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پیش بینی کاهش قیمت ها 
در بازار لوازم یدکی خودرو

گفت:  ماشین آالت  و  خودرو  یدکی  لوازم  اتحادیه  سخنگوی 
اصالح قیمت بنزین در بازار لوازم یدکی خودرو نه تنها منجر به 
افزایش قیمت ها نشده، بلکه به رکود بازار لوازم یدکی دامن زده 
است. ادامه این روند در نهایت کاهش قیمت ها را به دنبال خواهد 
داشت.سیدمهدی کاظمی در رابطه با اوضاع و احوال بازار لوازم 
یدکی خودرو و ماشین آالت، اظهار کرد: اصالح قیمت بنزین 
تاثیری در افزایش قیمت قطعات یدکی خودرو نداشته است؛ 
ضمن اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار لوازم یدکی 
دیده نمی شود؛ هرچند که آینده بازار نامعلوم است اما آنچه که 
در حال حاضر در بازار شاهد هستیم، ثبات قیمت ها است.وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه شکایات مربوط به گرانی، کیفیت و 
نظایر آن به اتحادیه ارائه می شود، تاکنون گزارش اعتراضی در 
زمینه افزایش قیمت  قطعات یدکی خودرو به اتحادیه داده نشده 
است که نشان از آرامش بازار دارد.سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت با بیان اینکه تنها عامل موثر بر افزایش 
قیمت قطعات لوازم یدکی در آینده این بازار می تواند افزایش نرخ 
ارز باشد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت 
قطعات و لوازم یدکی خواهد شد و در این شرایط واردکنندگان 
نیز به دلیل جلوگیری از ضرر، قطعات را با قیمت بیشتری عرضه 
خواهند کرد؛ بنابراین در صورت افزایش قیمت ارز، نرخ قطعات 
حدود پنج درصد افزایش خواهد داشت.وی افزود: هر چند بازار 
در آرامش به سر می برد و نگرانی از بابت کمبود قطعه وجود 
ندارد، اما رکود بازار منجر به ایجاد نگرانی در میان فعاالن بازار 
شده است؛ چرا که با اصالح قیمت بنزین، استفاده از خودرو 
احتماال کاهش می یابد.کاظمی خاطرنشان کرد: با روند فعلی 
پیش بینی می شود قیمت قطعات یدکی حتی نزولی شود؛ چراکه 
در صورت کاهش مصرف قطعات، فروشندگان برای پرداخت 
بدهی های خود ناگزیر به فروش قطعات با قیمت پایین تر خواهند 
بود. البته چنانچه سهمیه تاکسی ها نیز همچون وانت بارها که 
از روز گذشته )چهارشنبه(  ۱۰۰ لیتر افزایش یافته، در روزهای 
آینده واریز می شود، شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.، به تازگی 
در شبکه های اجتماعی مطالبی در رابطه با افزایش قیمت لوازم 
یدکی خودرو منتشر شده که البته هیچ منبعی نداشته است و 

صحت و سقم آن قابل تایید نبود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم 
خانگی خارجی در بازار خبر داد و تاکید کرد که لوازم خانگی ایرانی افزایش 
قیمتی نداشته اند.سیدمرتضی میری با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
اظهار کرد: در هفته گذشته با افزایش نرخ ارز و اصالح قیمت بنزین، قیمت 
برخی از انواع لوازم خانگی خارجی که از راه قاچاق به کشور وارد می شود، 

افزایش یافته است.

به گفته وی، برخورد سختگیرانه با قاچاق و افزایش هزینه حمل باعث افزایش 
قیمت لوازم خانگی خارجی شده است.رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه طبق آخرین آمارها هیچ کارخانه داخلی تولید لوازم 
خانگی قیمت محصوالت خود را افزایش نداده است،  تصریح کرد: ممکن است 
برخی از فروشندگان تخفیف های خود را کم کرده باشند یا مدت زمان تحویل 
محصوالت را کاهش داده باشند،  اما در مقایسه با قیمت های مجاز که در 

سامانه ۱۲۴ درج شده، افزایش قیمتی در بازار صورت نگرفته است.همچنین به 
گفته این مقام صنفی، در هفته گذشته قیمت ماشین لباس شویی خارجی یک تا 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت یخچال و فریزر ساید بای ساید خارجی 
دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان افزایش داشته است.به تازگی علی 
ربیعی - سخنگوی دولت - از برخی گران فروشی ها در بخش لوازم خانگی 

خبر داده بود.

