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بانکهای استان می توانند نقش اصلی را در تجهیز شرکتهای حمل 
و نقل بین المللی عهده دار باشند .

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران در جلسه تعامل 
و هماهنگی تجمیع و تجهیز شرکتهای حمل و نقل که با هدف 
ایجاد شرکت حمل و نقل چند وجهی بین المللی استان مازندران با 
حضوربرخی از مدیران ادارات ،سازمانها و بانکها تشکیل شد اظهار 
داشت : در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ، 
بانکهای استان می توانند نقش اصلی را در تجهیز شرکتهای حمل 

و نقل بین المللی عهده دار باشند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران عباسعلی نجفی در این نشست افزود: ما قصد داریم که به 
شکل موثرتری زمینه گسترش فعالیت شرکتها ی حمل ونقل بین 
المللی موجود وافزایش فعالیت بخش حمل ونقل درزمینه صادرات 
رافراهم نماییم به همین منظور برای برقراری ارتباط بیشتروموثر 
وفراهم نمودن شرایط برای دریافت تسهیالت و تجهیز شرکتها 
به ناوگان یخچالی  وکانتینر چادری از بانکها به همراه سازمانهای 
تصمیم گیر دعوت نموده تا دراین زمینه هماهنگی مناسبی صورت 

پذیرد تا بسترهای الزم را فراهم نماییم .
ادامه  در  مازندران  ای  نقل جاده  و  و حمل  راهداری  مدیر کل 

شرکتها  ساختار  با  ارتباطی  شرکتهای،  تجمیع  موضوع  گفت: 
نداشته وهدفمان این نیست که  شرکت جدیدی به ثبت برسد 
بلکه تجمیع فعالیت عملیاتی شرکتها برای حمل ونقل بین المللی 
مورد نظر می باشد وچنانچه تمایل برای ایجاد انجمن واحدی 
مدنظرشرکتها باشد این اداره کل دراین خصوص کمک های الزم 

را خواهد نمود 
وی همچنین در ادامه گفت : ما با تاسیس وافزایش تعداد کمی 

شرکتهای حمل ونقل بین المللی  دراستان موافق بوده وچنانچه 
متقاضیان واجد شرایط تصمیم به تاسیس شرکتهای حمل ونقل 
بین المللی درسطح استان بنمایند اداره کل نسبت به معرفی افراد 

واجد شرایط به هر تعداد که الزم باشد مساعدت خواهد نمود.
وی با بیان اینکه به منظور افزایش  وتوسعه فعالیت  شرکتهای 
حمل ونقل بین المللی استان وکاهش هزینه تمام شده درقیمت 
گذاری کاالهای صادراتی شرایطی فراهم شده تاحداقل 30درصد 

حمل بارهای صادراتی استان توسط شرکتهای حمل ونقل بین 
المللی موجود صورت گیردگفت:سازمان صنعت،معدن وتجارت  با 
هماهنگی اتاق بازرگانی نسبت به اعالم برنامه زمانبندی صادرات 
درسال جاری درصدور محصوالت کشاورزی استان شامل کیوی،  
مرکبات،  لبنیات و...  اقدام  وسپس مراتب را به  شرکتهای حمل 
ونقل بین المللی استان اعالم نمایندتا نسبت به تامین  ناوگان 
مورد نیاز اقدام شود ودرصورت عدم توافق شرکتها ی حمل ونقل 
موجوددرحمل کاالهای صادراتی با اتاق بازرگانی استان، این اداره 
کل  با هماهنگی با دفتر ترانزیت وحمل ونقل بین المللی کشور 
و انجمن های بین المللی ایران ،خراسان ،آذربایجان وگلستان 
نسبت به پیگیری موضوع وحل بهینه صادارت با کمترین قیمت 
تمام شده اقدام خواهد نمود وی در ادامه تسریع نمود هر بانکی 
که توسط دبیر شورای هماهنگی بانکهای مازندران اعالم گردد 
پس از معرفی اسامی شرکتها از سوی اداره کل  وتصویب مراتب 
ارایه  به  نسبت  بخش خصوصی  با  دولت  گفتگوی  در شورای 
تسهیالت به مبلغ 50میلیارد تومان درسال جاری برای تجهیز 
شرکت به ناوگان یخچالی وکانتینری اقدام الزم معمول مینمایند  
و سند مالکیت ناوگان  یا چک وسفته بعنوان وثیقه برای پرداخت 

