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رسیدن به نرخ رشــد ســاالنه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از 
اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی محسوب می شود.

از جمله مهم ترین بازارهای منطقه بــرای صادرات موادغذایی 
 ایران سه کشور روسیه، عراق و عمان است.

اولین و بزرگ ترین واردکننــده محصوالت صنایع غذایی  ایران، 
عراق است که در بســیاری از محصوالت غذایی صادراتی  ایران 
جایگاه نخســت را دارا اســت.تقاضای واردات عــراق همواره 
چشمگیر بوده و پیوسته واردکننده خالص بزرگ موادغذایی در 
منطقه بوده اســت و  ایران نیز توانسته سهم مهمی از موادغذایی  
این کشــور را تامین کند و جزو شــرکای تجاری طبیعی  ایران 

شناخته می شود.
  ادامه در صفحه 2

سرمقاله
ونا با صادرات غیرنفتی چه می کند؟ کر

مهدی کریمی تفرشی
 رئیس هیات مدیره خانــه صنعت، معدن وتجارت 

جوانان تهران



پایان کار بررسی بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق

تفکیک پرداخت یارانه نقدی و معیشتی
خریدار   ســخنگوی کمیســیون تلفیق در پایان 
بررسی الیحه بودجه ۹۹ در این کمیسیون، از تفکیک 
پرداخت یارانه معیشــتی و یارانه نقــدی در بودجه 
ســال آینده خبر داد. هادی قوامــی در پایان آخرین 
نشست کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ و در 
جمع خبرنــگاران، به جزئیات اصــاح الیحه بودجه 
سال آینده اشــاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده 
یارانه نقــدی به ازای هر نفر ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان و 
به حساب ۷۸ میلیون نفر واریز خواهد شد و ۳۱ هزار 
میلیارد تومان نیز برای پرداخت یارانه معیشــتی به 
۶۰ میلیون ایرانی تخصیص یافــت.وی افزود: عاوه 
بر مصوبه کمیسیون مبنی بر تفکیک پرداخت یارانه 
نقدی و یارانه معیشــتی، به وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تذکر داده شــد تا بانک هــا اطاعات خود را 
اصاح کنند و افراد نیازمند از حمایت های معیشــتی 
برخوردار شــوند.آقای قوامی در پایان این نشست که  
به دلیل دلیل پیشگیری از شــیوع کرونا و توصیه های 
بهداشتی در صحن مجلس برگزار شد، گفت: سناریوی 

بررسی بودجه چند دوازدهم فعا منتفی است.

 افزایش ۶0 لیتری سهمیه بنزین نوروز 
یا تابستان

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹۹، گفت: 

طبق مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مقرر 
شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه )نوروز( و یا 

تابستان اضافه شود.
آقای هــادی قوامی ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجه در پایان آخرین نشســت کمیســیون تلفیق 
بودجه ۹۹ کــه صبح روز )یکشــنبه( بــرای رعایت 
نکات بهداشتی و پیشگیری از شــیوع کرونا ویروس 
در صحن مجلس برگزار شــد، جزئیات اصاح الیحه 

بودجه سال آینده را تشریح کرد.
وی با اشــاره به الحاق یک جزء به جــدول تبصره ۱۴ 
این الیحه، افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر 
شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه )نوروز( و یا 
تابستان اضافه شود؛ یعنی سهمیه بنزین فروردین یا 

تابستان ۱۲۰ لیتر خواهد بود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق، تصریح کــرد: این 
افزایش ســهمیه ۶۰ لیتری فقط یک بار خواهد بود 
که با توجه به شیوع کرونا در کشــور تصمیم با دولت 
خواهد بود که این افزایش در ســهمیه فروردین برای 

سفر های نوروزی و یا در سهمیه تابستان اعمال شود.

برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
در محل صحن علنی مجلس

برای اولین بار، جلســه کمیســیون تلفیق بودجه 

ســال ۱۳۹۹ در محل صحن علنــی مجلس برگزار 
شد.

نمایندگان مجلس صبــح روز )یکشــنبه( در محل 
صحن علنی و در قالب کمیســیون تلفیق، به بررسی 

الیحه بودجه سال آینده پرداختند.
در این جلسه، موضوعاتی همچون مجوز دولت برای 
تولید مســکن با اولویــت خانوار های کــم درآمد در 
سال ۹۹ و نیز حقوق و دســتمزد ها در سال آتی مورد 

بررسی قرار گرفت.
پیــش از این آقای اســداهلل عباســی ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس شورای اســامی، گفته بود، 
نماینــدگان در صحن علنی، الیحــه بودجه را برای 
بررسی و اصاح به کمیســیون تلفیق ارجاع داده اند 
و کمیسیون در حال بررســی این الیحه است تا هر 
چه ســریعتر گزارش نهایی الیحــه بودجه به هیأت 
رئیســه ارائه شــود، بعد از آن هیأت رئیســه درباره 
نحوه بررســی الیحه در صحن علنی تصمیم گیری 

می کند.
آقای عباســی با بیــان اینکه بحث بودجه دو یا ســه 
دوازدهــم قطعی نیســت، تصریح کــرد: در این باره 
کمیســیون تلفیق تصمیــم خواهد گرفت و شــیوه 
تصویب نهایی، بــه طریق مذکور یا عــادی یا مطابق 

اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.

سرمقاله

دبیــرکل کانــون عالــی انجمن های 
صنفی کارگــران از احتمــال تعیین 
دستمزد ســال ۹۹ کارگران در هفته 
جاری خبر داد و ابــراز امیدواری کرد 
که حداقل دســتمزد کارگران به رقم 
چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه 

معیشت کارگران نزدیک شود.
 هادی ابوی، درباره جلســه دستمزد 
شــورای عالی کار اظهار کرد: با توجه 
به آنکه در هفته گذشــته هزینه سبد 
معیشــت کارگران در کمیته دستمزد 
تعیین شــد و اعضای کمیته روی رقم 
۴ میلیــون و ۹۴۰ هــزار تومان توافق 
کردند و بــا توجه به شــرایط موجود 
کشــور، مذاکرات دســتمزد سال ۹۹ 

کارگــران وارد فاز جدی تر 
شــده و احتمال زیــاد این 

هفته به نتیجه برسد.
وی افزود: امسال نمایندگان 
کارگری امســال از پختگی 
جلســات  در  بیشــتری 
برخوردار بودنــد و علمی تر 

بحث کردنــد از طرفــی مطالبه جامعه 
کارگری هم نســبت به گذشــته بیشتر 
شده اســت لذا امیدواریم شورای عالی 
کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران 
را با درنظر گرفتن خط فقر، هزینه سبد 
معیشــت و شــرایط اقتصادی کشور به 

شکل واقعی و منطقی تعیین کند.
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن های 

صنفــی کارگــران تصریح 
کرد: همه ســاله بر مبنای 
نرخ تورم آخر ســال نسبت 
به دســتمزد ســال آینده 
تصمیم گیری می شــود در 
حالی که مشــخص نیست 
ســال آینده چه شرایطی 
داشــته باشــیم و نوســانات نرخ ارز، 
تغییر قیمت بنزیــن، تعامات و روابط 
خارجی و پیامدهــای ویروس کرونا را 
باید پیش بینی کنیم.ابوی با اشــاره به 
افزایــش قیمت برخی کاالهــا و اقام 
ضروری کارگــران در روزهای اخیر، 
گفت: در حــال حاضر تمــام اخبار و 
رویدادهای کشور حول محور کرونا می 

چرخد و همین امر بیشترین فشار را بر 
قشــر ضعیف و آســیب پذیر کارگری 
وارد کرده است.وی با تاکید بر افزایش 
مزایای جانبی دستمزد ۹۹،  احیای بن 
کاال و اختصاص ســبد کاال به کارگران 
را پیشــنهاد کرد و گفت: دولت باید در 
جهت حفظ قدرت خریــد کارگران و 
تامین معیشت آنها گام بردارد و سهم 
خود را در قبال کارگران و کارفرمایان 

ایفا کند. 
اعضای کمیته دســتمزد شورای عالی 
کار در آخرین نشســت خــود، هزینه 
ماهانه زندگــی خانوارهای کارگری را 
تعیین و روی رقم چهار میلیون و ۹۴۰ 

هزار تومان به توافق رسیدند.

دستمزد

احتمال تعیین دستمزد کارگران در هفته جاری
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ونا با صادرات غیرنفتی   کر

چه می کند؟
  ادامه از صفحه یک

دومین جایگاه را افغانســتان دارد به طوری که 
همواره جزو چهار کشــور نخست برای صادرات 
یکایک محصوالت گروه مربــوط به صنعت غذا 

قرار دارد. سومین جایگاه از آن روسیه است.
مراودات تجاری ایران و عــراق در مرز مهران از 
روز دوشنبه هفته گذشــته از طرف عراق دچار 
اختال شده است. این موضوع سبب شده است 
کامیون های تجاری که از روزهای گذشــته در 
مهران مستقر هســتند، نتوانند بارهای خود را 
خالی کنند و همچنان در پایانه صدف نرسیده به 
مرز مهران به امید بازگشایی این گذرگاه بمانند.