برخی کارشناسان معتقدند که طی سال های 
گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی 
در  صندوق  عملکرد  از  مانع  نفتی  منابع  به 
سرنوشت  تکرار  با  و  شده  قانونی  چارچوب 

حساب ذخیره ارزی، خراب شده است.
کنونی  وضعیت  با  رابطه  در  شقاقی  وحید 
صندوق توسعه ملی و اظهارات مقام معظم 
حساب  زمانی  گفت:  رابطه  این  در  رهبری 
ذخیره ارزی دچار این مشکل شد که محلی 
و  بود  دولت ها  بودجه  کسری  تامین  برای 
این رو  از  نداشت؛  همراه  به  خوبی  نتیجه 
صندوق توسعه ملی را راه اندازی کردیم، اما 
از  هزینه ها  پوشش  عدم  دلیل  به  متاسفانه 
بودجه، صندوق آن را خالی و سرنوشتی مانند 
حساب ذخیره ارزی برای آن رقم خورد.وی 
ادامه داد: قرار بود صندوق توسعه ای بسازیم 
که هیات امنا بر عملکرد آن نظارت داشته و به 
راحتی به سمت تامین منابع از این صندوق و 
درخواست مجوز برای برداشت از آن نرویم ،به 
عبارتی سختگیرانه پیش برویم اما در نهایت 

با وجود تاکیدی که در برنامه پنجم توسعه در 
اساسنامه صندوق  رابطه وجود داشته و  این 
آن  منابع  حفظ  برای  چارچوبی  ملی  توسعه 
نرفت.این  پیش  باین گونه  بود،  کرده  تهیین 
اقتصاددان با بیان این که صندوق توسعه ملی 
ما باید مانند صندوق های توسعه دنیا از جمله 
نروژ یا صندوق ثروت می شد که انباشتی از 
منابع را به همراه داشت، گفت: ولی اکنون  در 
حدی که باید باشد، منابع ندارد و در حالی که 
از منابع آن برای توسعه سرمایه گذاری  باید 
استفاده  خصوصی  بخش  گسترش  برای 
جاری  هزینه های  در  عمدتا  اکنون  می شد 
نتوانستند نسبت به  استفاده شده و دولت ها 

منابع آن خوددار باشند.
ایرادات بودجه ای صندوق را دچار 

مشکل کرد
وی دلیل اصلی وضعیت موجود صندوق توسعه 
ملی را ناشی از ایرادات ساختاری در بودجه و 
وابستگی دولت ها به درآمدهای نفتی دانست 
و افزود: همواره با توجه به این که درآمد نفت 

دچار نوسان بوده است جای خالی درآمدهای 
دولت ها  و  نبود  صندوق  جز  به  محلی  آن 
درآمدی  خال  پوشش  برای  مناسبی  راهکار 
نفتی نداشتند.شقاقی افزود: تا زمانی که نظام 
بودجه ریزی اصالح و مبتنی بر عملکرد نبوده 
و منابع جدید در آن تعریف نشود نمی توان 
انتظار داشت که وضعیت صندوق توسعه ملی 
که محلی برای ذخیره درآمدهای نفتی است 
پیدا کند. حتی در سال های  اوضاع مناسبی 
گذشته با وجود این که سقفی برای واریز منابع 
با  دولت ها  همواره  داشت  وجود  صندوق  به 
را کاهش داده  این سقف  مشارکت مجلس 
و به نوعی دیگر از درآمدهای نفتی استفاده 
شفافیت  موضوع  همچنین  کرده اند.شقاقی 
و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  صندوق  عملکرد 
گفت: متاسفانه در این رابطه نیز شفافیت الزم 
وجود ندارد هرچند که نمی توان بحث محرمانه 
بودن اطالعات صندوق را در شرایط موجود 
نادیده گرفت، ولی مسئوالن و هیات امنا باید 
به نوعی دیگر در رابطه با عملکرد صندوق 