وام مد نظر قرار می گیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :

بانکهای استان می توانند نقش اصلی را در تجهیز شرکتهای حمل و نقل 
بین المللی عهده دار باشند 

سرپرست شهرداری آمل خبرداد:

اعتبار 12 میلیارد تومانی 
شهرداری آمل برای 

آسفالت شهری
از  آمل  شهرداری  سرپرست  آمل-خبرنگاروارش: 
ترمیم و روکش  به منظور  تومان  میلیارد  اختصاص 12 

آسفالت خیابانها و کوچه های سطح شهر خبر داد .
علی محمد مقدس با اشاره به گالیه های عدیده شهروندان  
نسبت به مشکالت آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر 
گفت: با مصوبه شورای اسالمی شهر و اختصاص این مبلغ، 
ساماندهی آسفالت معابر و کوچه های شهری در مناطق 
یک و 2 شهرداری  تا حدود زیادی ساماندهی خواهد شد .   
مقدس افزود: هم اکنون  در مرحله انتشار آگهی مناقصه 
و انتخاب پیمانکار قرار داریم و به محض انتخاب پیمانکار 
عملیات اجرایی آسفالت معابر مناطق یک و دو شهرداری  

آغاز می شود.
وی همچنین از آسفالت  113 هزار متر مربع معابر بافت 
فرسوده ،بافت تاریخی و سکونتگاه های غیر رسمی خبر 
داد و اضافه کرد: مبلغ یک میلیارد تومان به منظور روکش 
آسفالت سکونتگاه های غیر رسمی )امت آباد و رضوان 38( 

تخصیص داده شد. 
همچنین پیگیری های اداری از طریق سازمان عمران و 
بازآفرینی شهرداری به منظور دریافت قیر رایگان و روکش 
آسفالت معابر بافت فرسوده و بافت تاریخی به اتمام رسید.

عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
ترخیص مواد اولیه کارخانه ها 

در گمرک هنوز مشکل دارد
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
ترخیص  مشکل  گمرکات  در  هنوز  گفت:  ایران  کشاورزی 
مواد اولیه کارخانه ها وجود دارد و برای رفع این مشکالت 
باید برنامه های مدون و عملی تدوین و البته اجرا شود.»علی 
نقیب« به مناسبت در پیش بودن 10 تیر روز صنعت، افزود: 
هرچند قوانین مختلفی از جمله برنامه چشم انداز 20 ساله در 
کشور وجود دارد اما تاکنون حمایت کافی از این برنامه ها انجام 
نگرفته و به همین دلیل به طور کامل تحقق نیافته است.وی 
اظهار داشت: قوانین زیادی در بخش صنعت وجود دارد، اما 
وقتی به صورت کامل و درست اجرا نشود نمی توان انتظاری 
در رفع مشکالت این بخش داشت.نقیب تاکید کرد: وضع 
قوانین به خودی خود نمی تواند مشکلی را رفع کند بلکه شکل 
اجرای درست و دقیق آن می تواند نتایج مورد نظر قانونگذاران 
را محقق کند. باید فرهنگ اجرای قوانین در جامعه مورد توجه 
اندازها  بیشتر قرار گیرد و در این صورت برنامه ها و چشم 
مفید و مثمرثمر خواهند بود.این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سایر مشکالت بخش 
فقط  کشور  مشکل صنعت  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  صنعت 
نقدینگی نیست، بلکه تغییر مداوم قوانین از مشکالت دیگر 
این بخش است.نقیب به صدور بخشنامه ها در این بخش 
صدور  صنعت  بخش  مشکالت  از  یکی  گفت:  و  پرداخت 
بخشنامه های خلق الساعه است، در حالی که اگر برنامه مدون 
وجود داشته باشد نیازی به صدور آنها نیست.وی افزود: تدوین 
الگو و برنامه مدون، راه رفع مشکالت بخش صنعت کشور 
است، در حالی که نباید اجرای دقیق این برنامه ها هیچ وقت 
فراموش شود.10 تیر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز 