به نقل از گمرک، حدود ۸ روز بــود که رانندگان 
کامیون ایرانــی و عراقی در دو طرف مســتقر و 
منتظر تصمیمات کشــور عراق بودنــد. به دلیل 
بسته شــدن مرز مهران، هزار دســتگاه کامیون 
صادراتی در این مرز متوقف مانده بود که تاکنون 
۲۰ دستگاه وارد شــده اند و سرعت کار نیز عادی 
است.به گفته رییس سابق اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و ترکیه روزانه حــدود ۴۰۰ کامیون در مرز 
بازرگان رد و بدل می شود و این تعداد می تواند به 
حدود ۵۰۰ کامیون برسد. درهای ورود و خروج 
مرز بازرگان از طرف دولت ترکیه از روز یکشــنبه 
بسته شده و بنابر گفته سخنگوی گمرک، دلیل 
بسته شــدن این مرز تدابیری برای سامت اتباع 
ترکیه بوده اســت که البته با این کار خود کشور 
ترکیه نیز بســیار متضرر خواهد شد.آنچه مسلم 
اســت باید تدابیر ایمنی در مرزها اندیشیده شود 
و هر دو طــرف کنترل های ویژه روزانه داشــته 
باشند.درپی شیوع ویروس کرونا در ایران، برخی 
از کشورهای همســایه مرزها را بستند و صادرات 
غیرنفتی دچار مشــکل شــده اســت. واردات و 
صادرات محصوالت بســتگی بــه طوالنی بودن 
حضور ویروس کرونا دارد. امــا قطعا این موضوع 

تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد داشت. 
همانطور که در چین ماحظه شد اقتصاد چین 
در عرض یک ماه در آستانه فلج شدن قرار گرفت 
و مراودات تجاری این کشور قدرتمند اقتصادی 
متوقف شــد. صادرات کاالهای روسی به چین با 
توجه به شیوع ویروس کرونا، بیش از یک چهارم 
کاهش یافت و تنها صــادرات و واردات کاالهای 
عمده ادامــه دارد.بــه گفتــه نایب رئیس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و چین، در حال حاضر 
واردات  یک هــزار و  ۴۰۰قلم کاال از چین و دیگر 
کشورها ممنوع اســت و پیش از این ممنوعیت 
هم فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد واردات کشور، مصرفی 
بوده و باالی ۸۰ درصد را کاالهای واســطه ای و 

مرتبط با خطوط تولید تشکیل می دادند.
چین زمانی متوجــه بحران کرونا شــد که این 
ویروس بشــدت شــیوع پیدا کرده بــود. اینکه 
چقدر مدیریــت و تدبیر مســئولین در ایران در 
جلوگیری از شــیوع این ویروس در کشــور به 
موقع و اساسی باشــد در جلوگیری از بروز یک 
بحران اقتصادی در کشــور می تواند موثر باشد.  
در شرایطی که در برنامه بودجه سال آینده اتکاء 
اصلی بودجه بر اقتصاد غیرنفتی پایه ریزی شده 
است باید برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای از 
سوی دولت برای جلوگیری از ضربه به صادرات 
غیرنفتی در شــرایط بروز بحــران هایی مانند 
شــیوع ویروس کرونا اندیشیده شــود.از طرف 
دیگر بازارهای نفت وابســته بــه تقاضای چین 
برای نفت هستند. تقاضای نفت مهم ترین عامل 
تغییر قیمت آن در ۲۰۱۹ بــود. کاهش تقاضا از 
طرف دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
نیز میتواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد دنیا و از جمله 
ایران بگذارد.مقابله جدی با شیوع این بیماری 
و تدابیر شــدید ایمنــی که بر ســرعت روند 
جلوگیری از شــیوع بیمــاری بیافزاید و اطاع 
رسانی دقیق و شــفاف به مردم باید در دستور 

کار فوری دولت و مسئولین قرار گیرد.



برای کمک به جلوگیری از شیوع کرونا انجام شد

تمهیدات بانک مرکزی برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب
خریدار   بانک مرکزی با هــدف مدیریت، کنترل و 
پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا، اقداماتی را برای 
تسهیل اســتفاده مردم از درگاه های غیر حضوری به 
نظام بانکی اباغ کرد. بانک مرکزی با هدف مدیریت، 
کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقداماتی را 
برای تسهیل استفاده مردم از درگاه های غیر حضوری 

به نظام بانکی اباغ کرد.
اقدامات اباغ شده به نظام بانکی به این شرح است:

۱. ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شــتابی 
و درون بانکــی( از طریــق درگاه هــای اینترنتی و 
خودپردازها از مبلغ ســی میلیون ریال در هر شبانه 
روز از مبدا هر کارت به پنجاه میلیــون ریال افزایش 
یابد. الزم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش 
از ســی میلیون ریال برابر با کارمزد انتقال وجه سی 

میلیون ریالی است.
۲. ســقف مجاز انتقال وجه کارت بــه کارت از طریق 
پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال 
با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت 
و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش 
قابل افزایش اســت. با توجه به خطرات ناشــی از سو 
اســتفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل 

فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
۳. امکان تمدید تاریخ انقضــا کارت های بانکی بدون 
نیاز به مراجعه حضوری مشــتری به مدت سه ماه از 
تاریخ انقضا بامانع است. ضروری است اقدامات الزم 
برای احراز هویــت غیرحضوری و اطاع رســانی به 

مشتریان انجام شود.
۴. طبق روال ســال های گذشــته و به منظور کاهش 

مراجعات مردم به شــعب و دســتگاه های خودپرداز 
افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از ۲ میلیون 
ریال به پنج میلیون ریال بامانع اســت. الزم به ذکر 
است این اقدام در راســتای کاهش مراجعه مشتریان 
به شــعبه انجام می شــود و باوجود ایجاد امکان فوق 
ضروری اســت اطاع رســانی مناســب در راستای 
کاهش اســتفاده از اســکناس به مشــتریان انجام 

می شود.
۵. تعداد تاش هــای متوالی ناموفق رمــز دوم درهر 
شــبانه روز به شرح دستورالعمل پیوســت به پنج بار 

افزایش یابد.
گفتنی است رعایت مفاد این بخشنامه تا اطاع ثانوی 
الزم االجرا بوده و بازگشــت به وضعیت عادی با اباغ 

این بانک انجام می شود.

شعبه

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشــت: 
به مدیــران بانک ها توصیــه می کنم، 
شــرایط امــروز اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی که از ایــن بابت دچــار وقفه 
درآمدی می شــوند را درنظــر گرفته 
و در خصــوص تمدیــد زمــان و نحوه 
وصول اقســاط وام هــا، همراهی الزم 
را با مشــتریان به عمل آورده و مراعات 
وضعیت آنها را بکنند. عبدالناصر همتی 
در پســت اینســتاگرامی خود نوشت: 

در خصوص شــرایط ناشی 
از شــیوع کرونــا، تأکید بر 
دو نکتــه را، خطــاب بــه 
مدیران و همــکاران بانکی 
می دانم:  ضــروری  خــود 
این روزها، علیرغم ریســک 
فعالیت در شــعب بانک ها، 

شــاهد تاش ها و زحمــات همکاران 
عزیز نظام بانکی، برای خدمت به مردم، 
خصوصاً در شعب بانک ها هستیم. مردم 

عزیزمان قطعــاً قدر تاش 
این عزیزان را می دانند. من 
نیز به سهم خودم، به تمامی 
همــکاران خوبم خســته 
نباشید گفته و ضمن توجه 
دادن به دســتورالعمل های 
تاش های  بابت  بهداشتی، 
آنهــا، قدردانــی می کنم.بــا توجه به 
تعطیلی یــا کاهش فعالیــت برخی از 
کســب و کارهای کشــور، که ممکن 

اســت کاهش عایدی برخــی واحدها 
و صنوف و حتی اشــخاص حقیقی را 
درپی داشته باشد، به مدیران بانک ها 
توصیه می کنم، شرایط امروز اشخاص 
حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار 
وقفــه درآمــدی می شــوند را درنظر 
گرفتــه و در خصوص تمدیــد زمان و 
نحوه وصول اقســاط وام ها، همراهی 
الزم را با مشــتریان به عمــل آورده و 

مراعات وضعیت آنها را بکنند.

عضو کمیســیون تلفیق بودجه سال 
۹۹، گفت: با مصوبه دیروز کمیسیون 
تلفیــق حداقــل حقــوق کارکنان و 
بازنشســتگان کشــوری و لشکری و 
کسانی که قرارداد مســتقیم کاری با 
دولت دارند در ســال آینده ۲ میلیون 

و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
 محمدعلی پورمختــار نماینده مردم 
بهــار و کبودرآهنــگ در مجلــس 
شورای اسامی، با اشــاره به نشست  

دیــروز کمیســیون تلفیــق بودجه 
ســال ۹۹، گفت: با مصوبــه اعضای 
کمیســیون تلفیق حداقــل حقوق 
کارکنان و بازنشســتگان کشــوری 
و لشــکری و کســانی که قــرارداد 
مســتقیم کاری با دولــت دارند در 
ســال آینده ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تومان خواهد بود که حقوق همه این 
کارکنان و بازنشستگان عاوه بر این 

۱۵ درصد نیز افزایش خواهد داشت.

وی افــزود: ایــن مصوبه شــامل حال 
بازنشســتگان و کارکنــان تأمیــن 
اجتماعی نمی شــود و در مورد میزان و 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان 
این صندوق وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصمیــم می گیرد.عاوه بر 
این بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق 
معلمانی هم که حقوق آنها کمتر از ۵۰ 
درصد فوق العاده شغل ماده ۱۰ قانون 
مدیریت خدمات کشوری باشد شامل 

حداقل حقوق ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تومان خواهد شد و اعضای کمیسیون 
تلفیق بــر اجرای رتبه بنــدی معلمان 
تأکید کردند.چنانچه در هیات رئیسه 
مصوب شود الیحه بودجه سال ۹۹ بر 
اســاس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد 
بررســی قرار میگیرد و دیگر نیازی به 
بررســی آن در صحــن علنی مجلس 
نیست و مستقیم به شــورای نگهبان 

ارسال خواهد شد.

