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متاسفانه بهره وری پایین در ســازمان های مختلف 
کشــور آســیب جبران ناپذیری به اقتصاد کشــور 
می زند که بایــد برای مدیریت آن اقدامات ســریع و 

ضروری صورت بگیرد.
مدیریــت صحیــح منابع انســانی باعث می شــود 

بهره وری در سازمان ها افزایش یابد.
متاسفانه ادارات دولتی بجای استخدام افراد خالق، 
با دانش و با مهارت افرادی را اســتخدام می کنند که 
بیشتر خویشاوندان و آشنایان مدیران کشور هستند 

متاسفانه اولویت گزینش ها هم مواردی بجز مهارت، 
تخصص و دانش افراد است.

بهره وری سرمایه در کشــور به مراتب شرایط بدتری 
نسبت به بهره وری نیروی کار دارد.

ســه عامل اساســی در پایین بودن بهــره وری در 
ســازمانها موثر اســت؛ اول اینکه باید تالش شــود 
نیروهای جــوان، کارآفریــن، تحصیل کــرده و با 
مهارت به استخدام سازمان های دولتی و موسسات 

خصوصی در آیند. 
در عیــن اینکه شــرایط آموزش مــداوم آنها فراهم 
می شــود مکانیســم های انگیزشــی برای فعالیت 
خالقانه و موثــر آن ها در ســازمان بایــد طراحی و 
برنامه ریزی شــود. همچنین باید نظام ساعت مزدی 

را به کار مزدی تبدیل کنیم تــا بازدهی کار افزایش 
یابد.

دومین اقدام اساسی برای افزایش بهره وری انتخاب 
مدیران با دانش و کارآمد اســت . بررســی ها نشان 
می دهد که اکثر مدیران کشــور شــبیه کارمندان 
هســتند و مانند کارمنــدان در محیــط کار حاضر 
می شوند و بعد از گذراندن ســاعت کار با آنان محل 
کار را ترک می کنند . مدیرانی که در بهترین شرایط 

باعث حفظ سازمان هستند و نه بیشتر.
مدیر خــوب از طریــق ارتبــاط صحیــح و موثر با 
کارمندان باعث افزایش بهره وری می شــود. اجرای 
موفق برنامه ها و نظــارت بر فرآیندهای ســازمانی 

برعهده اوست.

ســومین موضوع در امر افزایش بهره وری سازمان ها 
داشتن راهبرد و استراتژی است. نداشتن استراتژی 

یعنی روزمرگی.
 سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان دارای چندین 
برنامه و راهبرد مشخص هســتند و متناسب شرایط 
بــازار و نیاز مشــتریان اســتراتژی های مختلفی را 
طراحــی می کنند که متاســفانه به نظر می رســد 
بسیاری از سازمان ها در کشور فاقد این ویژگی مهم 

هستند.
اگر عوامل ذکر شده در درون ســازمان ها و نهادهای 
کشور رعایت شــود می توان شاهد افزایش بهره وری 
در اقتصاد کشور بود. چالشــی که مدت زمان زیادی 

است با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

سرمقاله

حمید حاج اسماعیلی  
کارشناس حوزه کار

بهره وری پایین، بزرگترین چالش  اقتصاد کشور



دستورروحانیبهبانکمرکزی

 ارز واردات ماسک و لباس پزشکی اولویت اول شد
محبوبه فکــوری   قائم مقام وزیرصمــت بابیان 
اینکــه حمایــت از تولیدداخلــی ماســک ولباس 
پزشــکی در دســتورکار این وزارتخانه قرار دارد،از 
دســتور رئیس جمهور به بانک مرکــزی برای تامین 

بدون پیش شرط ارز واردات این اقالم خبرداد.
حســین مدرس خیابانــی، از دســتور صریح رئیس 
جمهور به بانک مرکــزی برای تأمیــن ارز مورد نیاز 
واردات ماســک و لباس پزشــکی خبــر داد و گفت: 
رئیس جمهور در دســتوری صریــح، بانک مرکزی 
را مکلف کــرده تا بدون قید و شــرط، ارز مــورد نیاز 
واردات ماســک و لباس پزشــکی را تأمین نماید که 
بر این اســاس، فراخوانی از ســوی وزارت صنعت به 
واردکنندگان ارسال شــده تا از تمام توان خود برای 
تأمین این دو قلــم کاالی ضروری مورد نیاز شــبکه 

درمانی کشور، استفاده نمایند.
به گفته قائم مقــام وزیر صنعت، معــدن و تجارت، با 
دستور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی، اولویت 
اول تخصیص ارز کشــور هم اکنون به تأمین ارز مورد 

نیاز واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.

تائید ثبت سفارش واردکنندگان ماسک و 
لباس پزشکی در کمتر از یک روز کاری

مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت ســفارش 
برخی اقالم پزشــکی دارای اولویت از طریق اداره کل 
تجهیزات پزشــکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی خبر داد و گفت: واردکنندگان نگران تائید 
پرونده های خود برای واردات اقالم پزشکی مورد نیاز 
وزارت بهداشت نباشند؛ چراکه این کار در کمتر از یک 

روز کاری به ثمر خواهد رسید.

حمایت از تولید داخلی ماسک و لباس پزشکی، 
اولویت اول وزارت صنعت

مدرس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماسک 
و لباس پزشکی، یکی از دستورکارهای جدی دولت و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما در عین حال 
به منظور تأمین کسری نیاز داخلی، واردات ماسک و 
لباس پزشکی با اولویت یک کاالیی، در اولویت تأمین 

ارز قرار دارد.
وی تصریــح کرد: فعــال کردن تولیــدات کارگاهی 
ماســک و لباس پزشــکی در کنــار واردات، یکی از 
برنامه های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
که بر این اساس، در قالب هماهنگی های انجام شده با 
اتحادیه پوشاک کشور، سازمان فنی و حرفه ای، بسیج 
اصناف و تمامی تولیدکنندگانی که امکان و ظرفیت 

تولید ماسک را دارند، ظرفیت های تولیدی ماسک و 
لباس پزشکی در کشور فعال شده و نحوه تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز آنها با استانداردهای وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از پارچه مورد نیاز 
تولیدکنندگان ماسک و لباس پزشکی، با تائید وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی تأمین شده و 
مابقی نیز از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد 
شد، افزود: شــبکه توزیع این ماسک های تولیدی که 
کاماًل منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است، 
با سه شــرکت پخش بزرگ مورد تائید است که بر این 
اســاس قرار اســت توزیع از طریق این شــرکتها، در 

داروخانه های کشور صورت گیرد.
وی اظهار داشــت: تمامی ماســک های تولیدی این 
کارگاه ها، در اختیار شــبکه توزیــع داروخانه ای قرار 
می گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی است 
که این ماسک ها چندبار مصرف و قابل شستشو بوده 
و قرار است در کنار کارگاه های تولیدی، آموزش های 
تولید ماســک در منازل نیز، از سوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و از طریق صدا و ســیمای 
جمهوری اســالمی ایــران، به مــردم ارایه شــود تا 
ظرفیت های تولیدی خانگی نیز، با اســتانداردهای 
ارایه شــده از ســوی این وزارتخانــه؛ در این بخش 
فعال گردند.مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشــی از 
تولیدات کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ 
اصناف، در واحدهای صنعتــی، صنفی و نانوایی های 
کشور توزیع خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار 
اســت و به موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، 
اقدام به تولید و توزیع ماســک و لباس پزشکی کرده 
است.وی از انجام فراخوانی از ســوی معاونت صنایع 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت بــه تولیدکنندگان 
پارچه و کارخانجات نساجی برای تأمین پارچه مورد 
نیاز تولیدکنندگان داخلی ماســک و لباس پزشکی 

خبر داد.
مدرس خیابانی گفت: اتحادیه پوشاک کشور آمادگی 
تولید و توزیــع روزانه دو میلیون ماســک را دارد که 
باید ظرفیت تولیدی بســیج اصنــاف و ظرفیت های 
کارگاهی فنی و حرفه ای را نیز بــه آن اضافه کرد که 

تولیدات آنها به مرور روانه بازار خواهند شد.

قیمت ماسک های کارگاهی 2,200 تومان 
تعیین شد

مدرس خیابانی با بیان اینکه بر اساس توافقات صورت 
گرفته میان وزارتخانه های بهداشت و صمت، قیمت 

ماسک های قابل شستشو و چندبار مصرف کارگاهی 
برای مصرف کنندگان، ۲,۲۰۰ تومان تعیین شــده 
است، خاطرنشــان کرد: ماســک هایی که با هدایت 
و راهبــری هیــأت امنــای ارزی وزارت بهداشــت، 
وارد کشور می شــوند، تنها در اختیار کادر درمانی و 
بیمارستانی کشــور قرار خواهند گرفت؛ این در حالی 
است که شــیوه واردات و تأمین و توزیع این ماسک ها 

کاماًل در اختیار هیأت امنای ارزی خواهد بود.
وی ادامــه داد: در عین حــال، با تاکید بــر حمایت 
از تولید داخلی و به منظور تأمین کســری ماســک و 
لباس پزشــکی، واردکننــدگان توانمنــد در عرصه 
واردات این دو قلم کاال، شناسایی شده و اعالم آمادگی 
برای واردات این کاالها را صــورت داده اند، به نحوی 
که هم اکنون مطابق با تصمیمات روز گذشته دولت، 
واردکنندگان بدون ثبت ســفارش و طی تشــریفات 
گمرکی، صرفاً بر اســاس »ثبت آمــاری« واردات را 
در گمرکات انجــام داده و کاالهای وارداتی آنها تحت 

کلید دولت خواهد بود.

