
88498433سرويس  اقتصادي4

سه  ش��نبه اول مرداد 1398 | 20 ذی القعده 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5706

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

رئيسسازمانحمايت:قيمتسيبزمينيتا۱۵روزآيندهكاهشمييابد

هفتمين وعده ارزانی سيب زميني در 2 ماه!
درحاليكهصادراتسيبزمينيبهشكلخاموچيپسسودهايكالنيرابهجيبرانتخوارانميريزد،ازابتدايامسال

برايهفتمينباروعدهارزانيسيبزمينيتكرارشد

مهران  ابراهيميان
  گزارش   یک

آگهی مفقودی
برگسبزوبرگكمپانیسواریپرايدتيپ۱32مدل۱390به
رنگسفيدروغنیبهشمارهپالک)66-2۵3ط۵۵وموتور
39۵9204وشمارهشاسیS۵420090033467وشمارهمتعلقبه
آقایمحمدرضافردينمفقودشدهوازدرجهاعتبارساقداست.كرج

آگهیمفقودی

برگسبزوسندكمپانیسواریپرايدتيپ۱4۱
مدل۱387بهرنگنقرهایآبیمتاليکبهشمارهپالک
)38-623هـ۱7وموتور238۱868وشمارهشاسی
S۱4822872۵0049وشمارهمتعلقبهخانمزينباكبری

مفقودشدهوازدرجهاعتبارساقداست.كرج

اگهی مفقودی مدرک تحصيلی نوبت اول
اصلمدرکكارشناسیرشتهیدبيریزبانوادبياتفارسیاينجانب
فروغحسنپورفرزندغالمحسينبهشناسنامه66۱32صادرهدزفول
متولد۱3۵3وكدملی200064076۱دانشگاهآزاددزفولمفقودگرديده

وفاقداعتباراست.دزفولحسنپور

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م/الف:9963
برابرآراءصادرههياتتعيينتكليفمستقردرثبتوامالکشهرستان
سنندج.تصرفاتمالكانهبالمعارضمتقاضيانذيلتاييدگرديدهلذا
بدينوسيلهمشخصاتامالکدردونوبتبهفاصله۱۵روزجهتاطالع
عمومدرروزنامهكثيراالنتشارومحلیآگهیمیگردد.درصورتیكه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضياناعتراضیداشتهباشند
میتوانندازتاريخانتشاراولينآگهیودرروستاهاازتاريخالصاقدر
محلتامدتدوماهاعتراضخودرابهاينادارهتسليمنمايندوپساز
اخذرسيدظرفمدتيکماهازتاريختسليماعتراضدادخواستخود
رابهمرجعقضائیتقديمنمودهوگواهیاخذوتحويلادارهثبتنمايند.
بديهیاسـتدرصورتانقضایمدتمذكوروعـدموصولاعتراض
سندمالكيتطبقمقرراتصادرخواهدشد.صدورسندمالكيتمانع

مراجعهمتضرربهدادگاهنيست.
رئيسثبتمنطقهيکسنندج– بهنامقباد

تاريخنوبتاول:98/۵/۱
بخش3:

۱-ششدانگيکبابساختمانبناممحمدصديقفرجیفرزندمحمد
صادقشمارهشناسنامه309صادرهديواندرهكدملی38۵973۵047
تحتپالک۵فرعیاز2فرعیاز۱099اصلیبخش3سنندجبهمساحت
47/64مترمربعبهآدرسسـنندجپيچآخرخيابـانانقالبروبروی

سنگكیجنبتكيهشيخهادی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
آگهیموضوعماده3قانونوماده۱3آئيننامهقانونتعيينتكليفوضعيت

اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررأیشـماره860324002000269۱39مـورخ98۱3/03/28هياتاول
موضوعقانونتعيينتكليفوضعيتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیبرازجانتصرفاتمالكانهوبالمعارضمتقاضیآقایامر
اهللخليفهفرزندحسينبهشمارهشناسنامه203وشمارهملی3۵20600080
صادرهازدشتسـتاندرششـدانگيکقطغهزمينمزروعیبهانضماميک
حلقهچاهاببهمسـاحت۱06۱24/28مترمربعپالک7394اصلیواقعدر
بخشسهحوزهثبتملکبرازجاناراضیروستایشلدانخريداریشدهاز