اطالع رسانی کنند. صندوق توسعه ملی از سال 
۱۳۹۰ راه اندازی و قرار شد که  ۲۰ درصد از 
منابع نفتی به آن واریز شده و هر سال سه 
درصد به حجم این منابع اضافه شود، از سویی 
دیگر طبق چارچوب تعریف شده هیچ منبعی از 
این صندوق برای دولت ها در نظر گرفته نشد 
و باید برای بخش های تعاونی و خصوصی به 
کار گرفته شود، ولی در مجموع آنچه که پیش 
رفت اینگونه نبود و سقف واریز به صندوق به 
دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه 
با دریافت مجوزهای الزم کاهش پیدا کرد و 
از سوی دیگر دولت ها به دالیل مختلف به 
سمت دریافت مجوز برای برداشت از منابع 
که  است  حالی  در  رفتند.این  پیش  صندوق 
اظهاراتی  طی  رهبری  معظم  مقام  اخیرا 
و  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  صندوق  وضعیت 
اعالم کردند صندوق توسعه ملی بی خاصیت 
شده است. ایشان همچنین موضوع درخواست 
و التماس دولت ها برای برداشت از صندوق را 

مورد توجه قرار داده بودند.

ارائه هرگونه  از  بانکی  مشتریان  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک   
رمز  پویاسازی  فریبنده  عناوین  تحت  خود  کارت  اطالعات 
به  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  و  کرده  خودداری  دوم، 
شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه کنند.

کارت  دوم  رمز  پویاسازی  درباره  مرکزی  بانک  اطالعیه  در 
راستای  در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  است:  آمده  بانکی 
امنیت تراکنش های بدون حضور کارت، امکان  ارتقاء سطح 
دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این کار به هیچ 

عنوان نیاز به ارائه اطالعات کارت بانکی وجود ندارد.از آنجایی 
که انجام تراکنش های بانکی و پرداخت از ابتدای دی ماه، صرفا 
با رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود، لطفا شهروندان به منظور 
پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به 
سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.در 
راستای پیشگیری از وقوع کالهبرداری های مرتبط در فضای 
مجازی الزم است مشتریان از ارائه هرگونه اطالعات کارت 
خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری کرده 

و برای دریافت اطالعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز 
تماس بانک خود مراجعه کنند.هیچ گونه فعال سازی رمز پویا 
در سایت بانک مرکزی انجام نمی شود، لذا هموطنان نسبت 
به پیامک های جعلی هوشیار باشند.بانک مرکزی تصریح کرده 
است که  نشانی سایت این بانک cbi.ir بوده و توجه دقیق به 
این دامنه ضروری است. قرار است از ابتدای دی ماه، استفاده از 
رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا برای فعالیت های بدون حضور 

کارت، اجباری شود.

افزایش تقاضا دلیل گرانی تخم مرغ
* آمادگی مرغداران برای عرضه مستقیم

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران بابیان 
اینکه افزایش قیمت تخم مرغ به دلیل افزایش تقاضاست وربطی 
به نرخ بنزین ندارد،از آمادگی مرغداران برای عرضه مستقیم این 
کاالبه مردم خبر داد.ناصر نبی پور با بیان اینکه میانگین قیمت 
تخم مرغ در حال حاضر بین ۷۷۰۰ تا ۷۸۰۰ تومان است، گفت: 
قیمت این کاال براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ۷۷۴۰ تومان 
تعیین شده اما از اول فروردین ماه جاری تاکنون میانگین قیمت 
به ۵۹۰۰ تومان هم نرسیده است.وی دلیل افزایش قیمت را 
در روزهای اخیر افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود: این مساله 
ربط چندانی به افزایش نرخ بنزین ندارد و علت اصلی افزایش 
زیاد  به عرضه  اشاره  با  فعال بخش خصوصی  تقاضاست.این 
تخم مرغ و کاهش شدید قیمت آن در تابستان، گفت: شرکت 
پشتیبانی حدود ۱۰۰۰ تن تخم مرغ مازاد را جمع آوری کرد اما با 
توجه به حجم باالی تولید این میزان کافی نبود اگر همان موقع 
دولت بیشتر خرید می کرد هم قیمت افت زیادی نمی کرد و هم 
اینکه االن می توانست ذخایر را به منظور تنظیم بازار عرضه کند.