موجودی انبارهای کشف شده ماسک و لباس 
پزشکی به کجا می روند؟

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
موجودی انبارهای کشف شده ماسک، لباس پزشکی 
و دستکش چه سرنوشــتی پیدا کرده و در کجا توزیع 
خواهند شد، گفت: موجودی انبارهای کشف شده به 
صورت کامل، صورتجلســه شــده و در اختیار وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرند.
مدرس خیابانی تاکیــد کرد: هیچیــک از انبارهای 
نگهداری اقالم پزشکی در حاشــیه امن قرار ندارند و 
امروز، بزرگترین تمرکز و کار نظارتی دســتگاه های 
ناظر و اطالعاتی کشور، شناســایی مراکز نگهداری و 

احتکار ماسک و اقالم پزشکی است.

توزیع الکل از طریق شرکت های پخِش مورد 
تائید وزارت بهداشت

وی ادامه داد: توزیع الکل از طریق شــبکه های توزیع 
و شــرکت های پخش مورد تائید وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است.
مــدرس خیابانی گفت: اســتانداران نیز بــه موازات 
مرکز، جلســات ویژه ای را با تولیدکنندگان استانی 
خود از قبیل کارگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی 
پوشاک برگزار خواهند کرد تا از تمامی ظرفیت های 
کشور بتوان برای تأمین مایحتاج این روزهای مردم و 

کادر درمانی کشور استفاده کرد.
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 آخرین یارانه نقدی سال ۹۸ 
فردا سه شنبه واریز می شود

یکصد و نهمیــن مرحله از یارانــه نقدی روز 
سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ســاعت ۲۴ به حساب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
یکصــد و نهمیــن مرحلــه از یارانــه نقدی به 
همراه افزایــش حداقل مســتمری خانوارهای 
مددجویان تحــت حمایت کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی کشور، روز 
سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ســاعت ۲۴ به حساب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
مبلغ یارانه نقدی در طول ســال های گذشــته 
تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار 
ریال واریز می شود. بر این اســاس در مجموع، 
اکنــون نزدیک بــه ۷۷ میلیون نفــر در هر ماه 
یارانه دریافت می کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.
طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون 
تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده اســت 
تاکنون رقمــی بالغ بر ۴ میلیــون و ۹۵۹ هزار و 

۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

رییساتاقمشترکبازرگانیایرانوترکیه:
وی  مرز ترکیه همچنان به ر
کاال های ایرانی بسته است

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکیه از 
ادامه ممنوعیــت ورود کامیون هــا و کاال های 
ایرانی بــه ترکیه خبر داد و گفت: در این راســتا 
ایران نیز رفتار متقابل در پیــش گرفته و اجازه 
ورود هیــچ کامیــون ترکــی به خاک کشــور 

نمی دهد.
مهرداد ســعادت دهقان درباره آخرین وضعیت 
کامیون های مانــده در مرز ترکیــه بیان کرد: 
متاسفانه به رغم مذاکرات انجام شده، هنوز هیچ 
کامیون ایرانی حق ورود به خاک ترکیه را ندارد 
و این کشــور صرفا به کامیون هــای ترک اجازه 

ورود داده است.
او با انتقاد از عدم توجه این کشور به تاریخ مصرف 
کاال و زیان تجــار ایرانی اظهار کرد: بســیاری 
از کاالی مانده در مرزهای ایــران و ترکیه اقالم 
خوراکی دارای تاریخ مصرف مشــخص هستند 
که اگر از مرز عبور نکنند خســارت بسیاری به 

تجار وارد خواهند کرد.
ســعادت ادامه داد: ضمن اینکه ایران هم رفتار 
متقابل با ترکیه را در پیــش گرفته و اجازه ورود 
هیچ کامیــون ترکیه ای به کشــور نمی دهد؛ به 
این ترتیب بســیاری از کاالهای ما هم پشت مرز 
ترکیه مانده اند که البته بــه عقیده من این رفتار 

متقابل اقدام درستی نیست.
به گفته رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و ترکیــه، اگر کامیون هــای مانــده در مرز در 
گمرکات کشــور اظهار نشده باشند صاحب کاال 
می تواند بار خود را به کشــور ارجاع دهد اما در 
صورت پلمب و اظهارنامه گمرکی، بازگرداندن 

کاال به کشور مراحل سختی دارد.
ســعادت همچنین درباره قرنطینــه راننده ها 
نیز توضیــح داد: این صحبت مطرح شــده بود 
که راننــده کامیون ها در صورتــی امکان ورود 
به ترکیه دارند کــه ١۵ روز در مرز این کشــور 
قرنطینــه شــوند، در حالیکــه نه تنهــا ترکیه 
ظرفیت انجام چنین اقدامی را نــدارد بلکه این 
مــدت قرنطینه بــرای راننده هــای ایرانی هم 
صرفه اقتصادی ندارد و آن هــا نیز این موضوع را 

نپذیرفتند.



برایکاهشزیانهایاقتصادیناشیازکرونا

تمدید و تقسیط مالیات  به کمک مشاغل می آید
خریدار   با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و تاثیر 
منفی آن بر بخش های مختلف اقتصاد، سازمان امور 
مالیاتی برای جلوگیری از شــیوع ویروس و مقابله با 
آســیب های اقتصادی آن، تمهیداتــی همچون لغو 
جلســات هیئت های حل اختالف مالیاتی و موکول 
کردن آن به ســال آینده، تمدید مهلت بخشــودگی 
جرایم قابل بخشــش مالیاتی تا پایان خرداد ســال 
آینده و تسهیالت و بخشــودگی های مالیاتی در نظر 

گرفته است.
 از اولین روز اســفند بــا اعالم خبر رســمی ورود 
ویروس کرونا به کشــور تاکنون، روند شــیوع ابن 
ویروس صعودی بوده است؛ به گونه ای که با دستور 
رئیس جمهــور هر یــک از دســتگاه های اجرایی 
به منظور جلوگیری از شــیوع کرونا ملزم به اتخاذ 
تمهیدات و تصمیماتی در راســتای رسیدن به این 

هدف شدند.
از آنجا که حضور در مکان هــای عمومی عامل انتقال 
این ویروس می شود، مســئوالن کاهش حضور افراد 
در اماکن عمومی را مــورد توجه قــرار داده اند که با 
کاهش حضــور مــردم در اماکن عمومــی، تعطیلی 
مشــاغل دولتی، اعمــال دورکاری و... کرونا نه تنها 
سالمت جسم و روان انسان ها را تحت تاثیر قرار دارد، 
بلکه به جان بدنه اقتصادی کشــور افتاد و موجب شد 
بسیاری از مشــاغل از جمله آژانس داران، هتل داران، 
رستوران ها، مراکز تفریحی و ورزشی، اصناف و به ویژه 
کســب وکارهای خرد که در ماه پایانی ســال عمدتا 
روزهای پررونقی داشتند، آسیب ببیند یا تحت فشار 

مالی و درآمدی قرار بگیرند.

 تمهیدات سازمان امور مالیاتی برای مقابله 
با کرونا

به همین منظور، دســتگاه های اقتصادی کشــور در 
ستادی که برای کنترل و مقابله با اثرات منفی کرونا بر 
اقتصاد کشور تشکیل شده است؛ هر یک پیشنهادات 
و تصمیماتی برای حمایت از فعاالن اقتصادی آسیب 
دیده از این ویروس ارائه کردند. سازمان امور  مالیاتی 
هم در این زمینه به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی 
کشــور، اولین اقدامی کــه برای کاهــش مراجعات 
حضوری و جلوگیری از گسترش کرونا انجام داد، لغو 
جلســات هیئت های حل اختالف مالیاتی و موکول 

کردن آن ها به سال آینده بود.
طبق گفته معاون درآمدهای مالیاتی این ســازمان، 
جلســات هیئت های حــل اختالف مالیاتــی برای 
مودیان مالیاتــی مذکور در تمامــی ادارات کل امور 

مالیاتی لغو و به سال ١۳۹۹ موکول می شود.
عالوه برایــن، به تازگی رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشــور در بخشــنامه ای مهلت بخشــودگی جرایم 
قابل بخشش مالیاتی اســفند ماه ١۳۹۸ که پایان آن 
اســفندماه بود را تا پایان خرداد ســال ١۳۹۹ تمدید 
کرد.طبق اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی، مؤدیانی 
که بدهی قطعی شــده خود را باید تا پایان خردادماه 
ســال ١۳۹۹ پرداخت کنند. به میزان بخشــودگی 
جرایم قابل بخشــش اســفندماه ١۳۹۸ )۹۰ درصد 
برای مؤدیــان واحدهای تولیــدی دارای پروانه بهره 
برداری و پروانه کســب تولیدی از مراجــع ذیربط و 
۸۰ درصد برای ســایر مؤدیان( از بخشودگی جرایم 
برخــوردار خواهند بود.عــالوه براین، آن دســته از 

اشــخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی کــه مالیات 
آن ها از اول مهر ١۳۹۸ تا پایان سال جاری به قطعیت 
می رســد، در صورتیکه اصل مالیات و جرایم غیرقابل 
بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابالغ برگ 
قطعی پرداخت کنند، معادل ١۰۰ درصد جرایم قابل 

بخشش آن ها بخشوده خواهد شد.
همچنین مسئوالن بخش خصوصی اقتصاد کشور در 
نامه ای پیشنهاداتی برای حمایت از کسب و کارهای 
متضرر شــده از کرونا همچون اســتمهال یا تخفیف 
مالیاتی برای عملکرد ســال ۹۸، اســتمهال حداقل 
هشــت ماهه تقســیط پرداخت بدهی های قبلی به 
سازمان مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده متعلقه از بهمن ماه تا پایان شــهریور ۹۸ و نیز 
اســتمهال پرداخت بدهی معوقه مالیــات بر ارزش 
افزوده قبل از این تاریخ به مدت هشت ماه، به سازمان 

مالیاتی مطرح کردند.