تسهیالت

حقوق

تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام ها

2میلیون و 800هزار تومان حداقل حقوق سال آینده
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ونا مقابله با کر
بانک سامان برای کاهش مراجعه مردم به شعب 

بانک ها، خدمات ویژه ای ارائه می دهد.
 بنابر اعــام بانک ســامان، با توجه بــه تأکید 
مراجع بهداشــتی و درمانی در خصوص کاهش 
تردد مردم در ســطح شهر، بانک ســامان از ۱۲ 
اســفندماه خدمات ویــژه ای را در این خصوص 

ارائه می دهد.
بر این اساس تا اطاع ثانوی ســقف برداشت از 
تمام خودپردازهــا، نت بانــک و موبایلت بانک 
سامان به مبلغ ۵ میلیون ریال، افزایش می یابد. 
همچنین ســقف انتقال وجه کارت به کارت نیز 
افزایش  یافتــه و تمام مــردم از خودپردازهای 
بانک سامان می توانند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال 

کارت به کارت کنند.
در همین حال با هدف کاهــش میزان مراجعه 
مشتریان به شعب بانک ســامان، تعداد دفعات 
رمز اشــتباه که منجر به غیرفعال شــدن کارت 

می شود به ۵ بار افزایش یافته است.
عاوه بر این، تمام کارت هایی کــه تاریخ اعتبار 
آن ها اسفندماه امسال و فروردین ماه سال آینده 
به اتمام می رسد تا پایان خردادماه دارای اعتبار 
هستند و نیازی به مراجعه به شعبه برای تعویض 
این کارت ها وجود ندارد. این گروه از مشــتریان 
الزم اســت در هنــگام خریدهــای اینترنتی و 
تراکنشهایی که نیازمند درج تاریخ انقضا است، 

در قسمت مربوطه تاریخ ۰۳ و ۹۹ را وارد کنند.
مشــتریان بانک ســامان همــواره می توانند 
خدمات موردنیاز خود را به صورت آناین از نت 

بانک، موبایلت و تل بانک سامان دریافت کنند.
همچنین مرکز ســامان ارتباط به شماره تماس 
۰۲۱۶۴۲۲ در تمامی ســاعات شبانه روز آماده 

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

بانک رفاه به تولید کنندگان مواد 
شوینده و بهداشتی تسهیالت 

اعطا کرد
بانــک رفــاه کارگــران در راســتای ایفــای 
مســئولیتهای اجتماعی و به عنــوان یک بانک 
ســامت محور، اقدام به اعطای تســهیات به 

تولید کنندگان مواد شوینده و بهداشتی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
این بانک به عنوان یک بانک اجتماعی و سامت 
محور و در راستای حمایت از رونق تولید و نظام 
ســامت کشــور، اقدام به اعطای تسهیات به 

تولید کنندگان مواد شوینده و بهداشتی کرد.
بر اســاس این گزارش، بانک رفاه در بازه زمانی 
۹۲ تا ۹۸ با تخصیص تســهیات خرد و کان 
در حوزه های مختلف بهداشت، سامت و دارو 
در قالب طرح های اعتبــاری از جمله پرداخت 
تســهیات به دانشــگاه های علوم پزشــکی، 
بیمارســتان ها، مراکز درمانی و داروخانه های 
کشــور جهت تجهیز و احــداث، اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها، پرســتاران و کارکنان شاغل 
در مراکز درمانی بابت تجهیز مطب، بازسازی و 
تعمیرات مسکن به مبلغ ۴۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
ریال توانســته اســت گام های موثری در حوزه 

سامت کشور بردارد.
در ادامه رونــد اقدامــات حمایتــی از تولید و 
اشــتغال، بانک رفاه در ده ماهه نخســت سال 
جاری، در بخش های آب و کشــاورزی، صنعت 
و تولید، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات 
و متفرقــه بیــش از ۳۸۲.۰۲۹ میلیــارد ریال 

تسهیات اعطا کرده است. 
همچنین بانک رفاه در ســال های ۹۶، ۹۷ و ده 
ماهه نخست ســال ۹۸، بالغ بر۲۷.۶۲۳ میلیارد 
ریال تسهیات از محل منابع بانک به بنگاه های 

کوچک و متوسط پرداخت کرده است. 



  با هدف کاهش خطر کروناویروس

ساعات کاری ادارات و بانک های استان البرز کاهش یافت
خریدار   جانشــین ســتاد مدیریت بیماری کرونا 
از کاهش ســاعت ادارات و بانک های استان با هدف 
پیشــگیری از بیماری کرونا ویروس خبر داد و گفت: 
بر این اســاس ســاعات اداری بانک ها و دستگاه های 
اجرایی البرز تا پایان هفته جاری از ســاعت ۹ لغایت 

۱۲ خواهد بود.
علی درویش پور با بیان این مطلب در نشســت ستاد 
استانی مقابله با کرونا اظهار داشــت: هدف از اجرای  
این طرح کاهش تردد آحاد مختلف مردم در ســطح 
شهر به منظور کنترل در شــیوع این بیماری است در 
این راستا از تمامی شهروندان درخواست می شود تا 
حد امکان از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی 

استان ممانعت به  عمل آورند.
وی همچنین در خصوص اجــرای این مصوبه تصریح 
کرد: از مدیران دستگاه های اجرایی استان انتظار می 
رود با اتخاذ تمهیدات الزم برای مرخصی زنان باردار، 
دورکاری و پرسنل دارای مشکات ریوی اتخاذ شود 

تا تعداد پرسنل به حداقل ممکن برسد.

درویــش پــور همچنین تاکیــد کرد: فعــال کردن 
میز خدمت در ورودی دســتگاه هــای اجرایی و ارائه 
خدمات مطلوب به مردم مــی تواند در مواقع ضروری 
در مراجعه حضوری مردم به دســتگاه ها گامی مهم 
در راســتای کنترل این بیماری در ســطح استان به 
شــمار روداین مســئول ضمن قدردانی از دانشگاه 
علوم پزشکی البرز و کادر پزشــکی و درمانی استان، 
بر تشــکیل کمیته مقابله با کرونــا ویروس درتمامی 
دســتگاه های اســتان، خاطر نشــان کرد: مدیریت 
سلیقه ای در خصوص کرونا ممنوع است در این راستا 
نظارت مدیران دســتگاه های اجرایــی در خصوص 
پرهیــز از برگزاری تجمــع ها از قبیــل همایش ها و 
کنگره ها و ... نکته قابل تاملی اســت که باید به دقت 

مورد توجه قرار گیرد
وی یادآور شــد: از دیگر مراکز مهــم تجمعی که باید 
مورد توجه قرار گرفتــه و به صورت مرتــب و روزانه 
ضدعفونی شــود فضاهای عمومی شــهری از قبیل 
مبلمان شهری، پادگان ها، زندان ها، مراکز نگهداری 

از سالمندان است در این راســتا  سازمان زندان های 
اســتان البرز با اتخــاذ تدابیری همچــون موافقت با 
مرخصی زندانیان کم خطر می تواند مدیران اســتان 

را در کنترل شیوع ویروس کرونا یاری دهد.
درویش پور در ادامه سخنان خود در خصوص تمدید 
تعطیلی مدارس گفت: این تصمیم باید از سوی ستاد 
ملی اعام شود و در حیطه وظایف و اختیارات استان 

نیست.
تعطیلی قلیان سراها و آرایشــگاه های زنانه و کاهش 
تردد در سطح  شــهرها از جمله اقدامات پیشگیرانه 
در این زمینه است که از ســوی معاون استاندار البرز 
مورد تاکید و توجه قرار گرفت.وی در پایان ســخنان 
خود تاکیــد کرد: اطاع رســانی اخبــار و اطاعات 
مرتبط با ســتاد مدیریت مقابله با کرونــا البرز تنها از 
طریق خبرگزاری جمهوری اسامی و صدا و سیمای 
این استان قابل استناد است در این زمینه از رسانه ها 
انتظار می رود مسئوالن اســتان را در خصوص اطاع 

رسانی دقیق و شفاف به مردم یاری دهند.

البرز

اعضــای دو باند بــزرگ زمین خواری 
که با جعل اســناد و مــدارک، پس از 
تصاحب زمینهای باصاحب و فروش 
آنها در اســتانهای مختلــف، ۱۰ هزار 
میلیــارد ریــال کاهبــرداری کرده 
بودند، با تــاش کارآگاهــان پلیس 

آگاهی استان البرز دستگیر شدند.
ســردار عباســعلی محمدیان با اعام 
خبر انهدام بانــد زمین خواری، درباره 
جزئیات این خبر اظهار کرد: در اجرای 
منویات مقام معظــم رهبری )مدظله 
العالی( در راســتای مبــارزه قاطع با 
مفســدان واخالگران نظام اقتصادی 
و همچنین برنامه های اجرایی ســال 
۹۸ در این زمینه، با توجه به تحقیقات 
صــورت گرفتــه، تعــدادی اراضــی 
باصاحب یا صاحب متواری در حوزه 
استان البرز و اســتانهای همجوار که 
مورد سوءاســتفاده افراد زمین خوار و 
جاعل قــرار گرفته بودند، شناســایی 

شدند.
فرمانده انتظامی اســتان البرز تصریح 
کرد: بــا توجه بــه اهمیــت موضوع، 
رســیدگی به آن در دســتور کار اداره 
مبــارزه با جرایــم اقتصــادی پلیس 
آگاهــی ایــن اســتان قــرار گرفت و 
اقدامات گسترده ای برای شناسایی و 

دستگیری زمین خواران آغاز شد.
این مقــام ارشــد انتظامــی افزود: 
کارآگاهــان حاکی  پیگیری هــای 
از آن بود کــه تعــدادی زمین خوار 
جاعل حرفــه ای با تشــکیل دو باند، 
در ســطح اســتانهای البرز، تهران و 
برخی از اســتانهای شمالی و مرکزی 
کشــور، در امــر تصــرف و تملــک 
زمینهای باصاحــب، فعالیت دارند 
که بافاصله اقدامات پلیســی انجام 
و محرز شــد اعضای این باند پس از 
تصرف اماک بدون صاحب و دریافت 
مشــخصات مالک و ملک، بــا تهیه 

مدارک جعلی، مبایعــه نامه ای را به 
اسم یکی از اعضای باند تنظیم و اقدام 
به طرح دعوی علیــه مالک اصلی در 
دادســراهای حقوقی ســطح استان 
البرز و تهــران و متعاقب آن دریافت 

سند می کردند.
وی خاطرنشــان کرد: اعضای این باند 
با تطمیع افــرادی کــه دارای آدرس 
ســکونت مشــخصی نبودند و انتقال 
ســند به نام ایــن افراد، امــاک را در 
بنگاه هــای معامات ملکــی معامله 
کرده و به منظور کتمــان عمل خود، 
پول حاصل از فــروش اماک را صرف 
خرید ملک، خودروهای گران قیمت و 

ارز می کردند.
محمدیان تصریح کرد: در استعامهای 
صــورت گرفته از بانکهــای اطاعاتی 
مسکن، محرز شــد در ماه های اخیر، 
چند فقره ملک بــا ارزش میلیاردی به 
نام چند نفر از اعضای باند در استانهای 

البرز و تهران معامله شده است.
رئیس پلیس اســتان البرز بیان کرد: 
با انجــام تحقیقات گســترده، ۱۰ نفر 
در قالب اعضای ۲ بانــد زمین خواری 
در چند عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
و در بازرســی از دفاتر کار آنها، اسناد 
و مــدارک جعلــی و مــدارک مربوط 
به امــاک مــورد نظر، کــه حاکی از 
فعالیت اعضای این باندهــا در زمینه 

زمین خواری بود، کشف شد.
این مقــام انتظامــی درباره شــیوه و 
شگرد متهمان، گفت: نامبردگان پس 
از شناســایی زمینهــای باصاحب یا 
صاحب متواری و دریافت استعامهای 
ثبتی و هویتــی، مبایعه نامه ها را تهیه 
و به جای فروشــنده، خریدار و شاهد 
در قراردادهــا، خــود اعضــا، اقدام به 
امضا می کردند و پــس از طی مراحل 
تشریفاتی، سند تنظیم و سند مالکیت 

دریافت می شد.

