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خبر اقتصادی

یارانه و معوقات ثبت نام کنندگان 
جدید، این هفته یکجا واریز می شود

ن  ما ز ســا  - مهــر
هدفمندســازی یارانه ها 
اعالم کرد: سرپرســتان 
خانواری که تا ۱۵ خرداد 
برای یارانه ثبت نام کرده و 

مشمول شناخته شده اند، تا پایان هفته یارانه و معوقات 
را دریافت می کنند.

در صورتی که بر اساس اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، این سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا 
سوم شناخته شده باشند، ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان 
به ازای هر نفر و در صورتی که جزو دهک های چهارم تا 
نهم معرفی شده باشند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان ماهانه 

به ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد. 
بر اســاس این اعــالم یارانه های نقــدی ماه های 
اردیبهشت و خرداد نیز تحت  عنوان معوقات همزمان 
با یارانه تیرماه به حســاب این سرپرستان خانوار واریز 
خواهد شد. درصورتیکه در زمان پرداخت یارانه نقدی 
مرحله ۱۳۷ )تیر ماه سال جاری(، مبلغ یارانه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز نشد، به این معنا است که این 
افراد در ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در 
دهک ۱۰ قرار گرفته و مشمول دریافت یارانه شناخته 

نشده اند.
    

قبض های سنگین برق
در انتظار مشترکان پرمصرف

سخنگوی صنعت برق 
با بیان اینکــه قبض های 
ر  نتظــا ا ســنگین در 
مشترکان پرمصرف است، 
گفت: در این هفته افزایش 

دمای سراسری در کشور، هفته بسیار سختی را برای 
صنعت برق رقم زد. بــه گزارش ایلنــا از وزارت نیرو، 
»مصطفی رجبی مشهدی« در خصوص برنامه های 
وزارت نیرو برای تامین برق پایدار در تابستان امسال 
اظهار کرد: بعد از دوره اوج بار سال ۱۴۰۰، برنامه مفصلی 
از سوی وزارت نیرو تدوین شد که امروز شاهد نتیجه 
آن هستیم چرا که محدودیت های برق رسانی در سال 
گذشته را تجربه نمی کنیم. وی ادامه داد: بر اساس این 
برنامه توسعه نیروگاهی 6 هزار مگاواتی چه با راه اندازی 
نیروگاه جدید و چه اســتفاده از ظرفیت نیروگاه های 
موجود برای ارتقای توان استفاده کردیم و همچنین از 
اقدامات خوب دیگر امسال تعمیرات نیروگاه های کشور 
بود که تا قبل از پایان اردیبهشت ماه تعمیرات اساسی، 
نیمه اساسی و دوره ای نیروگاه ها پایان یافت تا با ظرفیت 

و آمادگی بیشتری در خدمت مردم باشیم.
    

 حذف کارت سوخت، استان های 
مرزی را دچار چالش کرده است

ایلنا- رئیــس کانون 
نجمن هــای صنفــی  ا
جایگاه داران سوخت کشور 
درباره جمــع آوری کارت 
سوخت در اســتان های 

مرزی اشــاره کرد و گفت: جمع آوری کارت سوخت و 
محدودیت عرضه در اســتان های مرزی مشکالتی را 
بوجود آورده به طوری که بــا توجه به میزان مصرف و 

تقاضا بنزین در اختیارشان قرار نمی گیرد.
همایون صالحی با بیان اینکه در برخی روزها پیک 
مصرف تا ۱2۰ میلیون لیتر هم باال رفت، گفت: اگرچه 
برای تامین این میزان بنزین مشکلی پیش نیامد اما اگر 

این روند ادامه پیدا کند دچار چالش خواهیم شد.
    

صادرات گاز روسیه به اروپا 
امروز متوقف می شود

فــارس- قرار اســت 
بــه مــدت ۱۰ روز برای 
انجام عملیات نگهداری 
و تعمیــرات خــط لوله، 
صادرات گاز روسیه به اروپا 

متوقف شود.  صادرات گاز روسیه به اروپا هم اکنون فقط 
از طریق یک خط لوله دوقلو به نام نورداستریم2 انجام 
می شود. طرف روسی اعالم کرد جریان گاز این خط لوله 
از امروز و به مدت ۱۰ روز برای انجام عملیات نگهداری 
و تعمیرات متوقف می شود. روس ها گفته اند که پیشتر 
نسبت به این مسئله به طرف های اروپایی اطالع رسانی 