جدیدترین تسهیالت مالیاتی تحت تاثیر کرونا
در این زمینه معــاون درآمدهــای مالیاتی، موضع و 
تمهیدات ســازمان مالیاتی را توضیح داد که براساس 
توضیحات این مقام مسئول، بیشتر تسهیالت مالیاتی 
در این خصوص در قالــب تمدید مهلت پرداخت های 
مالیاتی است و در بسته پیشــنهادی امکان دریافت 
گواهی بــرای صاحبان مشــمول برای اخــذ مفاصا 
حســاب مالیاتی به مدت ســه ماه، امکان تقســیط 
مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آنها طی شــده 
و همچنین لغو انجام عملیــات اجرایی درنظر گرفته 

شده است.

شعبه

رئیس کل بانک مرکــزی گفت: ارحج 
ایــن اســت تصمیماتی مهــم مانند 
محدودیت دامنه نوســان، در شورای 
عالی بــورس نیز طــرح و با بررســی 
همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شــرایط 
اقتصادی کشور اتخاذ شود.عبدالناصر 
همتی رئیــس کل بانــک مرکزی در 
یادداشتی در صفحه شخصی خود در 

شبکه های اجتماعی نوشت:
١- در مــورد تصمیــم هیــأت مدیره 
محترم بــورس برای محدود ســازی 

دامنه نوســان و تدبیر وزیر 
محترم اقتصاد چندنکته را 

تاکید می کنم
١- دغدغه ریاســت محترم 
ســازمان بــورس و نیــز 
برای  ایشــان  تالش هــای 
مدیریت بــازار در شــرایط 

حساس کنونی اقتصاد به عنوان یک عضو 
شورای عالی بورس قدردانی می کنم.

۲- نظرات کارشناسان بازار سرمایه و 
سایر بازارهای مالی در دو روز گذشته 

، علیرغم تنوع، ســازنده و 
قابل تقدیر بود.

۳- ارحــج این اســت که 
اینگونــه تصمیمــات مهم 
در شــورای عالی بورس نیز 
طرح و با بررسی همه ابعاد 
آن و در نظر گرفتن شرایط 

اقتصادی کشور اتخاذ شود.
۴- یکی از راهکارهــای مدیریت روند 
بازار سرمایه اســتفاده دولت از فرصت 
عرضه اولیه ســهام و نیز برنامه ریزی 

بــرای افزایش درصد ســهام شــناور 
شــرکتهای مهم اســت. اقبال به بازار 
ســرمایه را نیک پنداریــم و با افزایش 
عرضه ســهام عمق بیشــتری به آن 

بدهیم.
۵- نکات مطرح شــده به نقل از من در 
خصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به 
بازار ارز و… را تائیــد نمی کنم. و بازر 
هم تاکیــد می کنم بــازار ارز با حضور 
و مدیریــت بانک مرکــزی همچنان 

ریسک باال برای سرمایه گذاری دارد.

بانک مرکزی

محدودیت دامنه نوسان بهتر است در شورای عالی بورس تصمیم گیری شود

3
وزنامـهدوشنبه      19 اسفند 1398     شماره 502 ر

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

@kharidaar
@kharidaar ساعات کار جدید بانک ها 

و موسسات اعتباری خصوصی
ســاعات کار جدید بانک ها و موسسات اعتباری 

خصوصی اعالم شد.
 به نقــل از کانون بانک ها و مؤسســات اعتباری 
خصوصــی، این کانــون به موجــب نامه ای که 
تحت شماره ۳۰۶۲/۹۸ ک ه مورخ ١۷.١۲.۹۸ 
به بانک ها و مؤسســات خصوصــی اعالم کرد: 
ساعات کار بانک ها و مؤسســات اعتباری عضو 
کانون برای کارکنان از ۷.۳۰ الی ١۴.۳۰ و برای 

مراجعین از ۸ الی ١۴ است.
در این نامه اظهار امیدواری شده است: مراجعین 
محترم به لحاظ حفظ بیشــتر ســالمت خود و 
کارکنان بانک ها حتــی االمکان امور بانکی خود 
را از طریــق درگاه هــای الکترونیکــی به انجام 

رسانند.

 پیام مدیرعامل بانک ملت 
 در پی درگذشت 

تعدادی از کارکنان نظام بانکی
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، در پیامی 
درگذشــت تنی چند از کارکنان نظــام بانکی 
کشــور در اثر ابتال به ویروس کرونا را به مدیران 
و کارکنــان بانک هــا و خانواده هــای داغدار 

درگذشتگان تسلیت گفت.
 متن این پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َمْن بَاَت َکاالًّ ِمْن َطلَِب اَلَْحاَلِل بَاَت َمْغُفوراً لَُه

هرکس شب هنگام خســته از کار و طلب حالل 
روزانه باشــد، بی گمان خداونــد او را آمرزیده 

است. )حضرت محمد "ص"(
همــکاران گرانقدر در بانک ملــت و نظام بانکی 
کشور؛با وقوع شرایط اضطرار و فوق العاده ناشی 
از شــیوع کروناویروس و تهدیدهــای متعاقب 
آن، نقش حیاتی و بی بدیــل بانک ها در چرخه 
اقتصاد کشــور دیگر بار عیان شد و شاهد بودیم 
در شرایطی که به توصیه متخصصان و اهل فن، 
حضــور در اماکن پرتــردد و پرتجمع، تهدیدی 
جدی برای شیوع و ابتال به این بیماری منحوس 
محسوب می شود، کارکنان بانک ها بدون شکوه 
و گالیه، پذیرای مشتریان بودند و خدمت رسانی 

به آنان را لحظه ای متوقف نساختند.
اوج این اخــالص و ایمان در خدمت رســانی به 
هموطنان، با انتشــار خبر ناگوار درگذشت تنی 
چند از همکارانمان در شــبکه بانکی بر اثر ابتال 
به این بیماری اثبات شــد که بر خود فرض می 
دانم فقدان این جهادگــران اقتصادی که تالم و 
تاثر قلبی تمامی کارکنان نظــام بانکی و مردم 
قدرشــناس ایران را به همراه داشت، به محضر 
مدیران و کارکنان شبکه بانکی و به ویژه خانواده های 
داغدار این عزیزان تسلیت و تعزیت عرض نمایم.
اطمینان دارم، ایثارگری هــای کارکنان نظام 
بانکی کشــور در این شــرایط بحرانی، در کنار 
دیگر نهادهای خدمت رســان و بــه طور خاص 
پرسنل حوزه بهداشت و درمان کشور، در اذهان 

مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.
همچنین فرصــت را مغتنم شــمرده و از مردم 
شریف ایران و مشتریان بانک ها می خواهم برای 
حفظ ســالمت خود وخانواده های محترمشان، 
با عمل به توصیه هــای نهادهای مرجع در حوزه 
بهداشت و سالمت از حضور در فضاهای پر تردد 
مانند شــعب بانک ها تا حد امــکان خودداری 
نمایند و از خدمــات غیرحضــوری بانک ها که 
خوشبختانه بخش زیادی از امور بانکی روزمره را 
برطرف می کند استفاده نمایند.بار دیگر از همه 
همکارانم در شبکه بانکی کشور و علی الخصوص 
بانک ملت به ویژه کارکنان شعب و خانواده های 
صبور آن ها تشــکر نموده بــرای آن ها آرزوی 

سالمتی و بهروزی دارم.
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت



چه سرنوشتی در انتظار بازار نفت است؟
خریدار   پس از شکســت مذاکرات اوپک پالس و 
عدم توافق روســیه بر کاهش تولید بهای نفت برنت 
روز جمعه ۹.۴ درصد ســقوط کرد کــه این موضوع 

نگرانی هایی را برای بازار نفت به وجود آورد.
نرسی قربان - کارشــناس ارشــد حوزه انرژی - در 
ارزیابی خود از سرنوشــت بازار نفت، با بیان اینکه در 
حال حاضر بازار تاثیر خود را از تصمیم جلســه دیروز 
اوپک گرفته و قیمتها کاهش یافته است، اظهار کرد: 
این مسالهای نیست که اوپک در روزهای آتی متوجه 
شود چراکه اکنون شاهد تغییر و تحوالت در بازار نفت 

هســتیم و آن چیزی که میبینم از عــدم توافقات در 
اوپک حاصل شده است.

وی با تاکید بر این که شرایط آینده بازار نفت بستگی 
زیادی به اعضای دیگر اوپــک دارد، تصریح کرد: باید 
دید که ایــن توافقات و همچنین بیمــاری کرونا چه 
میزان در عرضــه و تقاضا تغییرات ایجــاد می کند و 
اوپک برای ۳۰۰ هزار بشــکهای که قرار بود روسیه از 

میزان تولید خود بکاهد چه برنامه ریزی کرده است.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی با بیــان این که 
اگر اوپک تصمیم بگیرد این میــزان کاهش تولید را 

جبــران کند، شــرایط تغییر خواهد کــرد، گفت: به 
عبارت بهتر اگر تصمیم بگیرد این ۳۰۰ هزار بشــکه 
بین اعضای اوپک کاهش یابد می توان انتظار داشــت 
که برنامههای اوپک بدون حضودر روسیه نیز اجرایی 

شود.
قربان افزود: اگر این برنامه اجرایی شود، ممکن است 
شاهد بهبود قیمتها باشیم ولی اگر به این مساله توجه 
نشود و هر کشــوری بخواهد به فکر منافع خود باشد، 
به نظر می رســد که شــاهد کاهش مجدد قیمت ها 

خواهیم بود.