کالهبرداری
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نماینده ولی فقیه در استان البرز:
 طالب حوزه های علمیه

وس آماده   تا نابود کردن این ویر
خدمت رسانی هستند

نماینــده ولی فقیــه در اســتان البرز بــا بیان 
اینکه طاب حوزه هــای علمیه اســتان آماده 
خدمت رســانی و کمک معنوی به هم وطنان در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی هســتند،گفت: 
شبکه نورانی مساجد، بسیج و حلقات صالحین 
استان نیز آماده کمک به مراکز درمانی و توزیع 

اقام بهداشتی در بین مردم می باشند.
به گــزارش خبرنگار مــا )فاطمه حســن ابی( 
آیــت اهلل حســینی همدانــی بــه مناســبت 
حوادث اخیــر و بیمــاری کرونا بــا قدردانی از 
دست اندرکاران و کادر پزشکی و درمانی گفت: 
صمیمانه از پزشــکان، پرســتاران و کادرهای 
درمانی و مجموعه دســت اندرکاران پزشــکی 
اســتان در مواجهــه و مبارزه با ویــروس کرونا 

قدردانی و تشکر می کنم.
وی با اشــاره به حجم باالی تردد در استان البرز 
و افزایش احتمال ابتا به ایــن بیماری، بر لزوم 
رعایت بهداشت فردی تأکید کرد و اظهار داشت: 
مردم حتی المقــدور از شــرکت در اجتماعات 

خودداری کنند.

نماینــده ولی فقیــه در اســتان البرز بــا بیان 
اینکه طاب حوزه هــای علمیه اســتان آماده 
خدمت رســانی و کمک معنوی به هم وطنان در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی هســتند، بیان 
داشت: شبکه نورانی مســاجد، بسیج و حلقات 
صالحین استان نیز آماده کمک به مراکز درمانی 

و توزیع اقام بهداشتی در بین مردم می باشند.
آیت اهلل حســینی همدانی در پایان اضافه کرد: 
ائمه جمعه اســتان البرز نیز آمادگی خدمت در 
هر مورد بــا صاح دید دســتگاه های مربوطه را 

دارند.
 

در استان البرز
 کارگاه غیرمجاز تولید ژل

 ضد عفونی کننده پلمب شد
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز از کشــف یک کارگاه غیرمجــار تولید ژل 

ضدعفونی کننده دست در کرج خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما )زبیده شادان وند (  رامین 
ربیعی پس از اعام این خبر گفــت: ظهر امروز 
پس از ارســال گزارش از سوی حراست سازمان 
صمت، بازرسین این سازمان موفق به شناسایی 
یک کارگاه غیرمجاز تولید ژل ضدعفونی کننده 

دست در استان البرز شدند.
وی تصریح کرد: این کارگاه غیرمجاز در شــمال 
غربی کرج و در انبار یک مصالح فروشی اقدام به 

تولید می کرده است.
ربیعی ادامه داد: هفت هزار قوطی ژل ضدعفونی 
کننده دســت به ارزش ریالی ۳ میلیارد ریال در 

این کارگاه کشف و ضبط شد.
رئیس ســازمان صمت اســتان البــرز درباره 
دیگر کشــفیات این کارگاه اظهار داشت: ۳۰۰ 
کیلوگرم مواد اولیه و چند دســتگاه تولیدی نیز 

در این کارگاه کشف شده است.
وی در خاتمه بیان کرد: بــا حکم مراجع قضایی 
ایــن کارگاه پلمــب و پرونده آن برای بررســی 

نهایی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.  



رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد

ونا در البرز نسبت به سایر استان ها کمتر است  تعداد موارد مثبت کر
خریدار    حســین کریم گفت: متاسفانه همزمان 
با کرونــا، ســرماخوردگی و آنفوالنــزای b افزایش 
پیدا کرده اســت، این روند کار را ســخت می کند اما 

مهمترین عامت کرونا تب خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی البرز در گفتگوی ویژه 
خبری اســتان، گفت: روزانه آمارها در اختیار وزارت 
بهداشت قرار می گیرد اما با توجه به اینکه آمار شناور 
و متغیر اســت در حال حاضر وضعیت تعــداد موارد 
مثبت در البرز نسبت به ســایر استان ها کمتر است و 

این برای ما جای خوشحالی دارد. 
حسین کریم با اشــاره به اینکه مغازه ها و پاساژهای 
کرج خالی از مردم است و این مســئله توجه مردم را 
نشــان می دهد که کلید اصلی مبارزه با کرونا است، 
افزود: متاســفانه همزمان با کرونا، سرماخوردگی و 
آنفوالنزای b افزایش پیدا کرده است، این روند کار را 
سخت می کند اما مهم ترین عامت کرونا تب خواهد 
بود. وی تب، ســرفه خشــک و تنگی نفس را سه پایه 
اصلی کرونا دانست و اظهار داشت: بدن درد، خستگی 
و بی حالی، تهوع، بی ااشــتهایی و اسهال هم ممکن 
است همانند سرماخوردگی ایجاد شود لذا از آنجایی 
که کرونا دارو ندارد هجوم بردن مردم به بیمارســتان 
خطرآفرین خواهــد بود زیرا بیمارســتان ها میزبان 

بستری شدگان بیماران کرونایی است. 
کریم تصریح کرد: افراد با مشــاهده عائم مذکور در 

منزل بمانند و خود را قرنطینه کنند و مرتب دستهای 
خود را شست و شو دهد، مگر به جایی برسد که منزل 
قابلیت نگهداری بیمار را نداشــته باشــد، ۸ کمیته 
کرونــا در البــرز در مرکــز eoc ایجاد شــده و تمام 

بخشهای بیمارستانی در حال رصد هستند.
وی گفت: نمــی توانیم برخی شــغل هــا را تعطیل 
کنیم لذا بــرای تمامی ادارات، کارخانــه ها و اصناف 
دستورالعمل ها برای آموزش زیرمجموعه ارسال شده 
است و سیستم بهداشتی نیز بر انجام آنها نظارت دارد 
اما مترو، تاکســی، نانوایی ها و ... آنقدر زیاد است که 
مســتلزم همراهی مردم برای رعایت نکات بهداشتی 

خواهد بود. 
کریم افزود: هجوم مردم به ســمت داروخانه ها مراکز 
توزیع اقام بهداشــتی را با یک خا بزرگ مواجه کرد 
و سیســتم تولید آمادگی تحویل این حجــم از نیاز 

مردم را نداشت اما توزیع ماسک و اقام ضدعفونی در 
داروخانه های شبانه روزی و عادی از شب گذشته آغاز 
شده است و طی روزهای آینده بازار اشباع خواهد شد.  
وی اظهار داشت: بیمارســتان امام علی )ع( و کوثر در 
راســتای مقابله با کرونا فعال هستند و عمده موارد به 
این دو بیمارســتان منتقل می شود اما از روز یکشنبه 
یکی از بیمارستان های امام حســین )ع( یا شریعتی 
فعال می شوند، البته از آنجایی که نباید غافلگیر شویم 
در حال تعریف کریدور کرونا در همه بیمارســتان ها 

هستیم.
کریم تصریح کرد: بحران ما در روزهای گذشته مسئله 
تشخیص بود و طی چند هفته گذشته موارد مشکوک 
به کرونا را به انستیتو فرســتادیم اما همه منفی بود، 
همزمان با سایر اســتان ها تعداد موارد مثبت در البرز 
افزایش پبدا کرد و بار تشــخیص در مراکــز تهران  را 
ســنگین کرد لذا بــا هماهنگی های انجام شــده در 
حال حاضر آزمایش های تشــخیصی در البرز انجام 
می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان البرز 
در خاتمه با اشــاره به اینکه تســت ویــروس کرونا 
پروتکلهای خاص خود را دارد، خاطر نشــان داشت: 
تست سفارشــی از آقایان و فان مســئول نخواهیم 
داشت و در خاتمه کام باید بگویم مردم توجه داشته 
باشــند که ۸۰ درصد مبتایان به کرونــا خوب می 

شوند و تنها ۳ درصد فوتی داریم.

البرز

شهردار فردیس از انعقاد تفاهم نامه ای 
با شــرکت توزیع برق این شهرستان 
مبنی بر مشارکت در تامین روشنایی 
معابر پر تردد، خبــر داد و گفت: طبق 
این تفاهمنامه، با تامیــن اعتبار مورد 
نیاز بــرای روشــنایی برخــی معابر 
پرتردد، نسبت به تامین روشنایی این 

معابر اقدام خواهد شد.
محمد خسرو زاده در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به عدم وجود روشــنایی در 
برخی معابر به عنوان یکی از مشکات 
شــهروندان فردیس، اظهار داشــت: 
با توجه بــه اینکه پیگیــری مطالبات 
شــهروندان از مهمتریــن اقدامات در 
دستور کار مدیریت شــهری فردیس 

است ، نســبت به برگزاری 
نشســتی با رئیس شرکت 
شهرســتان  بــرق  توزیع 

فردیس اقدام شد.
وی در ادامه از انعقاد تفاهم 
نامــه ای با شــرکت توزیع 
فردیس  شهرســتان  برق 

مبنی بــر مشــارکت شــهرداری در 
تامین روشــنایی معابر پر ترددی که 
به فضای بی دفاع شــهری تبدیل شده 
بودند، خبر داد و بیــان کرد: طبق این 
تفاهمنامه، با تامیــن اعتبار مورد نیاز 
برای روشــنایی برخی معابر پرتردد، 
نسبت به تامین روشــنایی این معابر 

اقدام خواهد شد.