نبی پور تصریح کرد: در حال حاضر نیز ما اعالم آمادگی کردیم 
که اگر سازمان میادین غرفه هایی را در اختیارمان بگذارد می 
توانیم تخم مرغ را به صورت مستقیم به مردم عرضه کنیم ضمن 
اینکه قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ عرضه در میادین ۸۹۰۰ تومان 
تعیین شده و ما حاضریم حتی به قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان و 
شانه ای ۱۶ هزارتومان تخم مرغ را در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهیم.وی ادامه داد: تاکنون با این خواسته موافقت نشده 
است.نبی پور درباره اینکه چه پیش بینی برای قیمت در روزهای 
آینده دارید؟، گفت: فعال تخم مرغ از تمام محصوالت پروتئینی 
ارزان تر است و تقاضا برای آن باال رفته به همین دلیل پیش 
بینی می کنیم که وضعیت به همین صورت باقی بماند و اتفاق 

خاصی در بازار این محصول رخ ندهد.

 رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از زمان شکل گیری این سازمان بیش 
از ۱۵۰هزار میلیارد تومان واگذاری با قیمت زمان واگذاری انجام شد، گفت: ۵هزار 
میلیارد از واگذاری ها با مشکل مواجه بوده است.به گزارش سازمان خصوصی سازی، 
علیرضا صالح در سی و دومین جلسه شورای اطالع رسانی روابط عمومی های وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که در سازمان خصوصی سازی برگزار شد، اظهار داشت: یکی 
از نکات اصلی اطالع رسانی در سازمان خصوصی سازی این است که اقداماتی را که 
انجام داده و یا نداده ایم را در هر دو مورد اطالع رسانی کنیم. آن هم به این جهت 
که در خصوص اقدامات صورت نگرفته از مردم راهکار دریافت کنیم. بر این اساس اگر 
نتوانیم اطالع رسانی مناسبی انجام دهیم تصویر واقعی از عملکرد خود در ذهن جامعه 
ایجاد نکرده ایم.صالح با اشاره به این که از زمان شکل گیری این سازمان تا کنون 
بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری با قیمت زمان واگذاری انجام شده، ادامه داد: 

از این میزان واگذاری حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری با موفقیت انجام شده و 
تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان واگذاری با مشکالتی مواجه بوده است. بر این اساس 
می توان نتیجه گرفت که ۹۶ درصد واگذاری های این سازمان از زمان شکل گیری با 

موفقیت همراه بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: این سازمان از جمله جاهایی است که باید 
۱۰۰ درصد اطالعات آن در اختیار مردم قرار گیرد. بر این اساس یکی از اولین اقداماتی 
که باید در این زمینه انجام شود تبدیل سازمان خصوصی سازی به اتاق شیشه ای است.