صنعت نامگذاری شده است.

طی یک ماه اخیر درحالی قیمت سیب زمینی 
به طور مجدد روند افزایش پیدا کرد و به بیش 
از ۷000 هزارتومان رسید که برخی عامل این 
افزایش  و  صادرات  ممنوعیت  رفع  را  گرانی 
صادرات این محصول به دلیل نوسان نرخ ارز 

می دانند.
در روزهای پایانی سال ۹۷ و اوایل فروردین 
ماه ۹8 با وقوع سیل در استان های تولیدکننده 
و ایجاد مشکالتی در برداشت و سیستم حمل 
روند  افزایش  و  نوروز  ایام  در  جاده ای  نقل  و 
صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز، شرایط برای 
افزایش جهشی قیمت برخی محصوالت صیفی 
از جمله پیاز و سیب زمینی کلید خورد تا جایی 
که با افزایش چشمگیر نرخ پیاز، سیب زمینی 
هزار  هفت  تا  پنج  قیمت  افزایش  شامل  هم 
تومانی شد که با وجود تالش دست اندرکاران، 
قیمت این محصول کاهش نیافت تا جایی که 
مسئوالن ناچار به ممنوعیت صادرات این دو 

محصول از 15 فروردین ماه سال ۹8 شدند.
با اعمال ممنوعیت صادرات این دو محصول 

به  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط 
تدریج قیمت هر کیلوگرم پیاز و سیب زمینی 
روند کاهشی به خود گرفت به طوری که نرخ 
هر کیلوگرم آن در مقاطعی در مزرعه 1800 تا 
3,300 تومان و در میدان میوه و تره بار تهران 

و بازار بین 3500 تا ۴,۷00 تومان شد.
با ورود سیب زمینی نو و کاهش قیمت این 
 31 در  مجدد  طور  به  بازار،  در  محصول 
اردیبهشت ماه امسال صادرات این دو محصول 
آزاد سازی شد که از زمان آزادسازی تاکنون به 
طور پلکانی قیمت این محصول افزایش پیدا 
کرد، به طوری که امروز قیمت این محصول در 

مزرعه به ۴200 تا ۴,800 تومان رسید.
بار  تره  و  میوه  مرکزی  میدان  نرخ نامه  طبق 
بین  زمینی  سیب  کیلوگرم  هر  قیمت  تهران 
تا ۶,000 تومان و در سازمان میادین   ۴000
شهرداری تهران بین 5500 تا ۶,300 تومان 

به فروش می رسد.
افزایش قیمت مجدد سیب زمینی 

ربطی به تولید ندارد

دفتر محصوالت  مدیرکل  اصغری«  »حسین 
علوفه ای و جالیزی معاونت زراعی وزارت جهاد 
کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
مجدد  قیمت  افزایش  داشت:  اظهار  ایرنا 
سیب زمینی در یک ماه اخیر هیچ ارتباطی به 
حجم تولید این محصول ندارد زیرا ساالنه و 
در چهار فصل سال این محصول استراتژیک 
آمار  طبق  داشت:  اظهار  می شود.وی  کشت 
سال ۹۷، بیش از پنج میلیون تن سیب زمینی 
در سطح 1۴5 هزار هکتار در فصل های بهار، 
تابستان، پاییز و زمستان در قالب کشت معمولی 
و طرح استمرار تولید شد که بیشترین میزان 
همدان،  اردبیل،  استان های  به  مربوط  تولید 