شــهردار فردیس بــا بیان 
عملیات  اجــرای  اینکــه 
تامیــن روشــنایی برخی 
معابر شــهر همچون بلوار 
بیــات مطالبــه بــه حق 
فردیســی  شــهروندان 
اســت، تاکید کــرد: این 
اقــدام موجب افزایش ســطح امنیت 
اجتماعــی و تبدیل فضــای بی دفاع 

شهری به فضایی آرام می شود.
وی با بیــان اینکه در ایــن تفاهم نامه 
عاوه بر تامین روشــنایی بلوار بیات، 
اجرای طرح روشنایی حدفاصل کانال 
فردیس تا ســه راه مشــکین دشت، 
ورودی ســیمین دشــت ، محــدوده 

شــهرداری فردیس، بلوار مارلیک نیز 
قید شده اســت، عنوان کرد: عملیات 
جابجابی شبکه های توزیع برق ناشی 
از اصاح هندســی معابر نیز طبق این 

تفاهم نامه انجام خواهد شد.
شــهردار فردیس با بیان اینکه اعتبار 
در نظر گرفته شده برای اجرای طرح 
روشنایی معابر پرتردد خاموش شهر 
پس از تصویب در صحن علنی شورای 
اسامی شهر و ســیر مراحل قانونی، 
هزینه می شود، عنوان کرد: این اقدام 
با هدف پیشــگیری از وقــوع حوادث 
احتمالی و افزایش ایمنی شهروندان 
در معابر تاریک شــهر انجــام خواهد 

شد.

شهردار

وشن می شود با همکاری شرکت توزیع برق، معابر پرتردد فردیس ر
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ج شهرستان کر
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی اســتان البرز  مدیر شرکت 
خدمــات حمایتی کشــاورزی اســتان البرز از 

بازدید نهالستان ها در  شهرستان کرج خبر داد.
علی اکبر ندرلو بــا اعام این مطلــب افزود : در 
راستای بررســی توزیع کود جهت نهال کاران و 
همچنین میزان رضایت بهره برداران از کودهای 
توزیعی شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
کارشــناس فنی این مدیریت بــه همراه معاون 
فنی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان کرج 
از تعدادی از نهالســتان های شهرســتان کرج 
بازدید و نکات فنی در خصوص نحوه اســتفاده 
از کودهای شــیمیایی توزیعی شرکت خدمات 

حمایتی کشاورزی ارائه گردید .

ونا ! سارقان کر
رئیس پلیس آگاهــی البرز با بیــان اینکه هیچ 
تیمی برای انجام تست کرونا به درب منازل اعزام 
نمی شود، در خصوص کاهبرداری با این روش 

هشدار داد.
سرهنگ محمد نادربیگی گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در ســطح کشور و اســتان البرز، 
سارقان از این شــرایط سوءاســتفاده کرده و با 
ترفند تست ویروس کرونا اقدام به سرقت لوازم 

شهروندان می کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از پلیس البرز، وی اضافه 
کرد: وزارت بهداشت مکرر اعام کرده که به هیچ 
وجه تیمی برای انجام تست کرونا به درب منازل 
اعزام نمی شــود و هر گونه مراجعــه تحت این 

عنوان کاهبرداری محسوب می شود.
ســرهنگ نادربیگی خاطرنشــان کرد: سارقان 
به بهانه کارشناس بهداشــت و حتی با ارائه نامه 
جعلــی از وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی به منازل مسکونی مراجعه و در صورت 

فرصت اقدام به سرقت می کنند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز یادآور شــد: 
ارائه هرگونه خدمات ازســوی وزارت بهداشت 
از طریق رســانه های معتبــر و خبرگزاری های 

رسمی به مردم اطاع داده می شود .

ارائه خدمات غیرحضوری توسط 
دادگستری استان البرز

معاون قضائی دادگســتری اســتان البرز گفت: 
دادگســتری اســتان البرز با توجه به شــیوع 
ویروس کرونــا خدمــات غیرحضــوری ارائه 

می کند.
 حســین اعظمــی چهاربــرج پیــش از ظهر 
یکشنبه در نشســت خبری مجازی که از سوی 
دادگستری اســتان البرز برگزار شد، به اجرای 
شــش طرح از با هدف کاهش حضــور مردم در 
دادســراهای اســتان اشــاره کرد و گفت: این 
طرح ها به واســطه شــیوع ویروس کرونا اجرا 
می شود تا از حضور مردم در اجتماعات عمومی 

جلوگیری شود.
وی به اولین طرح یعنی سامانه »ثنا« اشاره کرد 
و گفت: این ســامانه به روز اســت و شهروندان 
می تواننــد پرونده قضائی خــود را از این طریق 

پیگیری کنند.
معاون قضائی دادگســتری اســتان البرز ادامه 
داد: دومین طرح پاســخگویی اینترنتی است، 
شــهروندان می توانند بــا مراجعه بــه پورتال 
دادگستری استان ســواالت خود را مطرح و کد 
رهگیری دریافــت کنند. اعظمــی چهاربرج با 
تاکید بر اینکه ســواالت مربوط به هر شعبه ای 
باشــد با کد رهگیری پاســخ داده خواهد شد، 
گفت: پاســخگویی اینترنتی به روز بوده و امکان 

بارگذاری مدارک نیز وجود دارد.



سوداگران قیمت مسکن را تغییر می دهند

چگونه جلوی نوسانات قیمت مسکن را می توان گرفت؟
خریدار    درصورتی که نرخ مالیات بر عایدی اماک 
به اندازه ای باشد که خرید و فروش به قصد سوداگری 
هزینه باالیی داشــته باشــد، تقاضای ســرمایه ای 
غیرمولد کاهش می یابد و موجب خروج ســوداگران 

از بازار خواهد شد.
 میان حباب دارایی هــا و فعالیت های ســفته بازانه، 
همگرایی وجود داشــته و فعالیت های ســوداگرانه 
نقش اصلی را در تعیین قیمت اماک و نوســانات آن 

بازی می کند. 
در واقع ســوداگران به دلیل آنکه واحدهای مسکونی 
بیشــتری در دســت دارند، نبض قیمتی را در دست 
می گیرند و با ایجاد التهاب در بازار، قیمت مســکن را 

تغییر می دهند.

 کاهش نوسانات قیمتی با ابزار مالیات
 بر عایدی سرمایه

در همین خصوص در رابطه با پیامدهای نوســانات و 
نحوه کنترل بازار در کتاب »مالیات بر عایدی اماک؛ 
راهکار حذف ســوداگری از بازار مســکن« که اخیرا 
توسط شــبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر 
شــده، آمده است: نوســانات شــدید قیمت هاست 
که امــکان برنامه ریزی و تصمیم گیــری را از فعاالن 
اقتصادی گرفتــه اســت و بعضاً ضررهــای جبران 
ناپذیری را بــه تولیدکننــدگان وارد کرده اســت. 
مطالعات نشان می دهد نوسانات و شوک های ادواری 
بخش اماک عمومــاً تحت تأثیر شــوک های تقاضا 
و ســوداگری در این بازار قــرار دارد و مهم ترین ابزار 
دولت برای مدیریــت و کنترل آن، اســتفاده از نظام 

مالیاتی کارا در این بخش است.
طبق بررسی انجام شــده توسط سازمان امور مالیاتی 
کشور، نوسانات و پراکندگی قیمت اماک مسکونی 
در کشــورهایی که مالیات بر عایدی ســرمایه دارند، 
نســبت به کشــورهایی که فاقد این نظــام مالیاتی 
هستند، کمتر اســت؛ این موضوع به ثبات بلندمدت 
بازار اماک و مســتغات در این کشورها منجر شده 

است.
در نظریه سبد دارایی ها و نظریه بورس بازی نیز تأکید 
بر آن اســت که تقاضای بورس بازی مســکن عامل 
اصلی وقوع شوک های بخش مســکن بوده و موجب 
نوسان قیمت مسکن می شــود و به همین دلیل یکی 
از ابزارهای قوی کنترل و هدایت بورس بازی مســکن 
برای به حداقل رســاندن زیان هــای وارده بر بخش 
زمین و مسکن، اســتفاده از مالیات بر عایدی سرمایه 

در این بخش است.

 افزایش حباب قیمت مسکن در نبود مالیات 
بر عایدی سرمایه

در مطالعه ای رحمانی و فاحی )۱۳۹۳( به بررســی 
اثرات مالیات های بخش مســکن بر نوسانات قیمتی 
پرداخته اند؛ یافته های تجربی حاکی از آن اســت که 
هر سه مالیات بخش مســکن اعم از مالیات بر عایدی 
سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر اماک 
گران قیمت، باعث کاهش نوســانات قیمتی مسکن 

می گردد.
همچنین طبق گزارش دفتر برنامــه  ریزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی در ســال ۱۳۹۴ 
پیرامون تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی 
بازار مسکن، یافته های تجربی از بررسی داده های ۳۳ 
کشور برای دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ نشان می دهد 
که انواع مالیات های بخش مســکن به تفکیک مالیات 
بر نقل و انتقال، مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات بر 
اماک موجب کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن 

می گردد.
قلی زاده اقتصاددان نیز در مطالعه ای با رویکرد اجرا یا 
عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش اماک، 
اثر این پایه مالیاتی بر کاهش نوسانات این بخش را در 

کشورها ارزیابی کرده است.
 اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست 
اثر مالیات بر تثبیت و یا تشــدید نوســان بازار اماک 
و دوم اثر مالیات بر رشــد و یا کاهش سرمایه گذاری 

ملک.
 بر این اســاس کشــورها به دو گروه تقسیم بندی 
می شــوند؛ گروه اول شامل کشــورهای ایرلند، 
اســپانیا، نروژ، فناند، دانمارک و آمریکا، سوئد، 
ژاپن، اســترالیا، ســوئیس، کانادا، انگلســتان و 
فرانسه که در آن ها مالیات بر عایدی اماک وجود 
دارد. در گروه دوم کشــورهایی مانند ایران و مصر 
قرار دارند که فاقد نظــام مالیات بر عایدی اماک 

هستند.
بر اســاس نتایج این پژوهــش، در کشــورهایی که 
رشــد قیمت واقعــی ملک باالســت، ســوداگری و 
ســرمایه گذاری غیرمولد نیز از رشد قابل ماحظه ای 

برخوردار است.
 این داده هــا داللت بــر آن دارند کــه پایین بودن 
نرخ مالیات بر عایدی اماک بــا افزایش قابل توجه 
قیمت واقعی ملک مرتبط اســت؛ لذا عدم برقراری 
این مالیات موجب می شــود نسبت قیمت به اجاره 
باالتر از متوسط بوده و به تبع آن حباب قیمت شکل 

گیرد.

