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ثبت  نام جاماندگان یارانه ادامه دارد
ســامانه ثبت نــام جامانــدگان از دریافــت یارانه 
معیشتی ســیصد و چهارصد هزارتومانی که هفته 
گذشــته مســئوالن وزارت کار قول راه اندازی آن 
را داده بودند، برای ثبت نام و بررســی درخواست 

متقاضیان در دسترس قرار گرفت.
گروه این سامانه در چهارچوب »پنجره ملی خدمات 
https://my.gov. دولت هوشــمند« بــه آدرس
ir امکان ثبت نــام را برای جاماندگان فراهم کرده 
است. همچنین به دلیل آزمایشی بودن این سامانه 
در صورت قطع شــدن دسترســی به مراحل ثبت 
نام، متقاضیان در صورت بروز مشــکل می توانند با 
شــروع دوباره مراحل و بروزرسانی صفحه مرورگر 
خــود به مراحل ثبت نام ادامــه دهند.ورود به این 
ســامانه با یک شماره تماس و ارائه کد ملی ممکن 
خواهد بود.در صورت مشمول پرداخت یارانه بودن 
افراد، این سامانه به صورت اتوماتیک فرد یارانه بگیر 
را شناســایی و پنجره ثبت نام بــرای این افراد باز 
نخواهد شــد.همچنین سامانه در صورت شناسایی 
فرد به عنوان مشــمول دریافت یارانــه که نیاز به 
ثبت نام جدید ندارد، پیامی به این محتوا را نشــان 
می دهد: "چنانچه شما به دهک اعالم شده خانوار 
خود توســط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
اردیبهشت ماه معترض هستید به آدرس اینترنتی 
مذکــور  وزارتخانــه   hemayat.mcls.gov.ir
مراجعــه فرمایید." بــه این ترتیــب معترضان به 
دهک بندی و مبلغ پرداختی می توانند به ســامانه 
»حمایــت« وزارت کار به آدرس فــوق مراجعه و 
درخواست بازنگری خود درباره دهک بندی را ثبت 

کنند.  میزان

عبور خرید گندم 
از مرز ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتن 

معاون امــور زراعــت وزارت جهاد کشــاورزی با 
اعالم اینکه خرید گنــدم از مرز ۵ میلیون و ۳۰۰ 
هزارتن عبور کرد، گفت: پیش بینی ما این است که 

خریدمان از مرز ۶ تا ۶.۵ میلیون تن بگذرد.
علیرضا مهاجــر معاون امور زراعــت وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار داشت: تا کنون بیش از ۵ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده 
اســت که این میزان در مقایسه با سال گذشته از 
افزایش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تنی حکایت دارد.
وی افــزود: پیش بینی ما این اســت که با توجه به 
اینکه هنوز حدود ســی چهــل درصد از اراضی در 
غرب کشــور و مناطق برداشت نشــده، تولیدمان 
خیلی بیشــتر از سال گذشته باشــد و خریدمان 
هم از مــرز ۶ تا ۶.۵ میلیون تن بگذرد که با توجه 
به شــرایط خشکســالی و جنگ و مسایل مختلف 
جهان دستاورد بزرگی است.مهاجر همچنین گفت 
در تولیــد جو هم موفقیت های زیادی کشــاورزان 
به دســت آوردنــد و نزدیک به یــک میلیون تن 
پیش بینی می شود که تولید نسبت به سال گذشته 
افزایش پیدا کرده و بخشی از دغدغه های دامداران 
کاهش پیدا بکند.بــه گفته مهاجر، در زمینه ذرت 
علوفه ای هم تولید به مرز ۱۵.۵ میلیون تن رسیده 
که این میزان بیــش از نیاز و یکی از موفقیت های 

بزرگ کشور است./مهر

 انحصار؛ عامل گرانی 
خودرو های خارجی مونتاژ داخل

رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
چون بازار خودرو رقابتی نیســت و در آن انحصار 
ایجاد شــده است، خودرو های خارجی مونتاژی در 
کشــور ما نسبت به کشور های همســایه با قیمت 