سوخت
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 تمام کارت  های سوخت
  برای ارسال به متقاضیان در اختیار 

پست قرار گرفته است
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخش گفت: 
تنها صدور کارت سوخت بر عهده شرکت پخش 
اســت و اینکه هنــوز کارت ها به دســت مردم 
نرسیده است را باید از اداره پست پی گیری کنید.
هفته گذشته شــهرام رضایی مدیر برنامه ریزی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از صدور 
و توزیع تمامی کارت های هوشــمند ســوخت 
درخواستی مانده از ماه های قبل خبر داد و گفت: 
»صدور کارت های هوشــمند سوخت هم اکنون 
به روز شده و صدور کارت  درخواست های جاری 

نیز در حال انجام است«.
این درحالی اســت که بر اســاس گزارش های 
رسیده هنوز بســیاری از شهروندان وجود دارند 
که از ماه هــای قبل اقدام به درخواســت کارت 
ســوخت کرده اند ولی هنوز کارت ســوختی به 
دست شــان نرســیده اســت. در این راستا این 
ماجــرا را از روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی پیگیــری کردیم.فاطمه 
کاهی، رئیس روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به صدور کارت سوخت 
متقاضیان گفت: کارت سوخت تمام افرادی که تا 
اول اسفندماه درخواســت داده بودند صادر شده 
است و اکنون درخواست هایی که در صف صدور 
هســتند مربوط به تاریخ بعد از اول اســفندماه 
هستند که کارت سوخت آنها نیز به زودی صادر 
خواهد شــد.دقت کنید که تنها صــدور کارت 
سوخت بر عهده ی شــرکت پخش است و اینکه 
هنوز کارت ها به دست مردم نرسیده است را باید 
از اداره پســت پیگیری کنید زیرا شرکت پخش 
کارت های سوخت صادر شــده را برای ارسال  به 
مردم به اداره پســت تحویل داده است و در این 

حوزه وظیفه ی خود را انجام داده است.



بهدستوردادستانکرج

جاده چالوس مسدود شد
خریدار    دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز از مسدود شــدن ورودی جاده چالوس با دستور 

قضائی خبر داد.
حسن مددی از مسدود شــدن ورودی جاده چالوس 
در محدوده میدان های حافظ و امیرکبیر با دســتور 
قضائی خبر داد و گفت: از روز جمعه با دستور قضائی 
این مسیر مســدود شــده و تردد صرفاً برای ساکنان 
محلی مقدور اســت؛ از همه هم وطنان می خواهیم با 
توجه به مسدود شدن مســیر، برای سفر به چالوس از 

این مسیر تردد نکنند.
وی با اشاره به شــرایط ویژه اســتان البرز که شریان 
ارتباطی پایتخت و چندین اســتان کشور به شماره 
می رود، ادامــه داد: متأســفانه این شــرایط اعمال 
محدودیت برای تردد به اســتان را با مشکل رو به رو 
کرده و نیازمند ورود جدی مســئوالن اجرایی و اتخاذ 

تدابیر الزم هستیم.
دادســتان عمومی و انقــالب مرکز اســتان البرز با 
درخواســت از رســانه ها برای دعوت مردم به عدم 
حضــور در اماکن عمومی و کاســتن از ترددها، بیان 
کرد: از هم استانی ها می خواهیم برای حفظ سالمت 
خود و خانواده از تردد به مکان های شــلوغ و پرتجمع 
و حضــور در مراکز خریــد خــودداری کنند و حتی 
المقدور فعاًل از رستوران ها و مراکز تفریحی استفاده 

نکنند.
مددی با اشــاره به اینکــه در صورت گســترش این 
بیماری خدمــات دهی به هم اســتانی ها می تواند به 
ســختی ممکن باشــد، تصریح کرد: بهترین راهکار 
اتخاذ تدابیر پیشــگیرانه و رعایت نکات بهداشــتی 

اعالم شده توسط مسئوالن پزشکی استان است.
وی متذکر شــد: در ایــام اخیر همه مراکــز قضائی و 

انتظامی به فعالیت خود ادامه می دهنــد اما از مردم 
می خواهیم با توجه به شرایط کنونی کشور، مراجعه 
خود به ایــن مراکز را حتی المقدور بــه زمان دیگری 

موکول کنند.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با تاکید 
بر اینکه دســتورات قضائی برای تشــدید نظارت بر 
فعالیت صنوف تولید و عرضه مواد غذایی و بهداشتی 
صادر شــده و نظارت دقیق بر توزیع اقالم بهداشتی 
انجام می شود، گفت: کمبودی در اســتان در زمینه 
مواد غذایی و بهداشتی نداریم و اگر نارسایی مشاهده 
می شــود مربوط به سیستم توزیع اســت که در حال 
پیگیری آن از جانــب مراجع ذیربط هســتیم لذا در 
آینده نزدیک و با همت مســئوالن غــذا و دارو، اداره 
صمت و تعزیرات استان مشــکالت مذکور نیز مرتفع 

خواهد شد.

البرز

نماینــده ولی فقیــه در اســتان البرز 
در پی مقابله با شــیوع ویروس کرونا، 
پیامی خطاب به اصحاب رســانه صادر 
کرد.آیت اهلل حســینی همدانی در پی 
مقابله با شیوع ویروس کرونا در جامعه 
و ایجــاد نگرانــی بین مــردم، پیامی 
خطاب به اصحاب رسانه صادر کرد. در 

بخشی از این پیام، آمده است :
»در این روزها که مورد حمله ویروس 
مجاهــدان  شــده ایم،  اشــغالگری 
عرصه سالمت و بهداشــت، پزشکان 
و پرســتاران با تمام قوا، در اوج ایثار و 
نثار  وارد میدان مبــارزه با این بیماری 
شــده اند و برگ زرین و مشعشــعی از 

همدلی و صفــا و صمیمیت را به تاریخ 
پرافتخار ایران اسالمی اضافه می کنند 
که باید از همه عزیــزان مکرر در مکرر 

خدا قوت گفت، تقدیر و تشکر کرد.
امــا در این میــان گــروه دیگری که 
وظیفــه ای ســترگ  و مهم بــه عهده  
دارنــد رســانه ها هســتند؛ اعــم از 
مکتوب، شــنیداری و مجازی که باید 
مثل همیشــه  در این عرصــه  جهاد، 
منصفانــه و دغدغه منــد، باانگیــزه و 
قدرتمند وارد شــوند و بــا این جنگ 
نابرابر رســانه ای و نرم )جنگ اراده ها، 
روایت ها، اطالعاتــی، روانی، ادراکی و  
شناختی( که استکبار با سوءاستفاده از 

این موقعیت فراهم کرده است مبارزه  
جدی داشته باشــند. انتشــار اخبار 
صحیح، افشــاگری خط دروغ و جنگ 
روانی دشمن، روشنگری، امیدآفرینی، 
تشویق مردم به زندگی عادی همراه با 
رعایت موازین کامل بهداشتی، تقویت 
روح معنویت، ایجاد نشــاط و شادابی 
و… از اهم مسائلی است که می طلبد 
امروز مجاهدان عرصه رسانه با جدیت 
و برنامــه ای منســجم بــه هم وطنان 
عزیــز و گرامی خدمت رســانی کرده، 
به وظیفــه تاریخی خــود عمل کنند. 
عزیزانم عــده ای امروز ســرمایه های 
اعتقادی مردم را تخریــب می کنند، 

در مقابل شــما می توانید اعتقادات و 
اخالق را تقویت کنید. خبرهای کمک 
و همدلی های مردم را به طور گسترده 
نشــر دهید. توان و قدرت تیم پزشکی 
کشور را به خوبی منتشــر کنید. آمار و 
اخبار صحیــح را روزانــه و صادقانه از 
مبــادی گرفته اطالع رســانی کنید و 
در یــک کالم، مدیریت ایــن جنگ را 

باصالبت به عهده بگیرید.
اینجانــب ضمــن تشــکر از تــالش 
گســترده و بی شــائبه اهالی رسانه، از 
خدای منان موفقیت روزافزون شــما 
و عافیت و ســالمت بــرای آحاد مردم 

گران قدرمان خواهانم.«

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
البرز از مردم خواست در منزل بمانند 
و گفت: عالئم مــردم از طریق تیم های 

بهداشتی پیگیری می شود.

 دکتر حســین کریم در جلسه ای که از 
طریق ویدئو کنفرانس بــا فرماندهان 
ارشد بهداشــتی، درمانی، غذا و دارو، 
توســعه، فوریت پزشــکی و آموزشی 

و پژوهشــی برگزار شــد، اظهار کرد: 
استراتژی دانشــگاه در مقابله با کرونا 
ویروس بایــد تغییر کنــد و مدیریت 
محله به محله ی مقابلــه با کرونا را باید 

در پیش بگیرم.
دکتــر کریم گفت: پاک ســازی کرونا 
و مقابله با آن بایــد از داخل محالت و 

محله به محله آغاز شود.