وزارتجهادكشاورزی)سازماناموراراضی(گرديدهاست.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله۱۵روزآگهیمیشود.
درصورتیكهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضیاعتراضیداشته
باشندمیتوانندازتاريخاولينانتشارآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرا
بهاينادارهتسليموپسازاخذرسـيد،ظرفمدتيکماهازتاريختسليم
اعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضايیتقديمنمايند.بديهیاستدر
صورتانقضایمدتمذكوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالكيت
صادرخواهدشدصدورسندمالكيتمانعمراجعهمتضرربهمراجعذيصالح

قانونی)دادگاه(نيست.
تاريخانتشارنوبتاول۱398/0۵/0۱

مالف2۱02
محمدچهابدار
رئيسواحدثبتیادارهثبتاسنادوامالکبرازجان

رئيـسسـازمانحمايـتمصرفكننـدگان
وتوليدكنندگانبااشـارهبهنوسـاناتقيمتي
سـيبزمينيدربازارگفـت:سياسـتاعمال
عوارضصادراتسـيبزمينيدردسـتوركار
اسـتوبراسـاسآمارتوليدوبرداشت،قيمت
اينمحصـولدر۱۵روزآينـدهكاهشمييابد.
»عباس تاب��ش« با اش��اره به نوس��ان هاي قيمتي 
سيب زميني در بازار گفت: سياست اعمال عوارض 
صادرات سيب زميني در دستور كار است و بر اساس 
آمار توليد و برداشت ، قيمت اين محصول در ۱۵ روز 
آينده كاهش مي يابد. تابش گفت: بر اس��اس آمار 
توليد ارائه شده از س��وي وزارت جهاد كشاورزي و 
طي برداشت هاي اين محصول كشاورزي در ۱۵ روز 
آينده، قيمت سيب زميني متعادل خواهد شد. اين 
همان وعده اي است كه دس��ت كم از ابتداي امسال 
پنج بار ديگر تكرار شده است و طنز تلخ آنجايي است 
كه صادرات س��يب زميني به ش��كل خام و چيپس 
س��ودهاي كالني را به جيب رانت خواران مي ريزد.

از ابتداي امس��ال براي پنجمين بار وع��ده ارزاني 
سيب زميني تكرار ش��د. ۵ خرداد امس��ال رئيس 
اتحاديه ميدان مركزي ميوه و تره بار تهران گفته بود: 
با عرضه سيب زميني گرگان تا هفته آينده، كمبود 
اين محص��ول در بازار برطرف می ش��ود و قيمت ها 
كاهش مي يابد. »اسداهلل كارگر« گفته بود: در حال 
حاضر سيب زميني نو مورد نياز كشور از استان هاي 
جنوبي تأمين مي ش��ود كه بازار را به ش��كل كامل 
پوشش نداده اما با ورود سيب زميني از گرگان قيمت 

اين محصول به زودي متعادل مي شود. 
وي اظهارداش��ت: عدم ثبات قيمت در محصوالت 
كشاورزي ناشي از نوس��ان ميزان توليد در فصول 
مختلف، وضعيت آب و هوايي و شرايط توليد است 
كه در نرخ گ��ذاري اين محصوالت تأثير بس��زايي 

دارد.  اما اين اتف��اق رخ ن��داد و در 6 تير ماه رئيس 
سازمان جهاد كش��اورزي آذربايجان شرقي دوباره 
همين موض��وع را دس��تمايه اطالع رس��اني كرد و 
گفت: قيمت كنوني س��يب زميني تا ۱۵ روز ديگر 
به احتمال فراوان كاهش مي ياب��د. اكبر فتحي نيز 
گفته بود: نوس��ان موجود در قيمت سيب زميني را 
ناشي از فصل خاص برداشت و توزيع اين محصول 
كشاورزي اعالم و اضافه كرد: همزمان نبودن عرضه 
و تقاضاي سيب زميني در ماه هاي خرداد و تير به طور 
معمول همه س��اله موجب افزايش قيمت مي شود. 
وي اظهار داشت: فاصله زماني استان هاي سردسير 
مثل آذربايجان شرقي و استان هاي گرمسير براي 
برداشت سيب زميني، به طور طبيعي فاصله زماني 
بين عرضه و تقاضا ايجاد مي كند كه همين امر باعث 