بیشتری به فروش می رسند.
مصطفی طاهری افــزود: ممنوعیت واردات خودرو 
باعث شده عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد و 
هر چقدر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت 
باالتر مــی رود.وی عنوان کرد: آییــن نامه واردات 
خودرو در دست هیئت دولت است و باید در دولت 
تصویب شــود تا بــه اجرا برســد، چنانچه واردات 
خودرو انجام شــود، بخشــی از این افزایش قیمت 

تعدیل می شود./صدا و سیما 

آغاز صنعتی سازی نهضت ملی مسکن
مشــاور امور مســکن وزیر راه و شهرسازی از آغاز 
صنعتی ســازی ۵ هزار واحد از مجموعه واحدهای 
نهضت ملی مســکن و تحویل آنها ظرف یک سال 

خبر داد.
بر اســاس اعالم مشــاور وزیر راه و شهرسازی در 
امور مسکن، پروژه های نهضت ملی مسکن در چند 
استان به سرعت در حال اجراست.یکی از مهم ترین 
نقاط قوت نهضت ملی مسکن در مقایسه با مسکن 
مهر، احداث واحدهای کم تراکم و با تعداد طبقات 
کم در شهرهایی است که مشکل کمبود زمین وجود 
ندارد. به عنوان مثال پروژه ۱۲۸۲ واحدی مهرگان 
قزوین در دو طبقه با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( و ۲۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن 
مهرگان قزوین در ۳ طبقه با کارگزاری بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی در دست ساخت است که برخی از 
واحدها مرحله ســفت کاری را پشت سر گذاشته و 
برخی هم در مرحله ســفت کاری قرار دارند.بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی در همین منطقه )استان 
قزوین( پــروژه ۵۱۶ واحدی نهضت ملی مســکن 
مهرگان در ۳ طبقه قالب تونلی در دســت احداث 
دارد.قرارگاه امام حســن مجتبــی )ع( از نهادهای 
تابعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( نیز پروژه 
۵ هزار واحــدی مهرگان قزوین در ســه طبقه به 
صورت روش پیش ساخته را در دست احداث دارد.
بر اساس اعالم پیمانکار این پروژه، قرارگاه قرار است 

۴۰۰ واحد از آن را ظرف ۲ ماه تحویل دهد.

اخبـــار

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کارگران شــاغل در 
کارهای با ماهیت دائم برای دریافت بیمه بیکاری نیاز به 

ارائه نامه عدم نیاز کارفرما ندارند.
پیرو شــکایت از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
درخواســت ابطــال بخشــنامه ۲۳۱۷۷۸ مــورخ ۰۱/ 
۱۳۹۴/۱۲مدیــرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم 
نیاز از ســوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با 
ماهیــت دائم که در پایان مدت قــرارداد کار، بیکار می 
شوند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیئت عمومی دیوان 

عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت پس از بحث و بررســی، هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری با این اســتدالل که: اوال براســاس ماده ۴ 
قانــون بیمه بیکاری مصوب ۶/۲۶/ ۱۳۶۹ »بیمه شــده 
بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از 

مزایای این قانون منتفع خواهد شد«
ثانیا: براســاس ماده ۶ قانون مذکور شــرایط استحقاق 
دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از : الف( بیمه شده 
قبل از بیکار شــدن حداقل ۶ ماه ســابقه پرداخت بیمه 
را داشته باشد. »مشــمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون 
از شــمول این بند مســتثنی می باشد«. ب( بیمه شده 
مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعالم مراتب 
بیکاری بــه واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود 
را برای اشــتغال به کار تخصصی و یا مشــابه آن اطالع 

دهد. مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشــخیص 
هیئت اختالف تا ۳ ماه امکان پذیر خواهد بود. ج( بیمه 
شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد 
آموزی که توســط واحد کار و امــور اجتماعی و نهضت 
ســواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت 
کار و امور اجتماعی تعیین می شــود شرکت کرده و هر 
۲ ماه یک بار گواهی الزم در این مورد را به شعب تامین 