وی اذعان داشت: یکی از اقداماتی که در ماه های اخیر در سازمان خصوصی سازی انجام 
شده درج اطالعات مربوط به کلیه بنگاهای قابل واگذاری به تفکیک استان در سایت 
این سازمان است.رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در گام بعدی قصد داریم 
سامانه نظارتی در این سازمان تشکیل دهیم تا نظارتهای پس از واگذاری شرکت ها را 

افزایش داده و این کار را دقیق تر انجام دهیم.
همه واگذاری ها از این پس در بورس انجام می شود

صالح تصریح کرد: از سوی دیگر بنا داریم همه واگذاریهای خود را در بورس اوراق 
بهادار انجام دهیم تا واگذاریهای این سازمان با شفافیت بیشتری انجام شود.رئیس کل 
سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: همچنین در راستای اطالع رسانی گسترده، جزئیات 
مربوط به تمامی واگذاری های پرحاشیه سازمان خصوصی سازی از جمله ایران ایرتور، 
هپکو، آلومینوم المهدی، پاالیش نفت کرمانشاه و ... بر روی سایت این سازمان قرار 
گرفته است.صالح گفت: عالوه بر اقدامات ذکر شده بنا داریم به صورت سر زده نیز از 
بنگاه ها و شرکت های واگذار شده بازدید داشته باشیم تا از این طریق متوجه شویم که 
اطالعات و گزارشات ارسالی توسط خریداران شرکت های واگذار شده چقدر با واقعیت 

همخوانی دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات 
بخش کشاورزی:

بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال
 به کشاورزان سیل زده پرداخت شد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش 
ریال  میلیارد   ۵۹۶ و  هزار   ۱۱ تاکنون،  گفت:  کشاورزی، 
کمک بالعوض و تسهیالت به به خسارت دیدگان بخش 
کشاورزی استان های سیل زده پرداخت شده است.به گزارش  
وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای 
مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بالعوض به خسارت 
دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس 
گزارش های دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان 
های خسارت دیده از سیل تا تاریخ چهارم آذرماه ماه امسال، 
از تعداد ۲۳۳ هزار و ۴۷۰ پرونده به مبلغ ۱۴۹۲۰ میلیارد 
ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های استان های 
خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید 
شد و تعداد ۱۷۸ هزار و ۳۸۴ پرونده به مبلغ ۱۰۲۲۹ میلیارد 
ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: از این مقدار، مبلغ ۷۷۸۰ میلیارد ریال 
برای ۱۳۳ هزار و ۷۹۱ پرونده به حساب خسارت دیدگان 
کاهش  و  بحران  مدیریت  دفتر  است.مدیرکل  شده  واریز 
تسهیالت  پرداخت  درباره  کشاورزی  بخش  مخاطرات 
قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش 
کشاورزی، گفت: تاکنون، تعداد ۱۳۷ هزار و ۲۸۶ پرونده به 
مبلغ ۱۱۷۷۵ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی 
استان های خسارت دیده از سیل به بانک های عامل معرفی 
و تعداد ۴۱۸۳۷ پرونده به مبلغ ۳۸۱۶ میلیارد ریال به خسارت 

دیدگان پرداخت شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
۱۲۰ میلیارد ریال از مطالبات
 زعفران کاران پرداخت شد

مطالبات  از  ریال  میلیارد   ۱۲۰ پرداخت  از  وزیرجهاد  معاون 
زعفران کاران به حساب آنان در مرحله اول خبر داد.به گزارش 
سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد معاون وزارت 
 ۱۲۰ بر  بالغ  اول  مرحله  در  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد 
میلیارد ریال از مطالبات زعفران کاران به حساب آنان واریز 
شد، خاطرنشان کرد: در راستای ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی 
مبنی بر خرید حمایتی زعفران از کشاورزان استان های خراسان 
رضوی و جنوبی که با هدف جلوگیری از افت قیمت و ضرر 
و زیان تولیدکنندگان  زعفران انجام پذیرفته تا کنون بالغ بر 
۳۰ تن زعفران از کشاورزان، توسط شبکه تعاونی های روستایی 
خریداری شده است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشور 
ایران حائز رتبه اول و دارای مزیت مطلق در تولید زعفران 
بر  و  طبیعی  طور  به  کرد:  تأکید  می آید،  حساب  به  جهان 
می بایست  ایران  کشور  بازاری،  تنظیم  شاخص های  اساس 
مرجع اصلی تعیین قیمت این محصول در بازارهای دنیا باشد.