افزايش قيمت ها شده است. 
فتحي قيمت كنوني هر كيلوگرم س��يب زميني در 
آذربايجان ش��رقي را ۹ تا ۱۰ هزار توم��ان اعالم و 
يادآوري كرد: بر اساس تجربيات سال هاي قبل تا دو 
هفته ديگر قيمت اين محصول تعديل شده و به نرخ 

روزهاي گذشته باز خواهد گشت. 
وي پيش بيني ك��رد با ايجاد تع��ادل بين عرضه و 
تقاضاي سيب زميني، قيمت اين محصول طي ۱۵ 
روز آينده به حدود ۳ هزار تومان كاهش پيدا كند، اما 
قيمت ها كاهش نيافت كه هيچ، كيفيت سيب زميني 

عرضه شده در سراسر كشور به شدت پايين آمد. 
۱۰ تيرماه بار ديگر مس��ئولي جدي��د در اين باره 
اظهار نظر كرد. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 
قيمت س��يب زميني تا هفت روز آين��ده كاهش 
مي يابد. حسين شيرزاد معاون وزير جهاد كشاورزي 
با اشاره به مش��كالت نظام توزيع و عدم همكاري 
ميادين مي��وه و تره بار گفت: خ��ط اعتباري براي 
جمع آوري س��يب زميني و عرضه مستقيم آن به 

مصرف كننده در نظ��ر گرفته ش��ده و قيمت اين 
محصول تا هفته آينده كاهش مي يابد. حتماً مردم 
موافق با نگارنده است كه اين وعده هم مانند وعده 
خوبان بود كه هزار وعده اش وفا نكند ! با اين حال 
بار ديگر يك مسئول خوب ديگر در 2۳ تير ماه پيدا 
شد و دوباره از قيمت سيب زميني هاي گران سخن 
گفت.  حس��ن صابري، رئيس اتحاديه بارفروشان 
ميدان مركزي مي��وه و تره ب��اررا وادار كرد كه در 
اين باره واكنش نش��ان دهد و از اي��ن رو از كاهش 
چش��مگير نرخ س��يب زميني در هفته هاي آينده 
خبر داد و گفت: عرضه انبوه سيب زميني در اواسط 
مرداد از همدان، كرمانش��اه، عجب شير و اردبيل 
منجر به شكسته ش��دن قيمت محص��ول در بازار 
خواهد شد. وي با اشاره به اينكه نرخ سيب زميني تا 
اواسط مرداد تغيير محسوسي نخواهد داشت، افزود: 
اگرچه بخشي از س��يب زميني اصفهان وارد بازار 
شده است، اما تا زماني كه عرضه سيب زميني به انبوه 

نرسد، قيمت در همين حد باقي خواهد ماند. 
صابري درباره اينكه آيا وضع ع��وارض صادراتي بر 
صادرات س��يب زميني، تغييري بر قيمت محصول 
ايجاد خواهد كرد، بيان كرد: اين مس��ئله نمي تواند 
بر قيمت س��يب زميني در بازار تأثير گذار باشد و به 
عبارت ديگر تا زماني كه اتفاقي در عرضه رخ ندهد، 

قيمت تغييري نخواهد داشت. 
رئي��س اتحاديه بارفروش��ان قيمت ه��ر كيلوگرم 
س��يب زميني را در ميدان مركزي بارفروشان ۵ تا 
۷ ه��زار تومان اعالم ك��رد و گفت: ه��م اكنون جز 
سيب زميني، بازار ساير محصوالت از شرايط متعادلي 

برخوردار است. 
وي با بيان اينكه ساالنه ۵ ميليون تن سيب زميني در 
كشور توليد مي شود، افزود: با احتساب توليد داخل، 
يك ميليون و ۵۰۰ هزار تن سيب زميني مازاد داريم 

كه بخشي از اين ميزان با كسر ميزان صنايع تبديلي و 
بذر مصرفي بايد به بازار هاي هدف صادر شود. 