اجتماعی تسلیم کنند.
ثالثا: براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری 
واحدهــای کار و امور اجتماعــی موظفند حداکثر ظرف 
۳۰ روز پس از اخذ مدرک تکمیل شــده نســبت به غیر 
ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر کرده و در صورت 
تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنند.
واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف 
۱۰ روز پــس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نســبت به 
احراز شــرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر 
و متعاقــب آن مقرری بیمه بیــکاری وی را برقرار کنند.
بنابراین بخشــنامه مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن 
الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران 
شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه 
بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران 
و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون 

تشخیص و آن را ابطال کرد.  نور نیوز

دریافت بیمه بیکاری کارگران دائم بدون نیاز به نامه کارفرما
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی گفت: تاکنــون ۱.۹ میلیون ســهامدار عدالت 
شماره شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت ارائه 

نکرده اند.
محمود حســنلو در مورد تعداد ســهامداران عدالت که 
هنوز شماره شبای حســاب بانکی خود را برای دریافت 
سود ســهام عدالت اعالم نکرده  اند، اظهار داشت: هنوز 
۱.۹ میلیــون نفر از ســهامداران عدالت شــماره شــبا 
نداده اند، بنابراین سودهای عملکرد سال ۹۸ و ۹۹ سهام 
عدالت که به ترتیب در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به حساب 
ســایر سهامداران عدالت واریز شد، هنوز برای آنها واریز 
نشــده و این سودها نزد شرکت ســپرده گذاری مرکزی 

مانده است.
وی در مورد اینکه قرار بود تا آخر تیرماه ســود ســهام 
عدالت افرادی که شــماره شــبا اعالم کنند، واریز شود، 
گفت: از این تعداد برخی اقدام به ارائه شــماره شــبای 
حســاب بانکی کرده اند که امیدواریم در روز اول یا دوم 
مردادماه سال جاری سود مانده آنها واریز شود. بنابراین 
هنوز روزهای سه شــنبه و چهارشنبه فرصت وجود دارد 
کســانی که هنوز شماره شــبای بانکی اعالم نکرده اند، 
شماره حساب خود را از طریق سامانه سجام اعالم کنند 

تا سود برای آنها واریز شود.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی در مورد اینکه چگونه ۱.۹ میلیون نفر شــماره 

شــبا اعالم نکرده اند، آیا به ســن قانونی نرسیده اند و یا 
اینکه اطالعــی ندارند که وی عنوان کرد: البته ســهام 
عدالت از ســال ۸۴ توزیع شده اســت که اکثر افراد به 
سن قانونی رسیده اند، از طرفی برای اعالم شماره شبای 
بانکی نیازی به سن قانونی نیست، ولی یا سرپرست افراد 
می توانند برای آنها حســاب بانکی بازی کرده و شماره 
شــبای حســاب بانکی را از طریق ســجام اعالم کنند، 
 اما اینکه ممکن اســت اطالع نداشــته باشند نمی دانم 

چگونه است. 
حســنلو ایــن را هم گفت:  عمده کســانی که شــماره 
شــبا نداده اند، از افرادی هســتند کــه روش مدیریت 
غیــر مســتقیم را انتخــاب کرده انــد اما افــرادی هم 
هســتند که روش مدیریت مســتقیم ســهام عدالت را 
برگزیده اند و هنوز شــماره شــبا نداده انــد. همچنین 
ممکن اســت عــده ای از افراد بــه خاطر ارث ســهام 
 اندکی به آنها رســیده که هنوز شــماره شــبای بانکی 

اعالم نکرده اند.
وی افزود: سود ســهام عدالت که قرار است اول یا دوم 
مرداد واریز شود مربوط به کسانی است که شماره شبای 
آنها در نوبت قبلی واریز ســود مشــکل داشته یا شماره 
حساب مشترک یا شماره حساب سپرده بلندمدت بوده 
که امکان واریز ندارند ، بنابراین باید همه این افراد ظرف 
یکی دو روز باقیمانده شــماره معتبر از طریق ســامانه 