فارس، اصفهان و کردستان بوده است.
مدیر کل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی 
وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه تولید 
نیز مشابه سال گذشته  امسال  این محصول 
این  تولید  در  کمبودی  ما  افزود:  است،  بوده 
محصول نداشته ایم تا قیمت آن در بازار تأثیر 
بگیرد.اصغری اضافه کرد: البته ممکن است به 

دلیل بارندگی ها و مسائلی در سیستم حمل و 
نقل گاهی مواقع برداشت محصول یا عرضه 
آن به بازار دچار تأخیر شود که البته این موضوع 
در خصوص اکثر محصوالت کشاورزی صدق 
علوفه ای  محصوالت  دفتر  می کند.مدیرکل 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در کشت 
بهاره و طرح استمرار سال ۹۷ - ۹8، در مجموع 
۶05 هزار تن سیب زمینی در سطح 20 هزار 
و 200 هکتار تولید شد که از این میزان 150 
هزار تن تولید در سطح زیرکشت ۴ هزار و ۷00 
هکتار مربوط به طرح استمرار و تولید ۴55 هزا 
رتن در سطح 15 هزار و 500 هکتار مربوط به 
کشت بهاره بوده است.وی یادآورشد: در کشت 
بهاره و طرح استمرار سال ۹۶ - ۹۷، در مجموع 
۶5۷ هزار تن سیب زمینی در سطح 21 هزار 
و ۴00 هکتار تولید شد که از این میزان 15۷ 
هزار تن تولید در سطح زیرکشت 5 هزار و 800 
تولید 500  و  استمرار  طرح  به  مربوط  هکتار 
هزارتن در سطح 15 هزار و ۶00 هکتار مربوط 

به کشت بهاره بوده است.

صادرات عامل گرانی مجدد سیب زمینی شد

چرا شاخص بورس ریزشی شد؟
یک کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش شاخص بورس 
گفت: افت شاخص بورس ناشی از چندین عامل بود، نخستین 
دلیل آن به موضوع تغییر در نحوه معامالت که سازمان بورس 
و فرابورس آن را در نظر گرفتند، بر می گردد.»فرهاد رمضان« 
افزود: زمزمه های تغییر در نحوه معامالت باعث شد تا افرادی 
که نسبت به تأثیر این تغییر در بازار آگاهی نداشتند با برخی 
از مشکالت مواجه شوند که همین امر منجر به کاهش حجم 
معامالت در بازار سرمایه و افت شاخص بورس شد.رمضان 
با تاکید بر اینکه بهتر بود تصمیم گیری برای تغییر در نحوه 
اینکه  با توجه به  معامالت به تیر ماه موکول شود، گفت: 
این اتفاق در پایان ماه جاری افتاد بسیاری از فعاالن بازار 
اقدام به واگذاری سهام خود کردند که این فشار فروش سبب 
تحت تأثیر قرار گرفتن شاخص و خارج شدن روند معامالت 
از آهنگ خود شد.این کارشناس بازار سرمایه مسائل سیاسی 
را از دیگر عامل تأثیرگذار بر ریزش شاخص بورس دانست 
بسیاری  تهران  به  ژاپن  وزیر  از سفر نخست  بعد  و گفت: 
از فعاالن بازار در انتظار تأثیر این موضوع بر بازار سرمایه 
بودند که همین امر منجر به کاهش حجم معامالت در بازار 
سرمایه شد.وی اظهار داشت: کاهش قیمت دالر در چند وقت 
گذشته بر شرکت هایی که دارایی خود را تبدیل ارزی کرده 
بودند تأثیرگذار و تا حدودی شرایط بازار را تغییر داد.رمضان 
با تاکید بر موقتی بودن ریزش شاخص بورس گفت: بیشترین 
میزان فشار فروش در بورس تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد و 
به نظر می رسد که با توجه به پیش رو بودن فصل مجامع، 
گزارش های مثبت ارائه شده از شرکت ها روند معامالت در 

مسیر صعود قرار گیرند.