کرده اند.
سال گذشــته نیز بین روزهای ۱۳ تا 2۳ جوالی 
فعالیت این خط لوله متوقف شده بود. حجم انتقال این 
خط لوله در سال 2۰2۱ یک میلیارد و 6۷۰ میلیون 
مترمکعب بود، اما امسال شرایط برای روس ها تغییر 
کرده است. به عنوان مثال؛ نرسیدن واحدهای تقویت 
فشار شــرکت زیمنس آلمان که در کانادا و به بهانه 
تحریم روسیه متوقف شــده اند باعث شده تا روسیه 
مجبور شود صادرات گاز به آلمان و اروپا را                            6۰ درصد 

کاهش دهد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی 
وعده داده اســت که مهار تورم اولویت 
اصلی دولت سیزدهم است که پیش از این 
مقامات این دولت با نوعی ساده انگاری و 
حمله به مدیران ســابق درصدد بودند 
اثبات کنند تورم در ایران امری است که 
به حوزه مدیریتی باز می گردد و ربطی به 

تحریم ها و عوامل بین المللی ندارد. 
 اقتصاد ایران حاال در شرایطی درگیر 
تورمی بسیار شدید اســت که احسان 
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
قبل از نشستن بر کرســی وزارت وعده 
داده بود که هر دولتی مستقر شود، بدون 
آنکــه زحمتی را به خــود تحمیل کند 
شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم 
خواهد بود. وی که انتظار نداشت، مدتی 
کوتاه پس از این خود بر صندلی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تکیه بزند، دولت 
آتی را از مانور بر این مساله بر حذر داشته و 

تاکید کرده بود که این کاهش به عملکرد 
هیچ دولتی مرتبط نیست. کاهشی است 

که با تغییر دولت اتفاق خواهد افتاد. 
وی مهرماه سال گذشــته نیز وعده 
داده بود: دولت ســیزدهم برای کنترل 
افزایش قیمت ها اقداماتی در دستور کار 
قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز 
از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که 
در دستور کار قرار گرفته است. همچنین 
برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه 
شده کشور در سایر کشورها تدابیری در 

روزهای اخیر اتخاذ شده است.
بهمن ماه ســال گذشته نیز صریحا 
اعالم کرد تورم ســال ۱۴۰۱ پایین تر از 
تورم سال ۱۴۰۰ است. در خرداد ماه نیز 
وعده مهار تورم از سوی این مقام مسئول 

تکرار شد. 
حاال اما دولت سیزدهم در آستانه یک 
سالگی اش شاهد رشد بی محابای تورم 
و ثبت رکوردهای عجیب در این حوزه 
است. با این حال احسان خاندوزی نگفته 
است آیا رشــد تورم را ناشی از عملکرد 
دولت متبوع خویش که در آن عضویت 

دارد می بیند یا دلیل دیگــری را برای 
افزایش تورم به رسمیت می شناسد. 

 دولت ســیزدهم با آرزوهای بزرگ 
بر صندلی قدرت تکیه زد اما درســت از 
پس یک ســال، با خداحافظی یکی از 
کسانی روبرو شد که در این حوزه پیشتاز 
بود و تصور می کرد با حرف درمانی قادر 
به درمــان اقتصاد اســت. خداحافظی 
عبدالملکــی، بی تردید نوک تیز پیکان 
انتقاد را متوجه احسان خاندوزی کرد. 
مردی که چون عبدالملکی دانش آموخته 
دانشــگاه امام صادق است و حاال با تورم 
بسیار باالیی که اقتصاد با آن روبروست 
وعده داده است که قرار است این طوفان 

در ماه های آتی فروکش کند . 

 وقتی سرمایه های اجتماعی 
فرو می ریزد

 شــاید بتــوان یکــی از مهمترین 
معضالت و مشکالت ایران را فرو ریختن 
سرمایه های اجتماعی در ایران دانست. 
سرمایه های اجتماعی در ایران، در پی 
عدم تحقق اهداف و برنامه های اعالمی از 

یک سو و تخریب های دامنه دار دولت های 
گذشته از سوی دیگر با کاهشی شگرف 
روبرو شده است. ازاین رو اطمینان اندکی 
به برنامه ها و سیاســت های دولتی در 
این راســتا وجــود دارد و کمتر ممکن 
است ســرمایه گذاران، اهداف خود را با 
ســیگنال های اعالمی دولت ها همسو 
کنند.   در این راســتا، شــعار مهار تورم 
نیز نتوانسته اســت با استقبال مردمی 
روبرو شود که بیش از چهار سال است با 
بحران ارزی و در نتیجه رشد تورم ریالی 