سجام ثبت کنند.  فارس

1.9 میلیون سهامدار عدالت شماره شبا نداده اند

گزارش

مدیرکل دفتر بازرســی و نظارت کاال های اساســی وزارت 
جهاد کشــاورزی در حالی گفته اســت  هیچ گونه افزایش 
قیمتــی برای ۴ قلم محصول لبنــی تنظیم بازاری و حتی 
ســایر اقالم لبنی نخواهیم داشــت که شــواهد امر نشان 
می دهــد که تولید کننــدگان بزرگ محصــوالت لبنی از 
کمبود نظارت ها برای افزایش قیمت ها و سودهای ناگهانی 

بهره می گیرند. 
»مســعود امراللهــی« درخصوص نامه اخیــر انجمن لبنی 
مبنی بر عدم امــکان تخصیص ۵۰ درصدی تولیداتشــان 
به چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری گفت: در جلســه   
با حضــور نمایندگان ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، فروشــگاه های زنجیره ای، بازرســی اتاق 
اصناف و سوپرمارکتی های استان تهران مشکل ضریب سود 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آنالیز و تعیین شد.مدیرکل 
دفتر بازرســی و نظــارت بر کاال های اساســی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشــاره به ابالغ مصوبه سود بین تولیدکنندگان 
و توزیــع کنندگان افزود: براســاس این مصوبه مقرر شــد 

تولیدکنندگان ۵۰ درصد تولیدات خود را به تولید چهار قلم 
محصول لبنی تنظیم بازاری و توزیع کنندگان عالوه بر تأمین 
نیــاز بازار محصوالت را با نرخ های مصــوب قبلی در اختیار 
مصرف کننــدگان قرار دهند.وی بیان کرد: در واقع مشــکل 
اصلی تولیدکنندگان لبنی میزان سود بین تولید و توزیع بود 
که با ورود دولت و آنالیز قیمت ها این مشــکل برطرف شد. 
در کنار چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری قیمت ســایر 

محصوالت لبنی نیز افزایش قیمتی نخواهد داشت.
امراللهی ادامه داد: براســاس مصوبه دولت، شهروندان باید 
شــیر پاســتوریزه ۹۰۰ گرمی را با قیمت ۱۵ هزار تومان، 
شــیر کم چرب بطری یک لیتری را ۱۸ هزار تومان، پنیر

uf ۴۰۰ گرمــی را ۳۷ هزار تومان و ماســت دبه ای ۲.۵ 
کیلوگرمی را ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان طبق روال گذشته در 
فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی های سراسر کشور 
خریداری کنند.مدیرکل دفتر بازرســی و نظارت کاال های 
اساســی وزارت جهاد کشاورزی از هموطنان خواست تا در 
صورت مشاهده هرگونه گران فروشی و یا کمبود محصوالت 

لبنی در بــازار مراتب را به شــماره تلفن ۱۲۴ ســازمان 
تعزیرات برای برخورد قانونی با متخلفان اعالم کنند.

وزیر جهاد کشاورزی یکی از تخلفات برخی از کارخانجات 
لبنی را کاهش تولیــد چهار قلم اصلی خواند و گفت: قرار 
شــد تحت هیچ شــرایطی، تولیدات این چهار قلم لبنیات 

کاهش نداشته باشد.
پیش از این » ســید جواد ساداتی نژاد « در ارتباط زنده با 
بخش خبری شبکه خبر سیما با اعالم آغاز مانور سراسری 
نظارت و بازرســی کاالهای اساسی در سراسر کشور افزود: 
نظارت بــر کاالهای حوزه کشــاورزی از جملــه لبنیات، 