امام جمعه

ونا کر

ج به اهالی رسانه توصیه های مهم امام جمعه کر

ونا محله به محله انجام شود پاک سازی کر
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ونا شیوع بیشتر کر
رئیس پلیس راه البرز گفت: البرز اســتانی بین 
راهی و مسیر تردد بیش از ١۴ استان کشور است 
به همین دلیل بیشتر در معرض آسیب و شیوع 
ویــروس کرونا قــرار دارد و پلیس نــه به خاطر 
مســائل ترافیکی، بلکه به خاطر حفظ سالمت 
مردم ناچار اســت در برخی از روزهای پیش رو 

محور کرج- چالوس را مسدود کند.
ســرهنگ رضا گــودرزی اظهار کرد: با شــیوع 
ویروس کرونا پلیس به کمک شــبکه بهداشت 
و درمــان آمده تا بتوانــد میزان تــردد مردم از 
محورهای شــریانی اســتان از جملــه کرج - 

چالوس را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: بر این اســاس شــاهد بودیم روز 
جمعــه )١۶ اســفند(، جاده چالوس مســدود 
و اجازه تردد هیچ وســیله نقلیه ای به ســمت 
شــهرهای شــمالی کشــور از این محور داده 

نمی شد.
وی توضیح داد:روز شنبه )١۷ اسفند( این محور 
باز اســت ولی با همکاری مردم شاهد کمترین 
تردد در این مسیر هستیم و امیدواریم این روند 

همچنان ادامه داشته باشد.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: البرز استانی بین 
راهی و مسیر تردد بیش از ١۴ استان کشور است 
به همین دلیل بیشتر در معرض آسیب و شیوع 
ویــروس کرونا قــرار دارد و پلیس نــه به خاطر 
مســائل ترافیکی، بلکه به خاطر حفظ سالمت 
مردم ناچار اســت در برخی از روزهای پیش رو 

محور کرج- چالوس را مسدود کند.
این مســئول تاکید کرد: از مردم درخواســت 
می شود در روزهایی که این محور مسدود است، 
اصراری به تردد از این مســیر نداشــته باشند 
چون در این شرایط بهترین کار این است که در 
خانه بمانند و حداقل تماس را با یکدیگر داشته 

باشند.
رئیس پلیس راه البرز گفت: بدون شک هرچقدر 
میزان تردد مردم از شــهری به شــهری دیگر 
بیشتر باشد، احتمال شــیوع بیماری به میزان 

قابل توجهی افزایش می یابد.
وی افزود: در شــرایط فعلی همه باید دســت به 
دســت هم بدهیم و بــا خودمراقبتــی بتوانیم 
ویروس کرونا را شکســت دهیم و با ســالمت به 

روزهای خوب گذشته بازگردیم.

مه گرفتگی در جاده های کشور
رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس 
راهور ناجا از مه گرفتگی همراه با کاهش دید در 

برخی از محورهای مواصالتی کشور خبر داد.
ســرهنگ نادر رحمانی در گفت و گو با ایسنا در 
این باره اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش های 
دریافتی هــم اکنون شــاهد بارش بــاران در 
محورهای نقده-پیرانشهر، پیرانشهر-سردشت 
استان آذربایجان غربی و محور بانه - سقز استان 
کردستان هستیم. همچنین مه گرفتگی همراه 
باکاهش دید نیــز در محور اهر-تبریز اســتان 
آذربایجان شــرقی، محورآزادشــهر-علی آباد 

استان گلستان و ارتفاعات محور هراز هستیم.
به گفته وی، در اکثر محورهای استان سیستان 

و بلوچستان نیز شاهد وزش باد شدید هستیم.
رئیس مرکز اطالعات و کنتــرل ترافیک پلیس 
راهور در پایان گفت: ترافیک در مســیر آزادراه 
آزادراه کرج - تهران در محــدوده پل فردیس تا 

پل کالک نیمه سنگین گزارش شده است.



معاونتمسکنوساختمانخبرداد

آمادگی کامل ۱۷ استان برای ثبت نام متقاضیان مسکن ملی
خریــدار    معاونــت مســکن و ســاختمان در 
اطالعیــه ای از آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن 
برای گــروه دوم مرحله دوم در ١۷ اســتان کشــور 
از امروز دوشــنبه ١۹ اســفند تا پایان روز سه شنبه 
۲۰ اســفند خبــر داد و جزئیــات شــهرهای آماده 
ثبت نام این ١۷ اســتان را اعالم کرد.به نقل از وزارت 
راه و شهرســازی، معاونت مســکن و ســاختمان در 
اطالعیــه ای از آغــاز ثبت نام گــروه دوم مرحله دوم 
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در ١۷ استان کشور از 

امروز دوشنبه ١۹ اسفندماه به مدت دو روز خبر داد.
در این اطالعیه آمده اســت: متقاضیــان گروه دوم 
ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی در شهرهای دارای 
ظرفیت ثبت نام در اســتان های )ایالم، چهارمحال و 
بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، 
قزوین، کرمان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمد، 
کردســتان، یــزد، لرســتان، هرمــزگان، همدان، 
مازندران، گیالن و گلســتان( می توانند از ساعت ١۰ 
صبح امروز دوشنبه مورخ ١۹ اسفند تا ساعت ۲۴ روز 
سه شنبه مورخ ۲۰ اســفند با مراجعه به سامانه ثبت 
tem.mrud. نام طرح اقدام ملی مسکن )به آدرس

ir( نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.
بر اســاس این اطالعیه، کلیه متقاضیــان ثبت نام در 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن می توانند در ظرف 
زمانی فوق با مراجعه به ســامانه بدون محدودیت در 

ظرفیت، ثبت نام کنند.
همچنین، پس از اتمام زمــان ثبت نام و پایان پاالیش 
متقاضیــان بر اســاس شــرایط اســتفاده از طرح، 
متقاضیان نهائی با لحاظ شاخص هائی همچون تعداد 
افراد تحت تکفل، سن سرپرســت خانوار، مدت زمان 

ازدواج و...، اولویت بندی و انتخاب می شوند.
این اطالعیه خاطرنشان کرده است که افرادی که در 

مرحله اول، ثبت نام نمــوده و به عنوان متقاضی اولیه 
پیامک احراز شــرایط را دریافت کرده اند چنانچه در 
بازه زمانی اعالم شده، انصراف خود را در سامانه ثبت 

کرده باشند، می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.
همچنین، متقاضیان که نسبت به عدم احزار شرایط 
در مرحله اول ثبت نام اعتــراض کردند، چنانچه حائز 
شرایط تشخیص داده شوند، نیازی به ثبت نام مجدد 
نداشــته و در فرایند قبلی ثبت نام طــرح اقدام ملی 

مسکن قرار می گیرند.
این اطالعیه تصریح کرده اســت: در شهرهائی که در 
مرحله اول و دوم ثبت نام قرار نداشــته اند، در صورت 
تامین زمین در مراحل بعدی در این شــهرها نیز ثبت 
نام انجام می شود.اسامی شــهرهای ١۷ استان اعالم 

شده به شرح زیر است:
استان ایالم شهرهای ایالم، دهلران، سرابله، آبدانان، 

ارکواز، لومار
اســتان چهارمحال و بختیاری شــهرهای شهرکرد، 
بروجن، فارسان، گندمان، فرادبنه، هفشجان، اردل، 

چلگرد، شلمزار، گهرو، بن
استان خراســان جنوبی شــهرهای قائن، فردوس، 
طبس مسینا، اسدیه، سربیشه، مود، اسفدن، خضری 
دشت بیاض، نیمبلوک، شوســف، نهبندان، سرایان، 
آیسک، سه قلعه، اســالمیه، بشــرویه، حاجی آباد، 

زهان، خوسف، عشق آباد، طبس
استان خراسان شمالی شــهرهای بجنورد، اسفراین، 
صفی آباد، سنخواســت، شــوقان، جاجرم، تیتکانلو، 

ایور، گرمه، درق
اســتان زنجان شــهرهای زنجان، خرمدره، صایین 
قلعه، هیدج، گرماب، زرین رود، ســهرود، ســجاس، 

زرین آباد، چورزق، ماه نشان، سلطانیه
استان قزوین شهرهای محمدیه و بویین زهرا

 اســتان کرمان شــهرهای ســیرجان، بم، شهداد، 
اندوهجرد، ماهان، باغین، چترود، رابر

اســتان کرمانشاه شــهرهای کرمانشــاه، اسالم آباد 
غرب، سنقر، جوانرود، قصرشیرین، گیالنغرب، پاوه، 

روانسر
استان کهگیلویه و بویراحمد شــهرهای دوگنبدان، 

سی سخت و چرام
استان کردستان شهرهای سنندج، ســقز، مریوان، 

قروه، کامیاران، سریش آباد
استان یزد شهرهای یزد، میبد، اردکان، بافق، مهریز، 
احمدآباد، ابرکوه، تفت، شــاهدیه، زارچ، مهردشت، 

اشکذر، هرات، مروست، بهاباد
استان لرستان شــهرهای خرم آباد، بروجرد، دورود، 

الیگودرز، نورآباد، ازنا
اســتان هرمزگان شــهرهای بندرعبــاس، میناب، 
بندرلنگه، چارک، کنگ، بندرجاســک، حاجی آباد، 

بستک، خمیر، پارسیان، سیریک
اســتان همدان شــهرهای همدان، مالیــر، نهاوند، 
اسدآباد، تویسرکان، بهار، ســرکان، گیان، جورقان، 

کبودرآهنگ
استان مازندران شــهرهای ســاری، آمل، بابل، قائم 
شــهر، بهشــهر، بابلســر، نکا، چالوس، فریدونکنار، 
رامســر، جویبار، امامزاده عبداهلل، کیاسر، پل سفید، 
بلده، رویان، ســرخرود، مــرزن آباد، عبــاس آباد، 

کالرآباد، کیاکال، شیرگاه، کالردشت
اســتان گیالن شهرهای رشــت، بندرانزلی، رودسر، 
صومعه ســرا، لنگرود، تالــش، کیاشــهر، منجیل، 

مرجقل، شفت، شاندرمن، ماسال
استان گلســتان شــهرهای گرگان، گنبدکاووس، 
بندرترکمن، علی آباد، آزادشهر، کردکوی، کالله، آق 

قال، مراوه

پالک

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان 
معتقد اســت، با وجود این که مسکن 
کشش رشــد قیمت ندارد، اما افزایش 
قیمت نهــاده هــای تولید مســکن 
تهدیدی برای بخش مسکن محسوب 

می شود.
 فرشــید پورحاجت گفت: با گذشــت 
بیش از یک سال از وعده کارت مصالح 

ســاختمانی وزارت راه و شهرســازی 
خبری نیســت. مســکن کشش رشد 
قیمت نــدارد، امــا افزابــش قیمت 
نهاده های تولید مســکن به خصوص 
میلگــرد و آهــن آالت در چنــد ماه 
گذشــته تهدیدی برای بخش مسکن 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: بــه هر حال با رشــد 

نهاده هــای تولیــد مســکن، قیمت 
تمام شــده نیز افزایــش می یابد پس 
نمی توانیــم رشــد قیمــت مصالــح 
ســاختمانی در پاییــز و زمســتان را 
تهدیدی بر قیمت تمام شــده مسکن 
تلقی نکنیم.بــه گفتــه وی،علیرغم 
اینکــه قــدرت خرید مســکن پایین 
است، رشد قیمت مسکن دور از انتظار 

نیست.
پورحاجت با بیان اینکه با رشد قیمت 
مســکن رکود تورمی در انتظــار بازار 
مســکن خواهد بــود، گفت: با رشــد 
قیمت تمام شــده مســکن و کاهش 
بیشتر قدرت خرید متقاضیان مسکن 
ســال آینده شــاهد یک رکود تورمی 

شدید خواهیم بود.