روبرو هستند . 
 حذف ارز ۴2۰۰ تومانی در این راستا، 
با هدف کاهش فشار و افزایش احتمال 
اصابت یارانه ها به هدف، صورت گرفت و 
در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه آثار 
ناشی از این اقدام را در حدود هفت درصد 
برآورد کرده بود، تورم مواد غذایی در ایران 
رشدی افسارگسیخته را تجربه کرد به 
طوری که در نهایت این وضعیت زمینه 
را برای شکسته شدن رکورد رشد ماهاه 

تورم در ایران مهیا نمود. 
هر چنــد که بانک مرکــزی مدعی 

است منفی شــدن نرخ رشد نقدینگی 
در فروردین ماه امســال پیــام امیدوار 
کننده در شــاخص های پولی اقتصاد 
کشورمان محسوب می شود و از عالئم 
نویدبخش بهبود وضعیــت اقتصادی 
است اما افزایش ۱2.2 درصدی تورم در 
خرداد ماه عالمت خطرناکی به اقتصاد 
کشورمان نشان می دهد به طوریکه طبق 
گفته کارشــناس اقتصادی با ادامه این 
روند تورمی در ماه های آینده در سناریو 
بدبینانه اقتصادی امــکان افزایش نرخ 
تورم به بیش از ۷۰ درصد تا پایان امسال 

نیز وجود دارد.

 آیا تورم قابل مهار است؟
این سئوال مهمی است که این روزها 
از ســوی کارشناســان و افکار عمومی 
پرســیده می شــود و مقامات دولتی 
به کرات در معرض پاســخ بــدان قرار 

می گیرند. 
وزیر اقتصــاد در این خصوص گفته 
اســت: درباره کنترل و مهار نرخ تورم، 
بانک مرکزی باید برنامه ریزی و مطابق 
آن به مردم وعده دهد اما بنده به عنوان 
سخنگوی ستاد اقتصادی دولت اعالم 
می کنم که کنترل تــورم اولویت دولت 
اســت و برنامه ریــزی و تمرکــز تمام 
دستگاه های دولتی برای کنترل هر سه 
منشا تورم است و مهار و مدیریت تورم در 

ماه های آینده را به مردم وعده می دهیم.
خاندوزی درباره سرنوشت تورم در 
اقتصاد ایران در کوتاه مدت و برنامه دولت 
برای کنترل تورم تا پایان سال و همچنین 
جلوگیری از ادامه و ســرایت رشد تورم 
خردادماه به ماه های آینده اظهار داشت: 
در اقتصاد حداقل با سه منشا دارای تورم 
مواجه هستیم که یکی از آنها نقدینگی 
است. منشا ناشــی از رشد نقدینگی در 
حال کنترل اســت و و منشا دیگر تورم 
ناشــی از بی انظباطی پولی و بانکی در 
اقتصاد است که آن را نیز کنترل می کنیم.

وی با اشاره به منشا ســوم تورم که 
نقش پررنگی هم در افزایش نرخ تورم در 
ماه های گذشته داشته، گفت: منشا سوم 
تورم، افزایش هزینه های تولید است که 

در ماه های اول امســال این منشا تورم 
به دلیل مسائل خارجی، تورم وارداتی، 
افزایش قیمت نهاده ها در داخل، افزایش 
حقوق و دستمرد، اجرای طرح یارانه و... 
افزایش پیدا کرد و در خرداد ماه شــاهد 

افزایش نرخ تورم بودیم.
وزیر اقتصاد تاکید کــرد: با توجه به 
اقدامات دولت منشا سوم تورم به شکل 
مدیریت شده در تیرماه و مردادماه نسبت 
به خردادماه کاهش پیدا می کند بنابراین 
چشم انداز تورمی به طور قطع  در ماه های 

آینده به سمت کنترل و مهار تورم است.
خاندوزی ادامــه داد: درباره کنترل 
و مهار نرخ تــورم، بانک مرکــزی باید 
برنامه ریزی و مطابــق آن به مردم وعده 
دهد اما بنده به عنوان سخنگوی ستاد 
اقتصادی دولت اعالم می کنم که کنترل 
تورم اولویت دولت اســت و برنامه ریزی 
و تمرکز تمام دستگاه های دولتی برای 
کنترل هر سه منشا تورم است و مهار و 
مدیریت تورم در ماه های آینده را به مردم 