وی همچنین اضافه کرد: در اوایل ماه گذشته علی رغم ثبات 
نسبی در بازارهای جهانی، شاهد رقابت غیرحرفه ای و کاهش 
تصنعی نرخ خرید زعفران توسط برخی دالالن داخلی و تجار 
فعال در صادرات این محصول و نهایتاً روند شدید نزولی قیمت 
زعفران در کشور بوده ایم.این مقام مسئول در ارتباط با اهمیت 
ورود هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت متبوع 
بمنظور تعدیل بازار زعفران تصریح کرد: تدابیر اتخاذ شده از 
سوی وزارت متبوع و سازمان مرکزی تعاون روستایی عالوه بر 
جلوگیری از سودجویی دالالن و تجار بین المللی و ضرر و زیان 
تولیدکنندگان زعفران، از افت فاحش نرخ جهانی این محصول 

نیز ممانعت جدی بعمل آمد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تداوم اقدامات برنامه ریزی شده، 
ضمن تثبیت مبنای قیمتی مناسب برای معامالت آتی زعفران 
در بازارهای بین المللی، موجبات افزایش ارزآوری صادرات این 

محصول استراتژیک کشور فراهم شود.

سال آینده رکود در بازار مسکن عمیق تر 
خواهد شد

پورحاجت گفت: رکود بازار مسکن در آینده به دلیل شوک هایی که در اقتصاد کشور ایجاد شده 
عمیق تر خواهد شد.فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه در کوتاه مدت و تا 
پایان امسال قیمت مسکن تغییری نخواهد داشت، گفت: ممکن است در سال آینده به دلیل اثرات 
تورمی که در کشور ایجاد خواهد شد قیمت ها در حوزه مسکن افزایش یابد.او با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت حامل های انرژی باعث رکود در حوزه مسکن خواهد شد، گفت: در سال آینده رکود 
در بازار مسکن عمیق تر خواهد شد و این در حالی است که قیمت ها برابر با نرخ های تورم تغییر 
خواهد کرد.پورحاجت با اشاره به اینکه از ماه گذشته روند معامالت مسکن بهبود یافته است، گفت: 
در شرایط کنونی ثبات اقتصادی در بازار مسکن حاکم است و پیش از افزایش قیمت بنزین میزان 
خریداران مسکن افزایش یافته بود که با شوک قیمتی در نرخ بنزین میزان معامالت متوقف شد.

دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه حضور بخش خصوصی و افزایش تولید می تواند شرایط 
مناسبی را در بازار مسکن ایجاد کند، اظهار کرد: ایجاد توازن در عرضه و تقاضا از سوی مسئوالن 
می تواند نقش موثری در بهبود بازار مسکن ایجاد کند که البته این به آن شرط است که حضور 

سوداگران را در بازار مسکن کمرنگ کنیم.
او تأکید کرد: در این شرایط برخی از سوداگران به دنبال ایجاد تورم در بازار مسکن هستند که 
باید با نظارت و کنترل بهتر مانع ورود سوداگران به این بازار شویم.پورحاجت درباره طرح اقدام 
ملی مسکن هم گفت: حضور بخش خصوصی در این طرح می تواند در روند بهتر شدن اجرای آن 
مناسب باشد البته در این طرح بخش خصوصی شرایطی را برای مسئوالن دولتی مطرح کرده بود 

که هنوز برای موافقت با آن به نتیجه نرسیده ایم.
ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی

دبیر انجمن انبوه سازان کشور اظهار کرد: تعدادی از این واحد ها قرار است در قالب پروژه های 
مشارکتی به متقاضیان واگذار شود که امیدواریم حضور بخش خصوصی در اجرای این طرح بهتر 
شود.او بیان کرد: ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی می تواند روند رونق را در بازار مسکن 

بهتر کند که امیدواریم تا دو سال آینده ساخت آن ها به اتمام برسد.