تولید

افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن
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اوراق مسکن به ۶۰ هزار تومان رسید
در حالی که اوراق تســهیالت مسکن در آخرین 
روز بهمن مــاه درگرانترین حالت بــه ۵۰ هزار 
تومان رســیده بود، ناگهان در دو هفته اخیر در 
بازه ۶۰ هزار تومان در حال عرضه به مشــتریان 

است.
معامــالت  اوراق تســهیالت مســکن در بازار 
ســرمایه اگرچه تابعی از شــوک مصوبه شبانه 
چهارشنبه )١۴ اســفند( هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهــادار مبنی بــر کاهش دامنه 
نوسان قیمت در کلیه نمادهای معامالتی از ۵ به 
۲ درصد و سپس لغو شــبانه آن بود که درنتیجه 
هم قیمت ها در برخی نمادهای تسه به ۵۶ هزار 
تومان کاهــش یافت، اما همچنــان در تعدادی 
دیگر از نمادهای معامالتی تسه در بازه ۶۰ هزار 
تومانی باقــی ماند.با این حال تعــداد برگه های 
خرید و فروش شــده به جز نماد معامالتی تسه 
۹۸١۰ )اوراق تسهیالت مســکن صادره در دی 
ماه امســال( که با فروش بیش از ۴۰ هزار برگه 
در معامالت و ایجاد صف خرید ۴۵۹ نفره، در اوج 
معامالت اوراق تسهیالت مســکن بود، در سایر 
نمادهای زیرمجموعه تســه، عمدتــاً در تعداد 
برگه های بسیار پایین و حتی کمتر از ١۰ برگه، 

خرید و فروش انجام شد.
این در حالی اســت که در معامــالت ۳۰ بهمن 
فرابورس، تعدادی از نمادهای معامالتی تسه در 
گران ترین حالت به ۵۰ هزار تومان رسیده بودند 
و تعداد زیادی از نمادهای زیرمجموعه تســه در 
همان روز در بازه زیر ۵۰ هزار تومان دســت به 
دست می شد؛ همچنین بر اساس اعالم فرابورس 
ایران، میانگیــن ماهانه قیمت هــر برگه اوراق 
تسهیالت مسکن، ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان طی ١۰ 

ماهه نخست امسال قرار داشت.
به نظر می رســد این افزایش ناگهانی و ۵ تا ١۰ 
هزار تومانی قیمت ها در بخش اوراق تسهیالت 
مســکن به ورود ســفته بازان به بازار اوراق تسه 
مرتبط باشــد؛ ضمن اینکه برخی کارشناسان 
نیز افزایش ســقف تسهیالت مســکن از محل 
این اوراق تا ۲۴۰ میلیــون تومان در تهران را در 

افزایش قیمت اوراق مسکن بی تأثیر نمی دانند.
هرچند که برخی دیگر از کارشناسان بازار مسکن 
نیز با توجه به سایه افکندن رکود بر این بازار، این 
ادعا را چندان قابل اعتنا نمی دانند؛ عدم افزایش 
محسوس تعداد معامالت مسکن در فاصله دو ماه 
دی و بهمن نسبت به آذر ماه امســال با توجه به 
اجرای دو ماهه مصوبه افزایش ســقف تسهیالت 
خرید مسکن، می تواند تأییدی بر این مدعا باشد.

در معامالت اوراق تســهیالت مسکن، برگه های 
صادره در بهمن امسال در باالترین قیمت خرید 
و فروش و بــازه ۶۰ هزار تومانی توانســت عنوان 
گران تریــن برگه معامالت را بــه خود اختصاص 
دهد. اما این نماد معامالتــی تنها در ١۳۰ برگه و 

١۶ فقره معامله به مشتریان عرضه شد.
همچنیــن نمادهــای معامالتی تســه ۹۸۰۸ 
)اوراق مسکن آبان( و تسه ۹۸۰۴ )اوراق مسکن 
تیر( نیز در بازه ۵۹ هزار تومان به فروش رسیدند 
اما به ترتیب تنها ۲۰۲ و ۲۹ برگــه از این اوراق 
تسهیالت مسکن به فروش رسید و مجموعه ١۲ 

فقره معامله از آنها ثبت شد.
ضمن اینکــه در معامــالت اوراق تســهیالت 
مســکن، قیمت اکثر نمادها نسبت به معامالت 
روز چهارشــنبه )١۴ اســفند( نزولی بوده و از 
میانگین های ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان در معامالت 
چهارشــنبه به میانگین های قیمتی ۵۴ تا ۵۷ 

هزار تومان در معامالت کاهش یافت.



دبیرانجمنصنایعهمگنقطعهسازی:

پرداخت مطالبات قطعه سازان تسریع شود
خریدار   دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی 
گفت: قطعه ســازان با کار جهــادی و تأمین قطعات 
صنعت خودروســازی، این صنعت را از رکود به رونق 
رســاندند که ایــن روند بــا پرداخــت مطالبات 

قطعه سازان ادامه خواهد یافت.
به نقل از صداوســیما، آرش محبی نژاد افزود: پس از 
شــروع تحریم های آمریکا علیه صنعــت خودرو و به 
ویژه صنعت قطعه ســازی، یک افت یا کاهش موقت 
در تولید داشتیم و تیراژ تولید سال گذشته به نسبت 
برنامه کاهش یافت. کاهشــی که در شش ماهه اول 
امســال ادامه یافت و کار به جایی رســید که کاهش 
شمارگان تولید داشــتیم.وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار 
خودرو بــه علت نقــص قطعه، کــف پارکینگ های 

خودروسازان بر زمین مانده بود.
وی اضافــه کرد: در ایــن میان وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت و خودروســازان کشــور از قطعه ســازان 
درخواست هایی داشتند: نخســت؛ کمک به افزایش 
و ارتقــا تولید خــودرو در کشــور طوری کــه مردم 
بتوانند خودروهای خود را به موقــع تحویل بگیرند. 
دوم؛ تجاری کــردن خودروهای بر کــف پارکینگ 
خودروســازان مانده. ســوم؛ شــروع نهضت ساخت 

داخل برای شکستن تحریم بود.
محبی نژاد گفت: البته وزارت صمت و خودروســازان 
هم قول دادند کــه مطالبات معوق قطعه ســازان به 
موقع پرداخت شــود حتــی هیئت دولــت ١۰ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت برای خودروسازان در نظر 
گرفت تا آن ها نیز مطالبات قطعه ســازان را بپردازند، 
این تسهیالت در کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
مصوب و صورتجلسه شد، اما بانک مرکزی اعالم کرد 
که باید این صورتجلسه در شــورای پول و اعتبار نیز 

تصویب شود.
وی افزود: با انســجام عالی که در 
صنعت قطعه سازی کشور شکل 
گرفت از شــهریور تا کنون تیراژ 
در برخی از خودروها تــا ۳ برابر 
افزایش یافــت و کاهش تیراژ ۴۰ 
درصدی نیــز به خوبــی جبران 
شــد ضمن اینکه همه ۲۰۰ هزار 
خودروی در کف پارکینگ مانده 
نیز تجاری سازی و تحویل مردم 

شد.
دبیــر انجمــن صنایــع همگن 
قطعه سازی با بیان اینکه بسیاری 
از قطعات وارداتی نیــز در قالب 

چهار میز ســاخت داخل یا به تولید انبوه رسیده یا در 
حال حرکت به ســمت تولید انبوه است گفت: جامعه 
قطعه ســازی به تعهدات خود عمل کــرد و به دعوت 
وزارت صنعت و دولت لبیک گفت، اما تســهیالتی که 
قرار بود پرداخت و به تبع آن مطالبات خودروســازان 
به روز شود تا این لحظه آن ١۰ هزار میلیارد تومان به 
شورای پول و اعتبار رفت و تســهیالت نقدی آن به ۵ 
هزار میلیارد تومان کاهش یافــت. نکته جالب اینکه 
مصوبه شــورای پول واعتبار یازدهم دی به بانک های 
عامل ابالغ شــد، اما از آن موقع تاکنون که اواســط 
اســفند را هم رد کردیم تنها ١۵ درصد تسهیالت آن 
هم تنها توسط ایران خودرو به قطعه سازان پرداخت 

شده است.
محبی نــژاد افــزود: قطعه ســازان که بــه صورت 
جهادی به تعهدات خود عمل کردند امید داشــتند 
که در آخر ســال دولت و وزارت صمــت و همچنین 
خودروســازان به تعهدات خود عمل کنند، اگر این 
مطالبــات قطعه ســازان پرداخت نشــود اتفاقات 
بدی خواهد افتاد اول اینکه پــول کارگر و کارمند و 
عیدی آن ها قابل پرداخت نیست دوم اینکه به دلیل 
افزایش تولیــد از یک طرف و شــیوع ویروس کرونا 
در چین، انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه ســازان 
خالی شده که اگر امروز این مطالبات پرداخت نشود 
و ما ســفارش گذاری نکنیم بعد از عید توقف حداقل 
دو ماهه در تولید خواهیم داشــت که هم به اقتصاد 
خودروســازی و اقتصاد کالن کشــور و همچنین به 
کارگــران و کارمندان ضربــه خواهــد زد بنابراین 
درخواست ما این اســت که در همین دو روز آینده 
این مطالبات پرداخت شود تا ما هم بتوانیم سفارش 
گذاری کنیم و به تبع آن بعد از نوروز امســال توقف 

تولید نداشته باشیم.