وعده می دهیم.  
نکته اساسی اینجاست که مهار تورم 
و بهبود وضعیت اقتصادی ایران از یک 
سو ریشــه در بهبود وضعیت ایران در 
حوزه بین المللی، ایجاد انضباط مالی و 
پولی در داخل و همچنین از بین بردن 
حلقه های رانت دارد. باید دید در ســه 
ســال باقیمانده از عمر دولت رییســی 
چنین ابرنامه ای در دســتور کار است یا 
برنامه های کاهش تورم در حد حرف و 

حدیث باقی می مانند. 

خاندوزی: توفان تورم در ماه های آتی فروکش می کند

 تزریق امید واهی به اقتصاد متورِم از نفس افتاده
احسان خاندوزی، وزیر امور 

اقتصادی و دارایی، قبل از 
نشستن بر کرسی وزارت 

وعده داده بود که هر دولتی 
مستقر شود، بدون آنکه 

زحمتی را به خود تحمیل 
کند شاهد کاهش 10 تا 15 
درصدی نرخ تورم خواهد 

بود؛ جاصل این سخنان، 
وضعیت امروز است!

زهرا علی اکبری

آگهی مفقودی برگ کمپانی – برگ سبز
اینجانب محمد صالح دست بسینه مالک خودرو سواری سیستم پیکان تیپ 1600مدل 
شماره   37 ط   319  -61 ایران  انتظامی  شماره  به  روغنی    - سفید  رنگ  1381به 
موتور11158130379 شماره شاسی 81532162 به علت فقدان اسناد سازمان فروش 
ایران خودرو وتقاضای رونوشت )المثنی ( اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر 
شخصی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دیواندره

آگهی مفقودی برگ کمپانی – برگ سبز
 PARS تیپ    پژو  سیستم  سواری  خودرو  مالک  قیصری  ایسان  اینجانب 
XU7مدل  1393به رنگ مشکی  به شماره انتظامی ایران 51- 546 ص 62 شماره 
موتور124K0411352 شماره شاسی NAAN01CA6EK847986 به علت فقدان 
اسناد سازمان فروش ایران خودرو وتقاضای رونوشت )المثنی ( اسناد مذکور را نموده است . 
لذا چنانچه هر شخصی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دیواندره

سندمالکیت خودرو به شماره 98_435ب94 به نام سجادزحمتکش 
شماره  ایالم  صدور  4500796282محل  ملی  شماره  به 
موتور:4235088 شماره شاسی:s3412290964618مفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
ایالم

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی شعب بانک ها 
مشتریان اعم از زن و مرد را که حجاب مورد نظر را رعایت نکرده باشند، بخواهند از 
آن شعبه بانک بیرون کنند یا اجازه ورود آن ها را ندهند، به طور قطع مشتری قید آن 
بانک را می زند و اساسا دیگر جویای دریافت هیچ خدمتی از آن بانک نخواهد شد، 

حتی نسبت به افتتاح سپرده هم اقدام نمی کند.
به گزارش ایلنا، »محمدرضا جمشــیدی«، درباره جزئیات بخشــنامه های 

حجاب و وظایف مدیران شعب بانک ها در برخورد با زنان و مردانی که پوشش آن ها 
استاندارد های مورد نظر را ندارد، گفت: مدیر شعب بانک ها تابع دستورات بوده و 
موظف هستند دستورات اعالم شده را به اجرا برسانند، اما همین موضوعات باعث 
شده که برخی افراد مسئولیت ریاست شعبه را قبول نکنند و می خواهند که نفر دوم 

باشند چراکه تمام این مسئولیت ها بر گردن مدیر شعبه است.
دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی افزود: در شــرایطی که 

سپرده گذاری در بانک ها کاهش یافته به طور قطع چنین رفتارهایی، منابع بانک ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد.

جمشیدی گفت: اساســا یکی از مهم ترین ماموریت بانک های خصوصی که 
ویژگی و تمایز آن ها با بانک های دولتی می شود، تکریم بیشتر مشتریان بوده و برای 
جذب بیشتر مشتری به سمت فناوری های جدید و راه اندازی بانکداری الکترونیکی 
رفتند و بانک های دولتی هم به ناچار برای از دست ندادن مشتریان از بانک های 
خصوصی الگوبرداری کردند، اما همین رفتار ها باعث خنثی شدن برنامه های بانک 
خصوصی برای جذب مشتری می شود و اساسا باعث از دست دادن مشتریان خواهد 

شد و قطعا مشتری مداری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: این شرایط جدید و سختگیری ها چند روز است که آغاز شده و 

باید منتظر تبعات آن باشیم.

