين دام مي تواند صادر شود. گوشت 
در بازار با تقاضاي مردم رو به رو نيست بنابر اين عرضه گوشت تا 11 برابر 

تقاضا افزايش يافته است. 
به گفته رئيس شوراي تأمين دام كش��ور، قرار است از استان هايي كه 
دامداري ها در آنها در ش��رايط اضطرار قرار دارند، گوشت صادر شود. 
پوريان با بيان اينكه موضوع واردات نيز ساده نيست، افزود: شرايط عادي 
نيست و وقتي دام ضعيف است و ضريب گوشتي آن كاهش يافته، بازار 

داخلي اين دام را دريافت نمي كند. 
وي با اشاره به مشكل كم آبي كشور اظهار داشت: در استان هاي ايالم و 
خوزستان آب خريداري مي شود و بخشي از دام ماده امكان توليدمثل 
را از دس��ت داده اس��ت و از همين رو قرار است بخش��ي از صادرات از 

استان هاي در حالت اضطرار صورت گيرد. 
پوريان با بيان اينكه هزينه هاي پروار افزايش يافته است، شرايط حدود 
2 ميليون دام سبك در حوزه كرخه و دشت عباس خوزستان را به دليل 
نداشتن مرتع و آب كافي بحراني خواند و گفت حدود 2 ميليون رأس 

دام صادر خواهد شد. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كش��ور تأكيد كرد كه صادرات دام بايد در 
نيمه اول سال صورت گيرد، چون خشكسالي و گرما در اين نيمه اتفاق 
مي افتد. وي با اش��اره به دوره زاد و ولد دام در نيمه دوم سال، گفت: تا 

پايان برج شش بايد صادرات دام اتفاق بيافتد. 

خبرگ�زاري بلومب�رگ آلم�ان اع�الم ك�رد 
كه اين كش�ور ب�ه ش�هروندان خود هش�دار 
داد ك�ه در ص�ورت توق�ف عرض�ه ان�رژي از 
روس�يه منتظر دو يا س�ه برابر شدن قيمت ها 
و مواج�ه ش�دن ب�ا روزهاي س�خت باش�ند. 
به گزارش فارس، خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي 
در خصوص تبعات كاهش صادرات گاز روسيه به 
آلمان نوشت كه توقف ارسال گاز روسيه به آلمان 
آس��يب بلندمدتي به اقتصاد آلمان وارد مي كند.  
اين آژانس خبري اعالم كرد كه برآوردهاي بانك 
مركزي آلمان )بوندس بانك( نشان مي دهد كه در 
صورت توقف عرضه انرژي از روسيه، اقتصاد آلمان 
در سال 2023 به ميزان سه درصد كاهش خواهد 
يافت. در عين حال، كاهش عرضه گاز روس��يه از 

طريق خط لوله گاز »جريان شمالي« نگراني هايي 
را براي بزرگترين اقتصاد اروپا ايجاد كرده اس��ت.  
اين خبرگزاري با اشاره به اينكه چشم انداز اشتغال 
در آلمان در اين ماه به طور غيرمنتظره اي كاهش 
داشته است، نوشت: چشم انداز در حال حاضر تيره و 
تار است. تعداد سفارشات صنعتي در كارخانه ها طي 
سه ماه گذشته كاهش يافته است، هزينه ها افزايش 
يافته و سطح اعتمادها پايين آمده است.  بلومبرگ 
تأكيد كرد كه آلمان به مصرف كنندگان در مورد 
روزهاي سخت هشدار داده است. اين خبرگزاري 
به نقل از كالوس مولر، رئيس آژانس شبكه فدرال 
آلمان هشدار داد كه خانوارها در اين كشور ممكن 
است با دو يا سه برابر شدن قيمت ها مواجه شوند و از 
مردم خواست تا در پول و انرژي صرفه جويي كنند.

 آلمان به شهروندان خود 
در مورد روزهاي سخت هشدار داد

افزايش يك درصدي فاصله تورمي دهك ها
براس�اس اع�داد مربوط ب�ه ت�ورم در خ�رداد م�اه ۱40۱ در ميان 
دهك هاي مختل�ف هزين�ه اي، فاصل�ه تورمي دهك ه�ا در اين 
ماه ب�ه 4/4 واح�د درصد رس�يد كه نس�بت ب�ه ماه قب�ل )۳/4 
واح�د درص�د( ي�ك واح�د درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، نرخ تورم كل كشور در خرداد ماه 1401 برابر 3۹/4 
درصد اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه 3۸/3 درصد 
براي دهك ه��ای نهم و دهم ت��ا 42/7 درصد براي دهك اول نوس��ان 
دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين 51/1 درصد براي دهك سوم و چهارم 
تا 52/3 درصد براي دهك نهم است. هم چنين اطالع مذكور در مورد 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين 31/5 درصد براي 
دهك شش��م تا 34/۸ درصد براي دهك دهم است.  براساس گزارش 
مركز آمار، اعداد مربوط به تورم در ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، 
فاصله تورمي دهك ها در اين ماه به 4/4 واحد درصد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل )3/4 واحد درصد( يك واحد درصد افزايش داش��ته است. 
فاصله تورمي در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
نسبت به ماه قبل 0/1 واحد درصد كاهش داشته است و در گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل 0/1 واحد درصد 

افزايش داشته است. 
--------------------------------------------------

نصب ۲۶ ميليون كنتور هوشمند گاز
 در ۴ سال آينده

مديرعامل ش�ركت ملي گاز از نصب 2۶ ميليون كنتور هوش�مند 
در طي چهار س�ال با هدف كنترل و مديريت مصرف گاز خبرداد. 
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، مجيد چگني در اولين رويداد توسعه 
همكاري هاي دانش بنيان براي استقرار هوشمندسازي نظام توزيع گاز 
طبيعي از اجراي هوشمندس��ازي با نصب 2۶ ميليون كنتور هوشمند 
طي چهار س��ال با هدف كنترل و مديريت مصرف خب��ر داد. چگني 

برآورد هاي اوليه اين طرح را بالغ بر 4 ميليارد دالر عنوان كرد.
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