 کاهش قیمت مسکن با خروج سوداگران
 از بازار

کتــاب »مالیات بر عایــدی اماک؛ راهــکار حذف 
سوداگری از بازار مســکن« در ادامه به بررسی نقش 
مالیات بر عایدی ســرمایه در کاهش قیمت مسکن 
پرداخته اســت کــه در آن آمده، تیمــور رحمانی 
)۱۳۹۴( اقتصاددان کشور، با اســتفاده از یک مدل 
تعادل عمومی پویا، اثــرات مختلف مالیات های بخش 
اماک بــر روی بازار مســکن و متغیرهــای اصلی 
اقتصاد کان ایران را بررســی و شبیه ســازی کرده 

است.
 نتایــج حاکی از آن اســت کــه وضــع مالیات یک 
درصدی بر عایــدی حقیقی اماک مســکونی، به 
کاهــش موقتی ۰.۶ درصــدی نرخ تــورم حقیقی 
مسکن و حجم مبادالت مسکن از مقادیر با ثباتشان 

منجر می گردد.
در واقع اعمال مالیات بر عایدی اماک مســکونی از 
طریق کاهــش بازدهی ایــن بخش، باعــث کاهش 
تقاضای سوداگرانه می گردد و از سوی دیگر، با توجه 
به عدم تأثیرپذیری عرضه اماک نوساز از این مالیات 
)معافیت ســازندگان(، در مجموع به کاهش ســطح 

قیمت مسکن می انجامد.
وایتهد )۲۰۱۷( اســتاد دانشــگاه کلورادو نیز بیان 
می کند که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش اماک 
عاوه بر جمع آوری درآمد، قیمــت خانه ها، مزارع و 
ســایر دارایی هایی را که مورد توجه سوداگران بوده، 
کاهش می دهد. این موضوع بــرای صاحبان اماک 
ناخوشایند به نظر می رسد؛ درحالی که در واقعیت به 

ضرر آن ها نیست.
 زیرا اگر کســی بخواهــد ملکش را بفروشــد و ملک 
دیگری را در یک بازار سالم و مشــابه بخرد، به دلیل 
وجود مالیات بر عایدی ســرمایه بــرای هر دو ملک، 
ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را 
یکسان می کند و کسی جز سوداگران ضرر نمی کنند.

در ادامه کتاب گفته شــده، درصورتی که نرخ مالیات 
بر عایدی اماک به اندازه ای باشــد که خرید و فروش 
به قصد سوداگری هزینه باالیی داشته باشد، تقاضای 
ســرمایه ای غیرمولد کاهش می یابد و موجب خروج 

سوداگران از بازار خواهد شد. 
در این شرایط، تقاضای کل مســکن کاهش یافته و 
این اثــر موجب کاهش قیمت آن می شــود. کاهش 
قیمت زمینه ورود تقاضای مصرفی و توانمندسازی 
آن ها برای خرید مســکن متناســب با نیاز را فراهم 

می کند.
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مصوبه کمیسیون تلفیق برای 
کاهش قیمت مسکن

نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه۹۹ 
مجلس شورای اسامی از مصوبه این کمیسیون 

برای کاهش تمام شده قیمت مسکن خبر داد.
 علی اصغر یوســف نژاد ، با اشــاره بــه برگزاری 
جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۹ 
در محل صحــن علنی مجلس گفت: براســاس 
مصوبه کمیســیون تلفیق، دولت مجاز اســت 
با اســتفاده از زمین هــای در اختیــار در قالب 
مشــارکت با بخش خصوصــی با غیــر دولتی 
تهمیــدات الزم برای تولیــد و عرضه واحدهای 
مســکونی با اولویت الگوی مصــرف فراهم کند 
وزارت راه نیز موظف اســت نسبت به شناسایی 
خانوارهای کم درآمد از طریق ســامانه مناسب 

اقدام کنند.
به گفته یوســف نژاد، طبق این مصوبه به منظور 
اجرایی کردن مفاد این بند ســایر دستگاه های 
اجرایــی ذی ربــط از جملــه وزارت خانه های 
نفت، نیرو، کشور، شــهرداری ها، سازمان تامین 
اجتماعی،  بنیاد مســکن و بانک مرکزی موظف 
هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن 
در زمینه ارائــه مجوزهــای الزم، تامین مالی، 
تامین خدمات زیــر بنایی و اقدامــات اجرایی 

همکاری الزم را با وزارت راه به عمل آورند.
نایب رئیس کمیســیون تلفیق همچنین گفت: 
طبق مصوبه دیگر کمیســیون تلفیق به شرکت 
ملی نفت ایران اجازه داده می شــود تا ســقف 
بدهی ارزی سررسید شــده این شرکت به بانک 
مرکزی و بانک های سپه و ملت، سالیانه از محل 
ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی )پس از 
کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط 

تحریم( به این بانک ها نفت خام تحویل دهد.
به گفتــه وی طبق ایــن مصوبه معــادل ۸۵.۵ 
درصد ارزش نفت خام تحویلی )ســهم دولت( 
برای تســویه مطالبات ارزی سررســیده شده 
و ۱۴.۵ درصد به شــرکت ملــی نفت اختصاص 
خواهــد یافت.ایــن نماینده مجلس شــورای 
اسامی همچنین گفت: کمیســیون تلفیق در 
مصوبه ای دیگــر با اختصاص ۶۰ لیتر ســهمیه 

بنزین نورزوی به خودروها موافقت کرده است.
این مصوبات پیــش از این توســط کمیته تعیین 
شده از سوی کمیســیون تلفیق به تصویب رسیده 
بود که در جلسه کمیســیون تلفیق به تصویب این 
کمیسیون نیز رسید.گفتنی است جلسه کمیسیون 
تلفیق جهت رعایت فاصله بیــن نمایندگان و باز تر 
بودن فضا به جای کمیسیون تلفیق در محل صحن 
علنی مجلس برگزار شــده تا به این ترتیب از شیوع 

ویروس کرونا نیز جلوگیری شود.

ونده مشموالن مسکن  تکمیل پر
فرهنگیان از 13 اسفند

مدیرکل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش گفت: مشــموالن مســکن فرهنگیان 
جهت تکمیل پرونده از ۱۳ اســفند به ســامانه 

»مسکن آموزش و پرورش« مراجعه کنند.
گــودرز کریمی فر مدیرکل تعاون و پشــتیبانی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در خصــوص ادامه 
روند مســکن فرهنگیان اظهار کرد: متقاضیانی 
که مشمول مســکن فرهنگیان شده اند جهت 
رتبه بندی و تکمیل پرونــده از تاریخ ۱۳ لغایت 
www.maskan. ۱۷ اســفند بــه ســامانه

medu.ir مراجعه کنند.
بر این اســاس کسانی که اطاعتشــان را به هر 
دلیلی به اشــتباه ثبــت کرده اند تا ۱۳ اســفند 
فرصت دارند که اطاعات خود را اصاح کنند و 
پس از آن اطاعات جدید جهت فرایند استعام 
چهارگانه به وزارت راه و شــهر سازی، سازمان 
ثبت اسناد و اماک کشــور، سازمان ثبت احوال 
و نیز بانک مسکن ارسال می شود و پس از فرایند 

مذکور، نتیجه اطاع رسانی خواهد شد.



وام خودروسازان دیر پرداخت شود تولید در سال آینده متوقف خواهد شد

وسازان  بی توجهی نظام بانکی به وضعیت خودر
فاطمه اکبرخانــی     یک فعال صنعــت قطعه با 
انتقاد از بی توجهی نظام بانکی به شــرایط نامناسب 
خودروســازان تاکید کرد: اگر وام خودروســازان در 
موعد مقرر به طــور کامل پرداخت نشــود احتمال 

توقف تولید خودروسازان بعد از عید وجود دارد.
 آرش محبی نژاد با اشــاره به کمبــود قطعه اظهار 
کــرد: متاســفانه کاالی در راه زنجیــره تامیــن 
خودروســازان بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی و 
ارز و نیــز مشــکل واردات از چین به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا با خاء روبه رو شــده است؛ بهترین 
مهلت برای ما تعطیلی عید اســت کــه باید در این 
زمــان ثبت سفارشــات ما انجام شــود تــا کاالی 

خودروسازان تامین و تیراژ پایدار بماند.
 او بــا انتقاد از تاخیــر نظام بانکــی در پرداخت ادامه 
داد: طبــق آخرین توافقــات قرار بود کــه ۵۰درصد 
ایــن وام یعنــی ۲۵۰۰میلیارد تومان توســط بانک 
مرکزی تامین شــود و ۲۵۰۰میلیــارد تومان مابقی 
هم بانک هــای عامــل پرداخت کنند اما متاســفانه 

بانک مرکزی این وام را با بانک های عامل پاســکاری 
می کند.

محبی نژاد بیــان کرد: تا کنون یک ریال هم توســط 
بانک مرکزی پرداخت نشــده و فقط بانک های عامل 
بخشــی از ســهم خود را به ایران خودرو داده اند که 
به طــور کل ۱۵درصد از وام ۵۰۰۰میلیــارد تومانی 

پرداخت شده است.
ایــن فعــال صنعت قطعــه تاکیــد کرد: بررســی 
کارشناســی ما در انجمن همگن قطعه سازی نشان 
داده که اگر تمام این مبلغ تا ۱۱ اسفند ماه پرداخت 
نشــود، احتمال توقف کامل تولید بعد از عید وجود 
دارد؛ حتی پیش از ســال جدید نیز احتمال تعطیلی 
کارخانه ها و رکود بی ســابقه صنعت خودرو و قطعه 
وجود دارد چراکه یک مرتبه میزان تیراژ خودرو طی 
دو ســه ماه اخیر باال رفته و هر آنچه قطعه سازان در 
توان داشــتند تولید کردند و این خاء کاالی در راه 
یقینا گریبــان گیر صنعت خودروی کشــور خواهد 

شد.