صابري در پايان كاهش توليد و س��طح زير كشت 
سيب زميني را يكي ديگر از داليل افزايش قيمت در 
بازار اعالم كرد و گفت: اگرچه آمار دقيقي از ميزان 
توليد، سطح زير كشت و سرانه مصرف نداريم، اما در 
برخي سال ها توليد محصول به قدري باال مي رود كه 
برداشت آن براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد و در 
مقابل يك سالي به حدي توليد كاهش مي يابد كه 
مصرف كنندگان به سبب كمبود عرضه مجبورند با 

قيمت هاي باال اقدام به خريد محصول كنند. 
همين مس��ئول 4 روز بع��د در 28 تيرم��اه گفت: 
در روزه��اي آتي ب��ا عرضه س��يب زميني همدان، 

عجب شير، اصفهان و. . . بازار به تعادل مي رسد. 
صابري با انتقاد از افزايش مجدد قيمت سيب زميني 
در خرده فروشي بيان كرد: با وجود افت نسبي قيمت 
در عمده فروشي، دستگاه هاي نظارتي بايد نظارت 
خود در ب��ازار را افزايش دهند ت��ا اجحافي در حق 

مصرف كنندگان صورت نگيرد. 
   رونقصـادراتچيپسوپفـکبهكمک

رانت
به نظر مي رسد اين وعده ها نه فقط به دليل كمبود 
س��يب زميني كه وجود س��ودهاي زياد و اختالف 
قيمتي اس��ت كه يارانه هاي تخصيص در اين حوزه 
را از آن خ��ود مي كنن��د. ب��ه عبارت بهت��ر كنترل 
قيمت س��يب زميني بي��ش از آنكه نتيج��ه كمبود 
سيب زميني باشد، محصول ناتواني دولت در نحوه 
تخصيص يارانه ها و برخورد نامناس��ب با كاس��بان 
اين عرصه است. در صادرات س��يب زميني به طور 
مستقيم يا غير مستقيم در عمل از يارانه هاي عمومي 
اس��تفاده می ش��ود كه عده اي معدود از آن س��ود 
مي برند. س��يب زميني و روغن ياران��ه اي در حالي 
براي توليد و صادرات چيپس اس��تفاده مي شود كه 
دولت اين تس��هيالت و يارانه ها را ب��راي حمايت از 
مصرف كنندگان داخلي پرداخت كرده تا اين كاالها با 
قيمت كمتري به دست آنها برسد علي شريعتي، عضو 
هيئت نماين��دگان ات��اق بازرگاني در اي��ن ارتباط 
گفته بود: يكي از بازارهاي بزرگ صادرات چيپس و 
اسنك كشور عراق است، اما اين كشور تعرفه واردات 
اين محصوالت را به منظ��ور حمايت از توليد داخل 
خود حدوداً چهار برابر باال برده است، زيرا عربستان 

سعودي در اين كشور كارخانه احداث كرده است. 
وي افزوده بود: عراق درحال حاضر براي واردات يك 
محموله ۵ هزار دالري 4 هزار دالر تعرفه مي گيرد، در 

حالي كه اين رقم در گذشته هزار دالر بوده است. 
به اين ترتيب به نظر مي رسد كه عالوه بر سوداگران 
اكنون دولت عراق هم از اي��ن اختالف قيمت بهره 
مي برد، زيرا همچنان ص��ادرات چيپس و پفك به 
كشور عراق ادامه دارد و به گفته اين فعال اقتصادي 
صادرات سيب زميني به عراق با وجود اين افزايش 
تعرفه، هنوز براي كشورمان داراي مزيت صادراتي 
است، زيرا قيمت سيب زميني در ايران در مقايسه با 
ساير كشور ها بسيار ارزان است. شريعتي گفت: در 
افغانستان نيز چند كارخانه بزرگ چيس خريداري 
شده اس��ت و اين كش��ور يكي از بازار ه��اي خوب 
صادراتي براي ايران به حساب مي آيد،اما اين كشور 
توليد س��يب زميني مناس��بي ندارد و از پاكستان 