لوازم خانگی ایرانی گران نشده است

بانك مرکزی:

برای پویاسازی رمز نیازی به ارایه اطالعات کارت بانکی نیست

دلیل وضعیت نابسامان صندوق توسعه ملی

راه اندازی سیستم تحت وب صدور بارنامه 
الکترونیکی وانت بارها در آینده نزدیک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: در راستای اجرای تکالیف مقرر در 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظور تسهیل فرآیند صدور بارنامه برای وانت بارها 
بارنامه  زودی سیستم تحت وب صدور  به  برون شهری،  در جاده های  فعالیت  برای 
الکترونیکی وانت بارها راه اندازی می شود.به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اطالعیه های درباره موضوع بارنامه و شرکت های حمل ونقل 

بزرگ مقیاس هوشمند کاالصادر کرد که متن کامل آن ها در ادامه آمده است:
*اطالعیه الزام دریافت بارنامه برای حمل ونقل جاده ای کاال

در راستای شفاف سازی در فرایند حمل ونقل کاال و جلوگیری از جابجایی خارج از شبکه 
حمل ونقل جاده ای کاال بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، هر گونه عملیات 

حمل ونقل با طی فرایندهای قانونی و تحت صحابت بارنامه ضروری است.به تمامی 
رانندگان، شرکت های حمل ونقل و مالکان ناوگان و صاحبان کاال تأکید می گردد هر 
گونه جابجایی بار در جاده های کشور مستلزم دریافت سند حمل )بارنامه( بوده و با 

متخلفین برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.
*اطالعیه راه اندازی سیستم تحت وب صدور بارنامه الکترونیکی 

وانت بارها
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظور تسهیل 
فرآیند صدور بارنامه برای وانت بارها برای فعالیت در جاده های برون شهری، به زودی 
سیستم تحت وب صدور بارنامه الکترونیکی وانت بارها راه اندازی می شود.بدیهی است 
پس از اجرای این سیستم، ضمن جلوگیری از فعالیت و تردد ناوگان وانت بار فاقد اسناد 
حمل )بارنامه( در جاده های مواصالتی بین شهری ارائه هر گونه خدمات مرتبط با 
پیمایش مستند به ارائه اسناد حمل معتبر )بارنامه( خواهد بود.رانندگان وانت بار متقاضی 

فعالیت در حمل ونقل جاده ای می توانند به مراکز مجاز اعالم شده در سایت سازمان به 
نشانی www.Rmto.ir در بخش کارت هوشمند مراجعه و نسبت به ثبت نام خود و 

ناوگان مربوطه اقدام نمایند.
*اطالعیه نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل ونقل بزرگ 

مقیاس هوشمند کاال
مقرر است برای ارتقای بهره وری و  افزایش رضایت مندی ذینفعان از جمله رانندگان 
نسبت به تشکیل شرکت های حمل ونقل بزرگ مقیاس هوشمند کاال برای تصدی 
نوین  فناوری های  از  حداکثری  استفاده  رویکرد  با  کاال  جاده ای  عملیات حمل ونقل 
قالب یک  در  گونه شرکت های هوشمند  این  که  اقدام شود.  سیستم های هوشمند 
شرکت حمل ونقل بین شهری کاال دارای مجوزهای توأمان فعالیت سراسری و بازارگاه 
الکترونیکی حمل بار و احراز شرایط و الزامات فعالیت مندرج در ضوابط مربوطه تشکیل 

خواهند شد.