به گفته محبی نــژاد، اگر این وام تا تاریخ ذکر شــده 
پرداخت نشود، بعد از آن تاثیر وام به صورت تصاعدی 
بر صنعت خودرو کاهش می یابد چراکه اوال ما فرصت 
کافی برای ثبت ســفارش های خارجی نداریم و دوما 
چند روزی است که سامانه بانک مرکزی دچار نقص 
فنی شــده و تخصیص ارز حتی ارز صادراتی با اخال 

مواجه شده است.
او درباره تاثیر کرونا در صنعت خــودرو نیز بیان کرد: 
کرونا دو ضربه به ما زد؛ یکی اینکــه قطعات خارجی 
ما از چین وارد می شد و در حال حاضر امکان واردات 
نداریم و ثانیــا اینکه در داخل کشــور نیز مانع فعالت 

عادی شد و به صنعت داخلی هم ضربه زد.
وی در پایان گفت: متاســفانه یک تصمیم منسجم و 
واحد به منظور تحریم شــکنی صنعت خودرو وجود 
ندارد اما ما صراحتا هشــدار می دهیم که مســئوالن 
باید از خــواب غفلت بیرون بیایند و ایــن وام را زودتر 
پرداخت کننــد در غیــر اینصورت تبعــات جبران 

ناپذیری در پی خواهد داشت.

پدال

مدیرعامل شــرکت تحقیقات موتور 
ایران خودرو گفت:  تغییرات خودرویی 
و تســت های الزم ون وانای گازســوز 
انجــام شــده و در مرحلــه نگاشــت 
)کالیبراسیون( هســتیم، تا تابستان 
ســال ۹۹ ایــن مســیر را بــه پایان 
می رســانیم و آماده عرضــه ون وانای 

گازسوز به متقاضیان خواهیم بود.
به گزارش ایــران خــودرو، »مهدی 
رجبعلی« افــزود: در مصوبــه دولت، 

استفاده از خودروهای 
برقــی و گازی بیــن 
هشت تا ۱۰ هزار دالر 
در تعریف های مختلف 
مــورد حمایــت قرار 

می گیرد.
وی بیان داشت: با توجه به تولید موتور 
ای.اف.۷ گازســوز توسط ایران خودرو 
کــه دارای مطلوبیت باالیــی در بین 
محصوالت گازســوز است، بهره مندی 

از نســخه پرخــوران 
)توربــو( آن بــا توجه 
به حجم و قــدرت در 
موتورهای ون در دستور 
کار قرار گرفته اســت. 
رجبعلی با بیان اینکه 
افزایش قیمت بنزین تعداد متقاضی 
خــودروی گازســوز را افزایش داده 
است، گفت: پیش بینی می شود پس 
از عرضه ۱۰ هزار خودرو ون گازســوز 

که در توافق با وزارت کشــور در ســه 
سال انجام خواهد شد، بتوانیم تعداد 
بیشتری از این خودرو را به متقاضیان 
در ناوگان حمل و نقل ســازمان های 

مختلف عرضه کنیم. 
به گزارش ایران خــودرو، ون وانا برای 
مســافران شــرایط ارگونومی بسیار 
مطلوب تری نسبت به ون های فرسوده 
موجود دارد،  ســقف آن بلندتر بوده و 

صندلی مزاحمی هم ندارد.

مشــتریان گروه بهمن مــی توانند با 
اســتفاده از خدمات موبایل سرویس، 
ریسک ابتا به بیماری کرونا را کاهش 
دهند.گروه بهمن در راســتای توصیه 
مراجع بهداشــتی و درمانی و با هدف 
کاهــش ضــرورت مراجعه مــردم به 

نمایندگی های خدمات پس از فروش، 
تمهیداتی را برای دریافت این خدمات 
به صورت غیر حضــوری فراهم آورده 

است.
هم زمــان با شــیوع بیمــاری کرونا و 
توصیه مراجع بهداشــتی در خصوص 

کاهش تردد در ســطح شهر و مراجعه 
به مکان های عمومی، مشتریان گروه 
بهمن می توانند با استفاده از خدمات 
موبایل ســرویس و عــدم مراجعه به 
نمایندگی های این شــرکت، ریسک 

ابتا به بیماری کرونا را کاهش دهند.

موبایل سرویس خدمت ویژه ای است 
که توســط ســازمان خدمات پس از 
فروش گروه بهمن با هدف تسهیل در 
خدمت رسانی و عدم مراجعه حضوری 
به مشــتریان در محل مورد نظر آن ها 

اجرایی شده است. 

ون

بهمن

ون گازسوز تابستان ۹۹ به بازار می آید

ونا وه بهمن برای پیشگیری از بیماری کر خدمات غیر حضوری گر
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 ادامه دارد
تولید انواع خودرو در کشــور در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل هم چنان روند کاهشی دارد به 
طوری که در ۱۱ ماهه امســال نیز شــاهد افت 

۱۲.۸ درصدی تولید در این بخش هستیم.
طی ۱۱ ماهه امســال ۷۶۲ هزار و ۱۷۸ دستگاه 
انواع خودرو در کشــور تولید شــد که نسبت به 
مدت مشــابه ســال قبل افــت ۱۲.۸ درصدی 
را داشــته اســت. در این مدت ۶۹۶ هزار و ۶۹۰ 
دستگاه سواری تولید شــده که این رقم نیز در 
مقایسه با تولید ســواری در ۱۱ ماهه ۹۷ کاهش 

۱۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.
طی ۱۱ ماهــه امســال تولید ون افــت ۸۴.۴ 
درصدی و تولید مینی بــوس و میدل باس افت 
۴۷.۳ درصدی را داشــته اســت. در عین حال، 
تولید وانت با رشــد ۳۳ درصدی همراه بوده اما 
تولید اتوبوس ۱۷.۱ درصــد و تولید کامیونت، 
کامیون و کشــنده ۷۰.۶ درصد افــت را تجربه 

کرده است.

 رشد 54 درصدی تولید بهمن ماه
بهمن امســال تولید انواع خودرو بــه ۹۱ هزار و 
۵۳۵ دســتگاه رسید که نســبت به بهمن سال 
گذشــته ۵۴ درصد افزایش داشــته اســت. در 
این ماه تولید ســواری در کشــور به ۸۳ هزار و 
۱۲۸ دستگاه رســید که از رشد ۵۰.۶ درصدی 
برخوردار بوده اســت. در این مــدت تولید ون 
۷۵.۹ درصــد، مینی بوس و میــدل باس ۵۰.۷ 
درصــد، اتوبــوس ۹۴.۱ درصــد و کامیونت، 
کامیون و کشــنده ۲۶.۹ درصد کاهش داشته 
اســت. در عین حال، تولید وانت رشــد ۱۱۶.۹ 

درصدی را تجربه کرده است.

 افت 12 درصدی تولید ایران خودرو
در بررســی وضعیت تولید ایران خودرو طی ۱۱ 
ماهه امســال نیز باید به کاهــش ۱۱.۷ درصد 
تولید انــواع خــودرو و همچنین افــت ۱۱.۲ 
درصدی تولید ســواری در این گــروه صنعتی 
خودروسازی اشــاره کنیم. تولید سواری در این 
گروه خودروســازی نیز با افــت ۱۱.۲ درصدی 

روبرو بوده است.

 رشد یک درصدی تولید سایپا
تولید انواع خودرو در گروه صنعتی سایپا طی ۱۱ 
ماهه امسال ۰.۹ درصد رشد داشته و در مقابل، 
تولید ســواری در این گروه خودروسازی با افت 

۲.۳ درصدی همراه بوده است.

وش  ارائه غیرحضوری خدمات فر
و به مشتریان ایران خودر

ایــران خودرو مســیرهای ارایــه غیرحضوری 
خدمات فروش به مشتریان را اعام کرد.

براساس مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی 
ایران خودرو و تاکید مدیریت ارشد گروه مبنی 
بر تکریــم ارباب رجــوع از طریــق بکارگیری 
روش هــای الکترونیــک در رفــع نیازهــای 
مشتریان، از امروز دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۸ 
تمامی خدمات حوزه فروش و تحویل به صورت 

غیرحضوری و غیرمتمرکز ارایه خواهد شد.
مشــتریان خدمات حوزه معاونت فروش ایران 
خودرو می تواننــد از طریق ikco.ir لیســت 
خدمات غیرحضوری ارائه شــده توســط این 
معاونت را مشــاهده و از طریــق نمایندگی ها و 
مرکز تماس ایران خودرو به شــماره ۰۹۶۴۴۰ 
نســبت به دریافت خدمات مورد نظر خود اقدام 
کننــد. شــماره ۰۹۶۴۴۰ مرکز تمــاس ایران 
خودرو پاســخگوی مشــتریان بــرای دریافت 
و رســیدگی به درخواســت ها درباره عملکرد 

نمایندگی ها نیز خواهد بود.