وی اضافه کــرد: اگــر مســئوالن در قبــال لبیک 
قطعه سازان و کار جهادی آنان به تعهدات خود عمل 
نکنند و بدعهدی کنند و این امید نامید شود متأسفانه 
در دفعات بعد نمی توانند انتظار داشــته باشــند که 
قطعه ســازی کشــور با دعوت آن ها معجزه و شور و 

هیجان در صنعت خودروسازی ایجاد کنند.
محبی نژاد گفت: موضوع پرداخــت مطالبات قطعه 
ســازان بین بانک مرکزی، بانک هــای عامل، وزارت 
صنعت و خودروسازان پاس کاری می شود؛ بانک های 
عامــل می گوینــد منابع نداریــم در حالــی که این 
تسهیالت، مصوبه شــورای پول و اعتبار را دارد حتی 
بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف آن را از طریق 
خط اعتباری بدهد، اما باید بدانیــم که در این حوزه، 
جامعیت سیاســتگذاری و تصمیم گیری نداریم که 
اگر داشتیم این مصوبه، چون در جایگاه عالی تصویب 

شده باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه کل مطالبات معــوق زنجیره تأمین 
خودروسازی به دو دلیل افزایش تیراژ تولید و افزایش 
قیمت قطعــات، افزایــش یافته اســت گفت: جمع 
مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی کشور امروز ۳١ 
هزار میلیارد تومان اســت که از این مقــدار ١۴ هزار 
میلیارد تومان معوق شــده، حدود ۶ هــزار میلیارد 
تومان را خودروســازان در قالب خرید دین پرداخت 
کردند که بر اســاس آن ما از اعتبار خــود از بانک ها 
تسهیالت گرفتیم و چک خودروســازان را پرداخت 
کردیم در این بین حدود ۸ هــزار میلیارد تومان باقی 
می ماند که اگــر امروز همین ۵ هــزار میلیارد تومان 
پرداخت شــود در بهترین شــرایط ما حدود نیمی از 

مطالباتمان را دریافت می کنیم.
محبی نژاد با بیان اینکه مطالبات ما برای دولت، عدد 
بزرگی نیســت گفت: باید توجه داشــت که اگر این 
مطالبــات پرداخت نشــود صنعت 
قطعه ســازی بــا مشــکل مواجه 

می شود.
وی افزود: مطالبات پرداخت نشده 
مربوط بــه ١۲۰ روز یعنی چهار ماه 
گذشــته اســت که زنجیره تأمین 
خودروسازان طلبکار هستند البته 
در این باره مکاتبات بســیاری انجام 
دادیــم کــه آخرین آن با ریاســت 
جمهوری در ١۳ اسفند انجام شده، 
اما به علت مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا هنــوز ترتیب اثری به 

این مکاتبات داده نشده است.
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 نصف می شود؟
طبق اعالم دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو 
چنانچه مجــاز اعالم شــدن واردات خودرو در 
الیحه بودجه ســال ١۳۹۹ واقعا اجرا شود و نرخ 
تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو 
آمادگی کامل بــرای تامین نیــاز خودروهای 
وارداتی را خواهند داشــت کــه در این صورت 
می توانند قیمت های کنونی در بازار خودرو را به 

صفر برسانند.
 در الیحه بودجه ســال ١۳۹۹ که به شــورای 
نگهبان ارائه شــده اســت، بــا توجه بــه اینکه 
درآمدی از محل واردات خــودرو در نظر گرفته 
نشده بود، در یکی از بندهای الحاقی، کمیسیون 
تلفیق در متن الیحه بودجه که به مجلس ارسال 
شده اســت، واردات خودرو را در ســال آینده 

مشروط نظر گرفته است.
در این رابطه  مهدی دادفر اظهــار کرد: علیرغم 
اینکــه طی دوســال اخیــر کســب و کار همه 
واردکننــدگان خودرو  زائل شــده اســت، اما 
همچنــان برخی از آن ها دربازار حضور داشــته 
و آمادگــی ایــن را دارند که به ســرعت بتوانند 

نیازهای بازار  خودرو را تامین کنند.
دبیر انجمــن واردکنندگان خــودرو ادامه داد: 
رییس بانک مرکزی با واردات کاال بدون انتقال 
ارز کامال مخالف بوده و همانطــور که در بهمن 
ماه سال گذشته نیز اعالم کرد، همچنان معتقد 
اســت که واردات بدون انتقال ارز انجام نشود و 
می گوید » مگــر واردکنندای هــم داریم که در 
خارج از کشــور پولی داشته باشــد؟«. البته که 
این موضوع صحت ندارد و بــرای واردکنندگان 
خودرو این امکان وجــود دارد که با اســتفاده 
از اعتبارات خود و ســرمایه هایی کــه در خارج 
از کشــور دارند، بتواننــد به لحــاظ ارزی نیاز 

خودروهای وارداتی کشور را تامین کنند.

وی افزود: البتــه آنچه که بیشــتر حائز اهمیت 
اســت،  این اســت کــه تعرفه های بســیار باال 
خودروهای وارداتی، افزایش شــدید قیمت ارز 
و همچنین محاســبه عوارض در سال ١۳۹۹ با 
نرخ  احتمالــی ۹۴۰۰ یــا ۹۸۰۰  تومان، منجر 
به کاهش قیمت در بازار نخواهد شــد؛ بنابراین 
چنانچه این مصوبه الیحه جدید اعالم شــده  با 
وجود داشتن مخالفان زیاد با شعارهای مختلف 
اجرا شــود، اثری بر تنظیم بازار خودرو و کاهش 

قیمت خودرو نخواهد داشت.
دادفر در رابطــه با بهترین راهکار پیشــنهادی 
در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این اســت 
کــه دولت باتوجــه بــه پارامترهــای افزاینده  
متعددی که طی چند ســال اخیر برای افزایش 
قیمت خودرو ایجاد شده اســت، تجدید نظری 
در این پارامترها داشــته باشــد. بهتر است که 
تعرفه های حدود ۷۶ درصــدی را تغییر داده و 
برای همه خودروهای وارداتــی به حداکثر ۲۰ 
درصد برســانند؛ در این صــورت می توان گفت 
واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج 
از کشور دارند، می توانند نیاز بازار به خودروهای 
وارداتی را تامین کرده و با اختالف قیمت بسیار 
کمی نســبت به قیمت خودروهای داخلی، در 

اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: اگر دولت نرخ تعرفه ها را کاهش داده 
و آنچه که در الیحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا 
کند، آمادگی داریم که قیمت خودرو در بازار را از 

قیمت های کنونی به نصف برسانیم.
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ســخنگوی اتحادیه لــوازم خانگی از افت 
تقاضــا در این بازار در پی شــیوع بیماری 
کرونا خبــر داد و گفت: با ادامــه این روند 
بــازار لوازم خانگــی مجددا دچــار رکود 
خواهد شد.حمیدرضا غزنوی درباره تاثیر 
شــیوع بیماری کرونا بر بازار لوازم خانگی 
توضیح داد: خوشــبختانه ایــن بیماری 

مشــکلی در روند تولید ایجاد نکــرده و طی ماه های 
گذشــته افزایش تولید هم داشــته ایم اما با توجه به 
نگرانی مردم از حضور در مکان های عمومی، ســطح 
تقاضا برای محصــوالت لوازم خانگــی کاهش یافته 
است.غزنوی به تاثیر این بیماری بر قیمت محصوالت 
لوازم خانگی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش 
بهای فوالد و سایر مواد اولیه، قیمت برخی محصوالت 
لوازم خانگی تا حدودی افزایش یافته است؛ اگرچه با 
توجه به کاهش توانایــی مالی مردم و برای جلوگیری 
از افت بیشتر تقاضا، بسیاری از شرکت ها به رغم رشد 
نرخ مواد اولیه هیچ افزایــش قیمتی روی محصوالت 

نهایی خود اعمال نکرده اند.
او درباره زمزمه احتمــال آزادســازی واردات لوازم 
خانگی در ســال۹۹ اظهار کرد: درحال حاضر واردات 

قطعات لوازم خانگی آزاد اســت و مشکلی 
در تولیــد ایــن محصــوالت نداریــم اما 
متاســفانه بعضی افراد در این شرایط فقط 
به دنبال بهانه ای برای واردات محصوالت 
لوازم خانگــی به صورت کامل هســتند.

غزنــوی دربــاره وضعیت قاچــاق لوازم 
خانگی نیــز بیان کرد: همچنــان واردات 
برندهــای خارجــی به صــورت قاچــاق و در حجم 
گســترده به کشــور وجود دارد به طوریکه در حال 
حاضر حــدود ۵۰درصد بازار لــوازم خانگی را کاالی 
قاچاق تشکیل می دهد، ضمن اینکه هیچ اقدامی هم 

برای ممنوعیت ورود این محصوالت انجام نمی شود.
ســخنگوی اتحادیه لوازم خانگی دربــاره ادامه روند 
بازار تا پایان سال خاطرنشــان کرد: با توجه به وجود 
ویروس کرونــا نمی توانیم هیچ گونــه اظهار نظری 
درباره آینــده قیمت و تقاضا بــرای محصوالت لوازم 
خانگی داشته باشیم، اما مسلما با ادامه این روند و عدم 
رعایت موارد بهداشــتی، بازار به لحاظ تولید و قیمت 
با رکود مواجه خواهد شــد و این شــرایط به صورت 
دومینو تمــام بخش های اقتصادی کشــور را درگیر 

خواهد کرد.