این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی 
از خانواده ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید 
قیمت ها در بازار اجاره است. مستاجرینی که 
را زده و به  از مدت ها پیش، قید خرید خانه 
ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان 
امسال و در فصل جابجایی واحدهای مسکونی، 
با  مناسب  مسکونی  واحد  یک  تامین  برای 
مشکالت بسیاری مواجه شده اند. تا جایی که 
تعداد قابل توجهی از خانواده ها که امکان تامین 
هزینه اجاره بها در منطقه فعلی خود را ندارند، 
تصمیم به تغییر منطقه زندگی خود گرفته و حتی 
مشاهدات میدانی نشان از افزایش مهاجرت از 

شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی دارد.   
* وزیر راه و شهرسازی: مشخص نیست دخالت 

دولت در بازار اجاره اثر مثبت داشته باشد
معموال در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از 
مسائل مورد بحث، نقش دولت ها و ابزارهای 
در همین  است.   اجاره  بازار  تنظیم  در  ها  آن 
اسالمی  محمد  خردادماه    2۷ دوشنبه  راستا 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون دولت 
نداشته است، گفت:  اجاره مداخله ای  در بحث 
مشخص نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله 
ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر 
مثبت بگذارد.  اسالمی اظهار داشت: برای ما 
مهمترین اقدام این است که عرضه مسکن برای 
قشر متوسط و پایین را تشدید کرده، حرکتش را 
تقویت و در این زمینه با سرعت اقدام کنیم و 
امیدواریم با جریان تولید مسکن که آغاز شده 
و ما به صورت گسترده آن را در سطح کشور 
گسترش می دهیم، عرضه شتاب بگیرد و مردم 
به جای اینکه مستاجر شوند بتوانند صاحب خانه 
شوند.  در این گزارش به این مسئله پرداخته 
شده است که آیا دولت ها ابزاری برای کنترل 
این بازار دارند یا خیر؟ آیا تعیین قیمت یا سقف 
از نظر  افزایش اجاره بها و چنین راهکارهایی 
کارشناسی و اجرایی قابل پذیرش هست یا خیر؟  
هوشمندانه  حمایت  برای  دولت  ابزارهای   -1
از تولید و عرضه مسکن و صاحب خانه شدن 
تولید  میزان  اخیر  های  سال  در  مستاجران  

مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری 
دارد. از سال ۹2 به بعد صنعت تولید ساختمان 
با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده تا حدی که 
مطابق آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر 
شده توسط شهرداری ها 50 درصد نسبت به 
چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین 
عالوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی 
از تولید مسکن که در پهنه کشور گسترده است، 
عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار 
داده است. در حالی که برای تامین نیاز انباشته 
مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی 
از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت 
 2 تولید  به  نیاز  روستایی،  و  شهری  فرسوده 
میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، 
در این سال ها سیاست های اتخاذی منجر به 
تولید کمتر از 350 هزار واحد مسکونی در سال 
شده است. در این شرایط، کمبود تولید و عرضه 
مسکن بر بازار اجاره به صورت مستقیم تاثیرگذار 

بوده است. 
همچنین این عدم توازن موجب افزایش قیمت 
ها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار 
اجاره نیز قابل مشاهده است. از طرفی بسیاری 
از خانواده ها دیگر توان خرید مسکن به صورت 
ملکی را نداشته و به ناچار وارد بازار اجاره می 
شوند که خود باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره 
و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.  در این 
شرایط است که دولت ها می توانند با ابزارهای 
کنترلی خود ورود کرده و با حمایت هوشمند از 
تولید و عرضه واحدهای مسکونی هم شرایط 
با  هم  و  برسانند  تعادل  به  را  تقاضا  و  عرضه 
مسکن  صاحب  را  مستاجرین  خود  ابزارهای 
ملکی نمایند. بدین منظور الزم است حمایت 
از تولید مسکن به دست مصرف کننده نهایی 
به جای واسطه ها برسد. اگر این اتفاق نیفتد 
افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای 
مستاجرین را فراهم نمی کند زیرا توان خرید این 

واحدها برای آن ها وجود ندارد.
گذاری صحیح  سیاست  بدون  عرضه  افزایش 
منجر به صاحب خانه شدن مستاجرین نمی شود. 