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
 نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی

پالک 14۶، واحد 8
 تلفن:  8891۶95۶    نمابر: 8891۶957

سازمان آگهی ها:  تلفن:  ۶۶5۶77۶3
چاپ: شاخه سبز

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

چارسوقچرتکه

دوشنبه     12 اسفند 1398     شماره 498

kharidaardaily
kharidaar.ir@gmail.com

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

اجازه عرضه خارج از شبکه را نمی دهیم

تخصیص سهمیه ویژه عرضه کاالهای 
وشگاه های زنجیره ای  اساسی به فر

خریدار  یک مقام مســئول از تخصیص ســهمیه 
ویــژه برنج، روغــن، گوشــت قرمز، مرغ و شــکر در 
فروشــگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار خبر 

داد و گفت: این کاالها دارای قیمت مصوب هستند.
حجت اهلل براتعلی مدیــرکل هماهنگــی بازرگانی 
داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایــران از تخصیص 
سهمیه ویژه کاالهای اساسی برای توزیع در میادین 
میوه و تره بار و فروشــگاه های زنجیــره ای خبر داد و 
اظهار داشــت: همه ســاله مطابق با برنامه های ستاد 
تنظیم بــازار تاش می شــود تا در ایام پایانی ســال 
مدیریت الزم بر تأمین و توزیــع کاالها صورت گیرد 
که بر این اساس از اول اسفندماه هر سال برنامه ریزی 
برای توزیع کاالها در قالب طرح های مختلف صورت 
می گیرد.وی افزود: امســال به علت شــیوع ویروس 
کرونا، اجرای سیاســت های تنظیم بازار با یک شتاب 
و حجم بیشتری عملیاتی شــده و از اول اسفندماه بر 
اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار کاالهای اساسی 
که در ســبد هزینــه مصرفی خانوارهــا نقش جدی 

دارند، با شکل ویژه ای عرضه شده است.
وی تصریح کرد: بر این اســاس برنج، روغن، گوشت 
مرغ، گوشت قرمز و شــکر در سطح استان ها از طریق 
محموله های اســتانی توزیع گردیــده و با مدیریت 
ســازمان های صنعت، معــدن و تجارت کل کشــور 

موضوع در حال پیگیری است.
مدیــرکل هماهنگــی بازرگانــی داخلی شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران افزود: این سهمیه ها سراسری 

بــوده و در تمامی اســتان ها تخصیــص می یابد اما 
بــا برنامه ریزی های صــورت گرفته مقــرر گردید تا 
شبکه های مطمئن عرضه کاال از جمله فروشگاه های 
زنجیره ای و میادین میوه و تره بار به جهت ســهولت 
دسترسی شــهروندان به کاالها مورد اســتفاده قرار 
گرفته و به این ترتیب عاوه بر تخصیص های استانی، 
در شــبکه فروشــگاه های زنجیره ای نیز شــارژ کاال 

صورت گیرد.
به گفته براتعلی در تمامی این فروشــگاه ها کاالهای 
اساســی باید با نرخ مصوب عرضه گردد کــه بر این 
اســاس در مورد اقامی همچون برنج، شکر و روغن 
در کنار ســایر اقامی که عرضه خواهند شــد، نرخ از 
طریق ســامانه ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان قابل دســترس اســت، ضمن اینکه 
این کاالها دارای برچســب قیمت بــوده و مردم نیز 

می توانند نرخ های آنها را بر روی کاال مشاهده نمایند.
این مقام مســئول در شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
خاطرنشــان کرد: مردم بایــد به برچســب قیمت 
نصب شــده بر روی کاالها دقت کرده تا بتوانند اقام 
را بــا نرخ مصــوب خریــداری کنند.وی افــزود: در 
استان ها فروشــگاه های زنجیره ای دارای شعباتی در 
سراسر کشور هســتند و نظارت کافی بر آنها صورت 
می گیرد تا عرضه خارج از شــبکه نداشته باشند، چرا 
که طرح های نظارت و بازرســی به شدت فعال است و 
کنترل های سیستمی از سوی دستگاه های مرتبط از 

طریق سامانه جامع انبارها نیز انجام می شود.

وند صعودی قیمت طال   ر
معکوس شد

نایب دوم رییس اتحادیه طــا و جواهر تهران از 
معکوس شــدن روند صعودی قیمت ها در بازار 
طا خبر داد و گفت: شــیوع بیماری کرونا باعث 
ســقوط ارزش اونس جهانی و در پــی آن افت 

قیمت طا و سکه در بازار داخلی شد.
 محمد کشتی آرای با اشاره به کاهش قیمت طا 
و ســکه، درباره علت آن توضیح داد: طی دو روز 
گذشــته بهای اونس جهانی طا حدود ۵۸دالر 
کاهش یافته ضمن اینکه دیــروز نرخ دالر به زیر 
۱۵هزار تومان هم رسید، بنابراین کاهش این دو 

عامل اصلی باعث ریزش قیمت طا و سکه شد.
او شــیوع بیماری کرونا را عامل اصلی افت بهای 
اونس جهانی عنــوان کرد و گفــت: در پی این 
کاهــش، در دو روز اخیر بهای هر قطعه ســکه 
حدود ۵۰۰ و طا گرمی ۶۰هزار تومان ســقوط 
کرده اســت ضمن اینکه در حــال حاضر قیمت 
ها هیچ حبابی ندارد.این فعــال بازار طا به افت 
چشمگیر معامات در پی این بیماری نیز اشاره 
کرد و افزود: در حال حاضر ســطح داد  و ستد ها 
در بازار به شــدت کاهش یافته و معامات طا و 

سکه تقریبا به صفر رسیده است.
کشــتی آرای درباره ادامه روند قیمت ها اظهار 
کرد: با وجــود وضعیت فعلی هیــچ گونه پیش 
بینی و تحلیلی درمورد آینده قیمت طا و سکه 
امکان پذیر نیســت و تمام تحلیل ها دستخوش 

تحوالت روز قرار دارد.

وزی  وش بلیت های نور پیش فر
وز ناوگان عمومی مسافری از امر

مدیــرکل دفتر حمل و نقل مســافر ســازمان 
راهداری گفت: پیش فروش بلیت های نوروزی 
ناوگان عمومی مســافربری جــاده ای از امروز 
دوشــنبه ۱۲ اسفند ماه ســال جاری به صورت 

حضوری و غیرحضوری آغاز می شود.
به نقــل از ســازمان راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای، داریــوش باقرجوان، مدیــرکل دفتر 
حمل و نقل مســافر ســازمان راهداری با بیان 
این مطلب اظهار داشت: پیش فروش اینترنتی 
بلیت از طریق سایت های اینترنتی، سایت های 
اســتانی و ســایت های اختصاصی شرکت های 

حمل و نقل مسافر انجام می شود.
وی افــزود: پیش فــروش حضــوری بلیت در 
محل پایانه هــای عمومی مســافر و همچنین 
دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت ســطح شــهر 
شرکت های مســافربری برای سرویس های هر 
شــرکت و در صورت نیاز با دایر نمــودن تعداد 
مناسبی از دفاتر متمرکز در سطح شهر و تعیین 
ساعات کار مناســب و کافی برای آن ها، به طور 
مشــترک انجام و نظارت کافی بر نحوه عملکرد 

آنها توسط ادارات کل استان اعمال می شود.
باقرجوان اضافه کرد: فروش و پیش فروش بلیت 
و اعزام سرویس های اتوبوسی الزاماً می بایست با 
رعایت قواعد شبکه ســیر و صرفاً در قالب شبکه 

سیر هر شرکت مسافربری باشد.
وی تاکید کرد: برای پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا در پایانه های مسافربری و ناوگان اتوبوسی 
تمهیدات الزم از طریق هماهنگی با تشکل های 
صنفی بخش حمل و نقل مســافر و شرکت های 

مسافربری انجام شده است.

وی  مرزهای عراق به ر
غ باز شد صادرکنندگان تخم مر

رئیس هیات مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران با اشــاره به کاهــش ۶ درصدی 
قیمت تخم مــرغ، از آغاز صــادرات این کاال به 

عراق خبر داد.
ناصر نبی پور از کاهش حدود ۶ درصدی قیمت 
تخم مرغ در بــازار طی یکماه اخیــر خبر داد و 
گفت: میانگیــن قیمت هرکیلوگــرم تخم مرغ 
درب مرغداری بیــن ۷۷۰۰ تــا ۷۸۰۰ تومان 

است.
وی با اشــاره به اینکه شــیوع ویروس کرونا در 
کشور منجر به مختل شــدن صادرات این کاال 
به عراق شــده بود، افزود: طی ۳ الی ۴ روز اخیر، 
عــراق مرزهای خــود را بــرای صادرکنندگان 
تخم مرغ باز کرده و صادرات این محصول از سر 

گرفته شده است.
این مقــام مســئول ادامــه داد: صــادرات به 

افغانستان نیز به شکل محدود ادامه دارد.
نبی پور با بیان اینکه مشکلی در بازار تخم مرغ در 
آستانه شــب عید نخواهیم داشت، افزود: قیمت 
این کاال در حدود نرخ مصــوب )۷۷۴۰ تومان( 

باقی خواهد ماند.
وی میزان صادرات تخم مرغ را از ابتدای ســال 

تاکنون حدود ۳۵ هزارتن اعام کرد.
نبی پور با اشاره به نابسامانی در بازار نهاده های 
دامی افــزود: قیمــت ذرت به دلیــل کمبود 
عرضه افزایــش زیادی داشــته و در حالی که 
نرخ مصــوب آن ۱۳۵۰ تومان اســت در بازار 
به قیمــت هرکیلوگــرم ۲۱۰۰ تومان عرضه 

می شود.
وی اضافه کرد: مشــکل دیگــر تولیدکنندگان 
در بخش کشــتار مرغ های پیر )با سن باالی ۹۰ 
هفته( اســت که کشــتارگاه در این زمینه با ما 
همکاری نمی کنند چون قیمت مرغ گوشــتی 
پایین اســت و آنها تمایل ندارند مرغ چربی دار 

کشتار کنند.

ونا  احتمال ابتالی گوشت به کر
چقدر است؟

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان 
دامپزشکی کشــور در خصوص نگرانی مردم از 
انتقال کرونــا از راه انواع گوشــت، گفت: در این 

مورد نگرانی وجود ندارد.
 ســید بهمن نقیبی در خصوص نگرانی مردم از 
انتقال کرونای جدید از راه انواع گوشــت اظهار 
داشــت: اگرچه تاکنون هیچ مــوردی از ابتای 
دام ها به ویروس کرونای جدید گزارش نشــده 
است، اما سازمان دامپزشــکی کشور بر اساس 
اصول بهداشــتی و در تعامل با سایر کشورها، به 
منظور جلوگیری از انتشــار فزون تر این ویروس 
نوظهور در کشــور کــه دارای ابعاد ناشــناخته 
بسیاری اســت، ورود دام زنده و به ویژه حیوانات 
خانگی از کشورهایی که به طور قطعی، مواردی 
از ابتاء بــه ویروس کرونا را داشــته اند، ممنوع 

کرد.
وی افزود: وقتی اصوال در دام ها بیماری گزارش 
نشده است، بنابراین فرآورده های آنان نیز آلوده 
نخواهند بود و تنها آلودگی به صــورت ثانویه و 
آن هم از طریق انســان آلوده در تماس با سطح 

فرآورده امکان پذیر است.