لوازم خانگی

ونا بازار لوازم خانگی را هم سرد کرد  کر

دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی:

شرکت های هواپیمایی در حال زیان دادن هستند
برهان محمــودی   دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی گفــت: انجام پروازها بــا حداقل قیمت 
بلیت سبب شده تا شــرکت های هواپیمایی زیان ده 

شوند.
به نقل از وزارت راه و شهرســازی، مقصود اســعدی 
ســامانی، با تکذیب گرانفروش بودن شــرکت های 
هواپیمایی تا قبل از کاهش تقاضای ســفر و درنتیجه 
کاهش قیمت بلیت، گفــت: قیمت بلیت هواپیما تابع 
عرضه و تقاضاســت زمانــی که تقاضــا کاهش یابد، 

بالتبع قیمت بلیت نیز کاهش می یابد.
او با اشاره به این که در کشور کف و سقفی برای قیمت 
بلیت هواپیما تعیین شده اســت، توضیح داد: تعداد 
زیادی بلیت پیش فروش شده و تعدادی نیز به شکل 
گروهی فروخته شده بود که با شــیوع ویروس کرونا 
مسافران اقدام به کنســل کردن بلیت های خریداری 
شده کردند. در نتیجه شرکت های هواپیمایی ناچارند 

با حداقل قیمت بلیت ها را بفروشند تا بتوانند حداقل 
بخشــی از هزینه هایی کــه انجام داده انــد را جبران 

کنند.
اسعدی ســامانی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت های 
هواپیمایی به دلیل این که به بلیت های فروخته شده 
تعهد دارند، با مســافر کم و صندلی هــای خالی نیز 
پرواز را انجام می دهند. در این شــرایط شرکت های 
هواپیمایی ضــرر می کنند و این که عنوان می شــود 
قیمت های قبلی واقعی نبوده، تصور اشــتباهی است. 
در این خصوص سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان 
متولی پروازها نظارت های الزم را در خصوص پروازها 

و قیمت بلیت ها انجام می دهد.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره آخرین 
وضعیت پروازهای خارجی نیز گفت: شــرکت ها در 
تالشند تا مجوزهای الزم برای برگرداندن هم میهنان 

که در کشورهای خارجی مانده اند را اخذ کنند.

ونا، مانع گرانی قیمت میوه شد کر
عضو اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره 
به افزایش ۴۰ درصدی قیمت پیاز به دلیل آغاز 
صادرات این محصول، از رکود بازار میوه به دلیل 

شیوع کرونا خبر داد.
جواد باقری، عضو اتحادیه فروشــندگان میوه و 
سبزی با اشاره به تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر 
بازار میوه و تره بار اظهارداشــت: شــیوع کرونا 
منجر به ایجاد رکود در بازار میوه و تره بار شــده 
و قیمت میوه هایی مانند پرتقال، سیب درختی، 
کیوی و خیــار که هر ســال در چنیــن فصلی 
افزایش پیدا می کــرد، هم اکنــون ثابت مانده 

است.
این مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه قیمت 
هرکیلوگــرم پرتقال هــم اکنون بیــن ۴ تا ۵ 
هزارتومان اســت، افزود: به عنوان مثال قیمت 
این محصول در حــال حاضر با توجــه به اینکه 
نزدیک عید می شویم باید به حدود ۷ هزارتومان 
و هفته آینــده به ۸ هزارتومان می رســید، اما با 
توجه به شــرایطی که ایجاد شــده، ثابت مانده 

است.
وی ادامه داد: بــا ادامه روند فعلــی، پیش بینی 
می کنیم که مانند هر ســال شــب عید نداشته 
باشــیم و به همین جهت قیمت هــا نیز افزایش 

چندانی نخواهد داشت.
باقری در بخش دیگــری از ســخنان خود با 
اشــاره به افزایش ۳۰ تــا ۴۰ درصدی قیمت 
پیاز در بازار گفــت: قیمت ایــن محصول در 
میدان مرکــزی میوه و تره بار بــه کیلویی ١۰ 
تا ١١ هزارتومان رسیده و در مغازه های سطح 
شــهر کیلویی ١١ تــا ١۲ هزارتومــان عرضه 

می شود.
وی صادرات پیاز را دلیل این مســاله عنوان کرد 
و افزود: صــادرات این محصول به کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس، عراق و روسیه آغاز شده و 

همین دلیل افزایش قیمت آن است.
باقری ادامــه داد: البتــه این افزایــش قیمت 
مقطعی است و چون صادرات به صورت ناگهانی 
آغاز شد این شوک را به بازار وارد کرده اما حدود 
۴ تا ۵ روز آینده عرضه بیشتری از مناطق تولید 
انجام می شــود و قیمت به حدود متعادل خود 
خواهد رسید. چرا که تولید زیاد و به اندازه کافی 

است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود از کاهش 
قیمت لیموترش و زنجبیل نیز خبر داد و افزود: 
قیمت هرکیلوگرم لیموترش به حدود ١۵ تا ١۶ 

هزارتومان رسیده است.
باقــری همچنیــن از توزیع زنجبیــل تنظیم 
بازاری خبر داد و گفت: چنــد روز قبل حدود ۵ 
تن و دیروز نیز ۵ تن دیگــر از این محصول بین 
فروشــندگان به قیمت کیلویی ۵١ هزارتومان 
توزیع شــد و مغازه داران نیز باید آن را به قیمت 
کیلویی ۶۰ هزارتومان بــه مصرف کننده نهایی 

عرضه کنند.
وی با بیــان اینکــه قیمــت زنجبیــل قبل از 
شــیوع کرونا در میدان مرکزی بیــن ۳۰ تا ۳۵ 
هزارتومان و در ســطح شــهر حدود ۴۰ تا ۵۰ 
هزارتومان بوده اســت، ادامه داد: بعد از شــیوع 
کرونا قیمت ایــن محصول در میــدان مرکزی 
میوه و تره بار به کیلویی ١۰۰ هزارتومان رســید 
که در حال حاضر حــدود ۴۰ هزارتومان کاهش 

یافته است.

پرداخت هزینه های استرداد 
بلیت قطارهای رجا

شــرکت حمل و نقل ریلی رجا اعالم کرد کلیه 
هزینه های استرداد بلیت قطارهایش را پرداخت 
می کند.به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شرکت 
حمل و نقل ریلــی رجا بــرای پرداخت هزینه 
اســترداد بلیت قطارها تفاوتــی در نحوه خرید 
بلیت توسط هموطنان به روش های مختلف وب 
سرویس ها و اپلیکیش ها نمایندگی های فروش 

و تلفنی از طریق سامانه ١۵۳۹ وجود ندارد.
مسافرانی که اقدام به استرداد بلیت های خود از 
طریق وب سرویس ها و اپلیکیشن ها، به صورت 
غیر حضوری می کنند، نگرانــی برای پرداخت 

هزینه مربوطه نداشته باشند.
افرادی هم که از ایســتگاه های راه آهن اقدام به 
خریداری بلیت قطارهای رجا کرده اند، می تونند 
با مراجعه به ایستگاه ها، بلیت هایشان را استرداد 
کرده و وجــه خود را دریافت کننــد.الزم به ذکر 
است، هموطنانی که تا قبل از سوم اسفند ١۳۹۸ 
اقدام به خریداری بلیت قطارهای این شــرکت 
کرده اند یا قطارهایشــان کنســل شــده است، 
مبلغ بلیت هایشان بدون کســر هزینه پرداخت 
می شــود و برای این منظور تا ۲۹ اسفند ١۳۹۸ 

وقت دارند تا بلیت هایشان را استرداد کنند.
گفتنی است برای استرداد بلیت ها، داشتن الشه 
بلیت یا شماره سریال بلیت ها همچنین نام و نام 
خانوادگی افرادی که بلیت به نامشان صار شده با 
کارت شناسایی معتبر آنان الزم و ضروری است.

شــرکت حمل و نقل ریلــی رجا بعد از شــیوع 
ویــروس کرونا به کشــور، همــه روزه اقدامات 
متعددی را برای بهداشتی کردن و ایمن کردن 
قطارها برای ســفر هموطنان با قطارهای رجا به 
عمل آورده که از آن جمله می توان به مه پاشی و 
ضد عفونی کردن تمامی نقاط تماس در بیرون و 
درون قطارها، استفاده از ظروف یک بار مصرف 
برای پذیرایی از مســافران، استفاده از کترینگ 
با اســتاندارد باال در صنعت هوایی کشــور برای 
تأمین غذای مســافران، اســتفاده از ماسک و 
دستکش توســط مأموران قطارها، کنترل های 
قبل از ســیر مأموران قطارها با دستگاه های تب 

سنج اشاره کرد.

از سال آینده تولید گندم 
سفارشی می شود

عضو هیــات مدیــره مجمــع ملــی خبرگان 
کشــاورزی ایران از تولید گندم در ســال آینده 

زراعی بر اساس سفارش مشتری خبر داد.
علــی خان محمدی بــا بیان اینکه کشــاورزی 
قراردادی در بخش تولید گندم در ســال زراعی 
جاری آغاز شده اســت، اظهار کرد: از سال آینده 
تولید تمام گندم کشــور بر اســاس کشاورزی 
قراردادی یا تولید به بر اساس سفارش مشتری 
انجام خواهد شــد.وی ادامه داد: در سال زراعی 
جدید نیز ۴۵ هزار تن گندم دوروم در ۵ اســتان 
بر اساس ســفارش مشــتری انجام شده است.
خان محمدی این ۵ استان را کرمان، خوزستان، 
فارس، هرمزگان و لرســتان برشــمرد.به گفته 
خان محمدی؛ مشــتریانی که ســفارش تولید 
گندم را در قالب کشــاورزی قراردادی داده اند، 
١۰ درصد گران تر از نرخ خرید تضمینی، گندم 

را از کشاورزان خریداری می کنند.