حبوبات، برنج های وارداتی، شکر و روغن انجام می شود.
وزیر جهاد کشاورزی رسانه را بازوی مهمی در حوزه نظارت 
دانست و اظهارداشت: شرکت  ها در حال حاضر قیمت  ها را 
بر اساس تعرفه چهار مورد اعالم شده توسط رسانه رعایت 
می کننــد و به صــورت روزانه بر آن نظارت می شــود.وی 
یادآور شد: گزارشی در صدا و سیما در خصوص اقالمی غیر 
از این اقالم رایج منتشــر کرد که بالفاصله کارخانه احضار 

و مذاکرات و توضیحات الزم رو ارائه داد و برای جبران نیز 
چند روز کاالها را با نــرخ پایین تر از قیمت مصوب عرضه 
کرد.ســاداتی نژاد درباره تشدید، استمرار نظارت و بازرسی 
ها در کل زنجیره تامین گفت: در این مانور سراسری چهار 
هزار نفر در کشور کار تشدید، استمرار نظارت و بازرسی ها 

را در کل زنجیره تامین بر عهده دارند.
وی بــا بیــان این که از بســیج اصنــاف و بســیج وزارت 
جهادکشــاورزی نیز در این مانور استفاده شده است، افزود: 
در بخشی از مردمی  سازی یارانه  ها کنترل و نظارت بر بازار 
است و ما اعتقاد داریم که باید از حلقه اول زنجیره به خصوص 
کارخانــه  ها این کار را انجام دهیم که بحث نظارت به خوبی 
انجام شــود.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که گزارش های 
مردمی اعالم شده نیز از حلقه اول زنجیره تامین مورد بررسی 
قرار می دهیم، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هم در 
این طرح با توجه به ضوابط جدید و اختیارات در این بخش 
می تواند با اعمال جریمه ها تســلط بیشتری در بازار داشته 

باشد و بر قیمت های بازار بررسی انجام دهند.  ایرنا

مجوز افزایش قیمت ۴ محصول لبنی تکذیب شد 

سوءاستفادهتولیدکنندگانلبنیاتازکمبودنظارتها

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشــور از احیای بیش از ۸۳۰ واحد 
اقتصادی راکد و نیمه فعال در کشور خبر داد.

 سیدامیرحســین مدنی نماینــده معاون اول رئیس جمهــور در نهضت احیای 
واحد هــای اقتصــادی از برگزاری نخســتین رویداد ملی احیاگــران واحد های 

اقتصادی و تولیدی در مرداد ماه خبر داد.
مدنی افزود: هدف این رویداد که با حضور و ســخنرانی معاون اول رئیس جمهور 
و تعدادی از وزرا و مسئولین ارشد کشور برگزار می شود، معرفی اهداف دولت در 
نهضت احیای واحد های اقتصادی و شناســایی و به هم رسانی بازیگران فعال در 
حوزه احیای واحد های اقتصــادی با تمرکز بر بخش خصوصی توانمند و مردمی 
اســت.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشــور با اشاره به اینکه بیش از 

۸۳۰ واحد راکد و نیمه فعال در کشــور احیا شده، احیای واحد های اقتصادی را 
نزدیک ترین راه تحقق هدف توسعه اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی 
در کشــور دانست، چرا که در بسیاری از این واحد ها زیرساخت فیزیکی، ماشین 
آالت و حتی منابع انســانی توانمند موجود اســت و با حل مشکالت مدیریتی و 

مالی شرکت، می توان این واحد ها را به چرخه اقتصادی کشور باز گرداند.

مدنی با بیان اینکه واحد های بســیاری وجود دارنــد که به علل متعدد از جمله 
اشــباع بازار یا منســوخ شــدن فن آوری، تولید آن ها اقتصادی نبوده و ناگزیر 
می بایســت زیرســاخت های تولید آن هــا در زمینه های دیگری بــه کار گرفته 
شــوند، افزود: در پاســخ به راهکار دولت در احیای این واحد ها به نقش حیاتی 
احیاگران شــامل شرکت های پیشران اقتصادی، شــرکت های مشاوره مدیریت، 
شــرکت های دانش بنیان، صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی و خطرپذیر، 
شــرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و نهاد های مالی می توان اشاره کرد و نقش 
دولت به هم رســانی هوشــمند بازیگران این حوزه و حمایــت هدفمند از زوج 
 احیاگــر و احیاجو )شــرکت نیمه فعال و غیرفعال( در قالــب حمایت های مالی 