بدین منظور به جای اعطای زمین به انبوه ساز 
برای تولید مسکن به روش مشارکتی و عرضه 
واحدها به قیمت روز به مردم، که در طرح اقدام 
ملی وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست، با 
سیاست گذاری صحیح در مورد زمین، می توان 
مستاجرین را به راحتی صاحب خانه کرد. یکی از 
این سیاست ها، دریافت هزینه زمین به شکل 
اقساط بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی 
به خانواده هاست که با این مستاجرین بسیاری 
میتوانند صاحب مسکن شده و بعد از چند سال 
پرداخت اقساط هزینه زمین، مالک شوند. این 
تجربه  تهرانسر«  ویژه  در طرح »مسکن  الگو 

شده است.
2-  راه اندازی سامانه امالک و اسکان کشور به 
عنوان زیرساخت اجرای سیاست های تنظیمی 
اجاره مسکن  یکی از سیاست های قابل اجرا، 
پیشنهادی  الگوی  که  است  مالکانی  تشویق 
دولت ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می 
کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست های 

تنبیهی برای متخلفین است. 
برای مثال تشویق به تنظیم قراردادهای بلندمدت 
می تواند یکی از این الگوهای پیشنهادی باشد. 
الگو، برای مالکانی که واحدهای خود  در این 
را بیش از یک سال اجاره می دهند و ساالنه به 
میزان پیشنهادی دولت نرخ اجاره بها را افزایش 
دهند، مشوق هایی در نظر گرفته می شود. مثال 
اگر تولید کننده ای اقدام به رعایت این الگو کند، 
می تواند از معافیت مالیاتی در اولین نقل و انتقال 
خود بهره مند شود. مالکین هم در صورت اجرا 

از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار می شوند.
چنین  اجرای  برای  جاست  این  ماجرا  اما 
راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطالعات 
مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده 

و قابل استناد باشد. 
تعداد  افزایش  زیرساختار،  این  نبود  در صورت 
قراردادهای صوری برای سواستفاده از معافیت 
های مالیاتی و یا فرار از جریمه های در نظر 

گرفته شده ناگزیر خواهد بود. 
قوانین  در  زیرساخت  این  است  ذکر  به   الزم 

کشور ما با عنوان سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور پیش بینی شده است. قرار بوده این سامانه 
تا بهمن سال ۹۴ تکمیل و راه اندازی شود که 
هنوز این اتفاق نیفتاده است.  3- جلوگیری از 
احتکار واحدهای مسکونی با اجرای مالیات بر 
خانه های خالی با نرخ موثر   یکی از ابزارهای 
دولت ها اخذ مالیات بر خانه های خالی دوم و 
بیشتر افراد است. اجرای این مالیات با نرخ های 
موثر و سنگین باعث می شود افراد سرمایه های 
خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت 
بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای 
خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند.