دبیر کانون بانک های خصوصی:

 مشتریان قید بانکی را که تذکر حجاب دهد، می زنند
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران گفت: قیمت صد هزار تومان برای هر شانه تخم 
مرغ قیمتی پایین است و تداوم این روند ممکن نیست. 
ناصر نبی پور در گفتگو با قرن نو با اشاره به اینکه 
قیمت تمام شده تولید هر کیلو تخم مرغ در شرایط 
کنونی حدود ۴8 هزار تومان است، گفت: هر شانه تخم 
مرغ با این قیمت تمام شده و با توجه به این نرخ نهاده 

باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان باشد. 
وی با اشاره به اینکه همین حاال واحدهای تولید 
تخم مرغ در حال زیادن دهی هســتند، گفت: بازار 
کشــش قیمتی باالتر از این را ندارد واال با احتساب 
هزینه نهاده و سایر هزینه ها به عالوه حمل و نقل، هر 
شانه تخم مرغ بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در می آید 
اما چون کشش قیمتی پایین است و مردم قدرت خرید 

ندارند به بهای صد هزار تومان عرضه می شود. 
 وی با اشاره به اینکه برای تولید هر کیلو تخم مرغ، 
بین دو کیلو و صد گرم تا دو کیلو و دویست گرم خوراک 
مصرف می شود، اضافه کرد: ارزان ترین نهاده در حال 
حاضر ۱۴ هزار و ششصد تومان قیمت دارد. به عبارت 

دیگر تنها برای تولید یک کیلو تخم مرغ، الزم است 
مرغ حدود سی و دو هزار تومان خوراک مصرف کند، 
پس می بینید گرانی نهاده چطور قیمت تخم مرغ را 

نشانه رفته است. 
نبی پور گفت: قیمت نهاده های دامی حدود شش 
برابر شــده و وقتی نهاده دامی ششصد درصد رشد 
می کند، طبیعی است که قیمت محصول نهایی نیز 

دستخوش افزایش بسیار جدی شود. 
این فعال صنفی گفت: هنوز تاثیرات افزایش شدید 
قیمت روشن نشده است چرا که در دوره ای تولید ما 
زیاد بود اما حاال بســیاری از واحدهای تولید کننده 

مرغ و تخم مــرغ به دلیل رورود به حاشــیه زیان در 
حال تعطیلی هستند.  به گفته وی تنها در خرداد ماه 9 

میلیون قطعه مرغ به کشتارگاه فرستاده شده است . 
 او در توضیح این مطلب ادامه داد: تاثیر این اتفاق 
بی تردید در یک تــا دو ماه آینده بر بازار احســاس 
می شود. در حال حاضر مرغداری ۵۰ هزارتایی ، ماهی 
یک و نیم میلیارد تومان ضرر می دهد و همین مساله 
نشان می دهد تداوم تولید با خطری جدی روبروست 
از این رو احتماال با کاهش حجم تولید در ماه های آتی ، 

بازار مرغ و تخم مرغ دستخوش تالطم می شود . 
 او در خصوص وضعیت خرید تخــم مرغ در بازار 
مصرف گفت: تخم مرغ ، در حــال حاضر ارزان ترین 
پروتئین است و در قیاس با حبوبات و گوشت قرمز و 
سفید، قیمت متعادل تری را داراست اما بی تردید ادامه 
این وضعیت می تواند زمینه را برای افزایش قیمت تخم 

مرغ نیز مهیا کند. 
وی اضافه کرد: اخیرا به معاون وزیر نیز اعالم کردم 
که جراح اقتصاد ایران ناشی بوده و رگ و پی بیمار را 

آسیب زده است. 
وی تخم مرغ دانه ای سه هزار تومان را ارزان ترین 
کاالی پروتئینی در دسترس خانوار دانست و گفت: 
متاسفانه حقوق مردم تنها ۱۰ درصد افزایش یافته 
اما قیمت ها به سرعت در حال افزایش است و همین 

مساله توازن تولید و مصرف را به هم زده است. 

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:

تخم مرغ صد هزار تومانی ارزان است
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