و قانونی است.  باشگاه خبرنگاران

 احیای ۸۳۰ واحد اقتصادی
راکد و نیمه فعال

 ثبت نام ۷هزار متقاضی در هر دقیقه
 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

مدیر پروژه ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو با اشــاره به رفع کندی سرعت ســاعات ابتدایی ثبت نام این سامانه، از 
ثبت نام بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تا ساعت ۱۴ امروز و ثبت نامه هفت هزار متقاضی در هر دقیقه خبر داد.

"حســین آبادی" افــزود: در مرحله دوم طــرح یکپارچه تخصیص خودرو مقرر شــد با هماهنگی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و خودروسازان، اطالعات مورد نیاز دریافت و سیستم به لحاظ اطالعاتی آماده شروع 
به کار شود.وی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می کردیم مانند مرحله قبل درخواست های زیادی برای ثبت نام وجود 
داشــته باشد، پیش بینی های الزم شده بود که بتوانیم پاسخگوی حجم باالی درخواست ها در سامانه باشیم که بنا بر 
دالیلی در ساعات اولیه هجوم خیلی سنگینی به مراتب بیش از پیش بینی ما روی سایت به وجود آمد و همین موضوع 

منجر به کندی سرعت سامانه شد.
حســین آبادی ادامه داد: بالفاصله پس از مواجه شدن با این کندی، تمهیدات الزم که از قبل پیش بینی و برنامه ریزی 
شده بود را اجرا کردیم و تا حد امکان منابع و زیرساخت های سخت افزاری موجود را افزایش دادیم تا سرعت سامانه به 
حد قابل قبولی برسد و متقاضیان بدون هیچ مشکلی قادر به ثبت نام باشند، اگرچه در چند ساعت ابتدای آغاز ثبت نام 

اختالل کندی سرعت وجود داشت که بدین ترتیب برطرف شد.
مدیر پروژه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ضمن اعالم آمار ثبت نامی متقاضیان، اظهار داشت: با وجود کندی سرعت 
در روز نخســت )۲۵ تیر( بیش از ۱۶۰ هزار نفر در ســامانه ثبت نام کردند و تا ساعت ۱۴ روز دوم )۲۶ تیر( بیش از ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام در سامانه انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: این امر نشان دهنده این است که همه 
مشکالت مربوط به کندی سرعت برطرف شده و در همین ساعت بیش از هفت هزار ثبت نام در دقیقه را ثبت کرده ایم 

و سامانه همچنان بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه می دهد.  ایرنا

 رشد ۳۶ درصدی واردات کاالهای اساسی 
در گمرک چابهار

مدیرکل گمرک چابهار با بیان اینکه در ســه ماهه اول ســال ۲۶۸ هزار و ۵۱ تن گندم از گمرک چابهار ترخیص شده 
است گفت: ارزش دالری گندم وارد شده ۱۱۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۹۳ دالر بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.
قربان کریمی مدیر کل گمرک چابهار ، در پاسخ به سوالی در خصوص آمار ورود کاالهای اساسی در سه ماهه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۱ گفت: در فصــل بهار بالغ بر ۵۸۵ هزار و ۸۱۰ تن کاال بــه ارزش ۳۰۹ میلیون و ۹۹۷ هزار دالر تجارت 
خارجی در گمرک چابهار انجام شده است. این مقدار در مقایسه با سه ماهه سال گذشته در مجموع صادرات و  واردات 