در کشور ما در سال های اخیر عدم اجرای این 
مالیات زمینه ساز افزایش چشمگیر تعداد خانه 

های خالی شده است. 
سال  در  مسکن  و  نفوس  سرشماری  بررسی 
تعداد  نشان می دهد  آمار  13۹5 توسط مرکز 
واحدهای مسکونی خالی کشور 2,58 میلیون 
است. این در حالی است که تعداد این واحدها 
در سرشماری نفوس و مسکن سال 13۹0 ، 1,۶ 

میلیون بوده است.
یعنی تعداد خانه های خالی کشور تنها در یک 
افزایش  نزدیک ۶0 درصد  زمانی 5 ساله  بازه 
یافته است. در تهران حدود 500 هزار خانه خالی 
وجود دارد که عرضه این واحد ها تأثیر بسیاری 
در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می 

توانست داشته باشد.
۴- دخالت در قیمت گذاری ها با ایجاد اپراتورهای 

اجاره داری
تنظیم  برای  پیشنهادی  های  برنامه  از  یکی 
بازار اجاره، تعیین ارزش منطقه ای برای اجاره 
واحدهای مسکونی و در نظر گرفتن معافیت و یا 
جریمه های مالیاتی در قراردادهای اجاره است. 

اما این پیشنهاد غیر اجرایی است. 
ماجرا از این قرار است که با توجه به ناهمگن 
آن  گذاری  قیمت  در  اینکه  و  مسکن  بودن 
پارامترهای بسیاری موثر است، نمی توان برای 
واحدهای مسکونی حتی در یک منطقه هم به 

راحتی ارزش گذاری کرد.

نفس مستاجران به شماره افتاد

تالش شبکه بانکی برای اعطای 
تسهیالت به سیل زدگان

بر اساس اعالم بانک مرکزی، تسهیالت جبران خسارت سیل 
به واحدهای شهری و روستایی با معرفی بنیاد مسکن انقالب 
با معرفی  بابت جبران خسارات بخش کشاورزی  اسالمی و 
وزارت جهادکشاورزی استان به بانک های عامل، قابل پرداخت 
راستای  در  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  است.به 
حمایت از هم وطنان سیل زده کشور در فروردین ماه سال 
جاری، مقرر شد براساس مصوبات هیات وزیران بابت جبران 
خسارات وارده در تمام استان های کشور، از محل منابع سیستم 
بانکی تسهیالت قرض الحسنه اعطا شود. در این خصوص 
باتوجه به لزوم اصالح مصوبات صادره در تاریخ 11 فروردین 
ماه 13۹8 و پیگیری های مستمر بانک مرکزی، مصوبات جدید 
هیات وزیران در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 13۹8 صادر و از 
سوی این بانک در تاریخ 2۶ .2 .13۹8 به بانک های عامل ابالغ 
شد. که براین اساس مقرر شد، در مجموع مبلغ 50 هزار میلیارد 
ریال از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور بابت 
جبران خسارت های  ناشی از سیل فروردین ماه سال 13۹8 در 
تمام استان های آسیب دیده )بابت بخش کشاورزی و بازسازی 
اماکن مسکونی( اعطا شود.از این رو به اطالع هموطنان سیل 
زده کشور می رساند اعطای تسهیالت بابت جبران خسارات 
وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی با 
معرفی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بابت جبران خسارات 
جهادکشاورزی  وزارت  معرفی  با  کشاورزی  بخش  به  وارده 
استان به بانک های عامل، قابل پرداخت است.باتوجه به لزوم 
انجام هماهنگی های الزم، بانک مرکزی با پیگیری و تشکیل 
جلسات مستمر مختوم به جلسه مورخ 22  خرداد ماه سال جاری، 
با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، جهادکشاورزی، بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و بانک های عامل، نسبت به بررسی 
مشکالت واحدهای اجرایی از جمله دستگاه های معرفی کننده 
و همچنین بانک های عامل، اقدام کرده و در این زمینه حداکثر 
تالش به منظور تسریع در اعطای تسهیالت به هم وطنان سیل 
زده به عمل خواهد آمد؛ لذا علی رغم مطالب طرح شده، تعللی 

در اقدام بانک ها به عمل نیامده است.