ارزش تجارت خارجی گمرکات مازندران 
از 979 میلیون دالر گذشت

ناظر گمرکات مازندران گفت: طی ۸ ماهه امسال ارزش تجارت خارجی گمرکات استان ۹۷۹ میلیون 
دالر گذشت.علی یوسفی منش  اظهار کرد: ارزش تجارت خارجی طی ۸ ماهه امسال درآمد قطعی 
گمرکات مازندران از تجارت خارجی از مرز یک میلیارد و ۱۷۴میلیون تومان گذشت که نسبت به مدت 
مشابه سال۹۷ رشد ۳۷ درصدی را نشان می دهد.ناظر گمرکات مازندران حجم صادرات کاالهای 
غیرنفتی گمرکات مازندران با رشد ۴۵ درصد نسبت به ۸ ماهه سال قبل بالغ بر ۷۳۷ هزار تن برشمرد 
و افزود: ارزش اقالم صادر شده بیش از  ۱۵۳ میلیون و ۴۴۴ هزار دالر بوده که به ۳۰ کشور جهان 
نظیر عراق، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان، افغانستان، امارات و... صادر شده است.وی با 
اشاره اقالم عمده صادر شده، گفت: در این مدت انواع کاالها اعم از فرآورده های لبنی، مواد غذایی، 
صنعتی، مواد معدنی و... از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد، آمل، ساری و فریدونکنار صادرشده است 
که عمده ترین آن به ترتیب فرآورده های لبنی به ارزش ۸۵ میلیون و ۴۴۹ هزار دالر و سهم ارزشی 
۵۶ درصد، بستنی به ارزش ۱۱ میلیون و ۳۶۴هزار دالر و سهم ارزشی ۸ درصد، سیمان به ارزش ۱۰ 
میلیون و ۶۰۴ هزار دالر و سهم ارزشی ۷ درصد، مواد پالستیکی به ارزش ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار دالر 
و سهم ارزشی ۵ درصد و کیوی به ارزش ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار دالر و سهم ارزشی ۲ درصد بوده است.

مدیرکل گمرک شهرستان نوشهر با اشاره به حجم واردات به میزان ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تن، تصریح 
کرد: در همین مدت انواع کاال به ارزش ۷۳۳ میلیون و۷۷۳ هزار دالر از طریق گمرکات مازندران وارد 
کشور شده است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ به ترتیب از نظر وزنی و ارزشی ۱۴ و ۳۲ درصد 
رشد داشته است.وی تعداد کشورهای طرف معامله با گمرکات مازندران را ۳۰ کشور عنوان کرد و افزود: 
عمده ترین این کشورها روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، آلمان،  قزاقستان و سوئیس هستند و طی 
۸ ماهه امسال انواع کاال اعم از که جو دامی به ارزش ۲۹۹ میلیون و ۵۶ هزار دالر و سهم ارزشی 
۳۶ درصد، ذرت دامی به ارزش ۲۴۹ میلیون و ۸۴۶ هزار دالر و سهم ارزشی ۳۰ درصد، چربی ها و 
روغن های حیوانی به ارزش ۱۸۸ میلیون و ۷۲۲ هزار دالر و سهم ارزشی ۲۲ درصد، کاغذ به ارزش ۱۴ 
میلیون و ۲۸۷ هزار دالر و سهم ارزشی ۲ درصد و چوب و تخته به ارزش ۱۲ میلیون و ۷۴۸ هزار دالر 
و سهم ارزشی یک درصد بوده است از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار وارد کشور شدند.

رئيس سازمان خصوصی سازی:

۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها با مشکل مواجه بوده است

عدم  است  فاحش  جامعه  در  که  عدالتی هایی  بی  از  یکی 
همخوانی حقوق بازنشستگان قدیمی با جدید در شرایط کامال 

مساوی از نظر تحصیالت، سابقه خدمت و مدیریت است. 
یک شهروند

دولتمردان سعی کنند در شرایط فعلی که گرانی سر به فلک 
کشیده است و اکثر افراد با مشکالت فراوانی روبه روشده اند 
تدبیری بیندیشند تا این گرانی های افسار گسیخته از بین برود تا 

مردم بتوانند راحت تر زندگی کنند.
یک شهروند

اقتصادي،  به علت مشکالت  از خانواده ها  مسئوالن گرامي بسیاري 
به جاي  لطفا  داده اند.  از دست  را  زندگي  به  امید  مالي،  فقر  و  گراني 
شعارهاي تکراري و کلیشه اي به فکر رفع مشکالت و کاهش قیمت ها 
باشید مردم دیگر توان این همه گرانی مسکن و مایحتاج  ارزاني  و 
زندگی شان را ندارند به داد مردم برسید.        شهروندی از ساری