۳۰ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه از نظر واردات کاالیی گندم باالترین آمار را در سه ماهه ابتدایی سال داشته است، گفت: در این مدت 
۲۶۸ هزار و ۵۱ تن گندم از گمرک چابهار ترخیص شــده که ارزش دالری آن ۱۱۹ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۹۳ دالر 
بوده اســت. کاالی دوم نیز برنج بوده است که در این رابطه ۱۰۷ هزار و ۴۸۹ تن ترخیص شده است.مدیر کل گمرک 
چابهار ادامه داد: مجموع ارزش برنج های وارد شده از گمرک چابهار برابر با ۱۱۷ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۳۷۸ دالر بوده 
اســت. در رتبه سوم کاالهای وارد شده از گمرک چابهار چای قرار دارد. ترخیص این کاال نسبت به گذشت رشد قابل 
توجهی داشــته است. بر این اساس ۸۲۳ تن چای به ارزش ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۲۹۵ دالر ترخیص شده است.وی 
افزود: البته در بحث ترخیص کاالهای اساســی، ذرت نیز وجود دارد اما در آمار ســه ماهه نبوده اســت و در این مورد 
نیز آمار خوبی در تیر ماه ثبت خواهد شــد. در سال گذشته گمرک چابهار در جایگاه سوم واردات کاالهای اساسی در 
کشــور قرار داشــته است و امیدوار هستیم تا با اقدامات انجام شــده و همکاری دستگاه های دیگر بتوانیم به رتبه دوم 

دست پیدا کنیم.  تسنیم

هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیونی مسکن 
1۳۴ میلیون تومان شد

با توجه به افزایش قیمت اوراق تســهیالت مسکن به هر برگه ۱۴۰ هزار تومان، 
متقاضیان دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن باید ۱۳۴ میلیون تومان برای 

دریافت این وام هزینه کنند.
 در معامالت یکشــنبه ۲۶ تیر ماه بازار سرمایه قیمت هر برگه اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مسکن در چند نماد زیرمجموعه تسه رشد اندک و در چند نماد 
نیز کاهش قیمت داشــت.به طور کلی در پایان معامالت بازار ســرمایه، متوسط 
قیمت هر برگه تســهیالت مســکن در دامنه ۱۳۸ تا ۱۴۲ هــزار تومانی برآورد 

می شــود؛ ارزان ترین معامله امروز اوراق تسهیالت مسکن ۱۳۴ هزار تومان برای 
هر برگه و گران ترین معامله نیز به برگه ۱۴۷ هزار تومانی اختصاص دارد.

با احتســاب میانگین نرخ خرید هر برگه حق تقدم تسهیالت مسکن ۱۴۰ هزار 
تومان، هزینه دریافت وام مســکن زوجین تهرانی با ســقف ۴۸۰ میلیون تومان 
شامل ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید همراه با ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن 
۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شــد؛ گفتنی اســت هر برگه تسهیالت 
مسکن حاوی ۵۰۰ هزار تومان وام است.به عبارت دیگر، در حالی که وام گیرنده 
ماهانه ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله اقساط این تسهیالت 
را پرداخــت می کند، اما بیش از یک میلیارد تومــان به بانک پس می دهد، تنها 

می تواند از ۳۴۶ میلیون تومان این تسهیالت بهره مند شود.
همچنین برای دریافت وام مســکن فردی تهران تا ســقف ۲۸۰ میلیون تومان 

شــامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید مســکن و ۸۰ میلیــون تومان وام جعاله 
مســکن، متقاضیان می بایســت ۷۸ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومــان بابت خرید 
این اوراق با احتســاب هر برگــه ۱۴۰ هزار تومان، هزینــه کنند. در نهایت هم 
تنهــا ۲۰۱ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومــان برای متقاضی باقــی می ماند که با آن 
 می تــوان ۵ متر از یک مســکن با متوســط قیمت هر متــر ۴۰ میلیون تومان 

خریداری کرد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در تهران حدود ۴۰ میلیون تومان اســت که زوجین با وام مسکن ۴۸۰ میلیون 
تومانــی می توانند ۱۲ متر از یک واحد مســکونی را خریداری کنند؛ وام مذکور 
)۴۸۰ میلیون تومانی( تنها کفاف هزینه خرید ۲۴ درصد از یک واحد مســکونی 

۵۰ متری و ۲ میلیارد تومانی در تهران را می دهد.  مهر