کارخانه های لبنی راحت هر هفته محصوالتشون را گران 
می کنند، امروز یه شیرکاکائو ۷ هزار تومانی که یک ماه 
پیش ۶ هزار تومان بود را 8 هزار و 500 تومان خریداری 
کردم، این کارخانه با تبلیغات گسترده در صداوسیما ظاهرا 
قصد داره هزینه تبلیغاتش را هم از مردم بگیرد کسی هم 

که جلوی این گرانی ها را نمی گیرد.
شهروندی از ساری

یارانه من در اردیبهشت ماه واریز نشده است . هر جا هم 
پیگیری می کنم دلیلی برایش وجود ندارد . کارگر ساده 
یک شرکت شیمیایی هم هستم . هیچ خبری هم مبنی 
بر حذف یارانه ها که نیست . از مسئوالن درخواست داریم 

که پیگیری کنند.
شهروندی از چالوس

افزایش چراغ خاموش قیمت 
فرآورده های لبنی

در حالی انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان از مخالفت 
صریح خود به عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار از افزایش 
قیمت فراورده های لبنی خبر می دهد که تولیدکنندگان به صورت 
چراغ خاموش محصوالت خود راگران کرده اند.در طول یک ماه 
اخیر تولیدکنندگان لبنیات درخواست های متعددی برای افزایش 
قیمت محصوالت خود به انجمن تولیدکنندگان لبنیات ارسال 
کرده اند انجمن نیز مستندات تولیدکنندگان را برای بررسی و 
در نهایت تغییرات قیمتی به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است.

آنطور که رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان اخیراً 
به خبرنگار تسنیم گفته بود " پیشنهادات مختلفی برای افزایش 
قیمت فرآورده های لبنی به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است اما 
در نهایت قرار است نظرات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور 
و سایر دستگاه ها بررسی و بعد از آن تصمیم مناسب اتخاذ شود. 
کسب اطالع خبرنگار تسنیم از وضعیت درخواست تولیدکنندگان 
لبنیات در ستاد تنظیم بازار نشان می دهد هنوز به صورت رسمی 
مجوزی به تولیدکنندگان در افزایش قیمت ها ارائه نشده اما 
آنها به صورت چراغ خاموش قیمت محصوالت خود از جمله 
خامه، شیر و ماست را گران کرده اند.ابراهیمی رئیس انجمن ملی 
حمایت از مصرف کنندگان در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم 
می گوید: قرار بود درخواست تولیدکنندگان در ستاد نهایی و بعد 
از آن مجوز افزایش قیمت ها اعمال شود.وی گفت: انجمن به 
عنوان نماینده مردم از همان روزهای صدور مجوز افزایش قیمت 
شیر مخالفت های خود را اعالم کرد زیرا به اعتقاد ما قدرت خرید 
مردم کم شده و نباید با صدور افزایش بیشتر قیمت ها مردم 
را با مشکالت بیشتری مواجه کرد.ابراهیمی افزود: حتماً چرایی 
افزایش قیمت فرآورده های لبنی را در جلسه هفته آینده انجمن 
بررسی و پیگیری الزم را برای عدم اجرایی شدن این موضوع 
انجام خواهیم داد. به اعتقاد  ما مردم نباید تاوان افزایش هزینه 
های تولید را بدهند و دولت باید برای این موضوع فکر اساسی 
کند. در حال حاضر مشاهدات نشان می دهد قیمت خامه 100 
گرمی از 2500 به 3000 هزار تومان، شیر یک لیتری کم چرب 
یک برند از ۴100 تومان به ۴۹00 تومان و برند دیگری شیر یک 
لیتری کم چرب خود را از ۴۷00 هزار تومان به ۶500 تومان 
رسانده است. عالوه بر این شیریک لیتری پرچرب برند دیگری 
از ۴500 تومان تا 5۴00 تومان و  شیریک لیتری بدون الکتوز 
از ۴۷00 تومان به 5800 تومان در سطح بازار بفروش می رسد.

همچنین ماست یک کیلو و نیم از 8500 تومان تا ۹۴50 تومان 
و ماست سون 12300 تومان به 1۴300 تومان رسیده است.