سيب زميني براي توليد وارد مي شود.
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پايينعمـاًلتوليدكنندهداخلـيميليبهفروشگنـدمبهدولت
ندارد،ايـنفضـافرصتيايجـادكردهتـابرخـيازكارخانههاي
ماكارونـيوآردودالالن،گنـدمكشـاورزانرابـاقيمتهـاي
باالتريازدولتخريداريكـردهتادرآيندهگرانتربفروشـند.
به گزارش »تسنيم«، از عجايب روزگار است كه از طرفي ميزان توليد 
گندم در س��ال جاري حدود ۱4 ميليون تن پيش بيني و اعالم شد كه 
در سال جاري نيز براي چهارمين مرتبه به خودكفايي در توليد گندم 
دست يافته ايم و همچنين برآورد شده كه حدود ۱۱/۵ ميليون تن خريد 
تضميني گندم صورت گيرد، ام��ا از طرف ديگر خبر از احتمال واردات 
گندم به گوش مي رسد. از معجزات خودكفايي در توليد گندم در سال 
جاري همين بس كه با توجه به شرايط جوي كشور و افزايش بارش ها، 
ميزان توليد گندم در س��ال جاري افزايش يافته است، اما ميزان خريد 

تضميني گندم با وجود اين افزايش توليد، كاهش يافته است. 
گندم خريداري شده به صورت تضميني توسط دولت براي مصرف آرد 
مورد نياز خبازي ها براي پخت نان و تأمين ذخاير اس��تراتژيك كشور 
كاربرد دارد، اما اين مهم در سال جاري طبق برنامه ها پيش نرفته است. 
   خريدتضميني7درصدكاهشيافتهاگرالزمباشـدگندم

واردميكنيم
حس��ن حنان، معاون بازرگاني داخلي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران 
چندي پيش در حاشيه بازديد خبرنگاران از يك مزرعه گندم و كلزا در 
لرس��تان درباره ميزان خريد تضميني گندم در سال جاري اظهار كرد: 
ميزان خريد تضميني گندم در مقايسه با سال گذشته ۷ درصد تا به امروز 
كاهش داشته اس��ت، اما اميدواريم با توجه به اينكه تغيير فصل صورت 
گرفته است،  در آينده ميزان خريد تضميني گندم افزايش يابد، در غير 

اين صورت اگر الزم باشد براي واردات نيز اقدام مي شود. 
   ميزانتوليدگندمافزايشاماخريدتضميني

كاهشيافتهاست
عبدالمهدي بخشنده، معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد 
كشاورزي نيز اخيراً در حاشيه يك همايش خبر از افت خريد تضميني با 
وجود افزايش توليد گندم داد و اظهار كرد: در سال گذشته تا پايان فصل 
برداشت گندم ۹/۵ ميليون تن خريد تضميني صورت گرفت و امسال نيز 
پيش بيني شده بود كه ۱2ميليون تن خريد تضميني صورت گيرد؛ اما تا 
به امروز تنها ۵/ ۵ميليون تن خريد تضميني گندم انجام شدكه در مقايسه 
با سال گذشته ۹درصد كاهش يافته، در حالي كه با توجه به افزايش توليد 

بايد ميزان خريد تضميني ما از سال گذشته بيشتر مي شد. 
   اختالفقيمتارزي-رياليگندم

بنابراين گزارش اختالف قيمت گندم در ايران و كش��ورهاي همسايه 
در سال جاري اخبار مختلفي را درباره خروج غيرقانوني آرد از كشور را 
مطرح كرد و از طرفي با وجود هش��دار  ها درباره لزوم واقعي سازي نرخ 
خريد تضميني گندم، كار به جايي نرسيد و قيمت هر كيلوگرم خريد 
تضميني گندم ۱۷۰۰ تومان اعالم ش��د در حالي كه قيمت گندم در 
كشور هاي اطراف 2۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ هزار تومان و هزينه واردات 
هر كيلوگرم گندم به كشور حدود ۳۵۰۰ تومان است. اين شرايط باعث 
شد كه كشاورزان تمايل كمتري براي فروش گندم به دولت به صورت 
خريد تضميني داشته باشند و با وجود اينكه دولت پول گندم كشاورزان 
را تقريباً به صورت نقدي پرداخت كرد، اما استقبال زيادي به عمل نيامد 

و برخي از كشاورزان بزرگ گندم خود نگهداري كرده اند. 
   ورودداللهابرايخريدگندم

علي خان محمدي، عضو هيئت مديره مجمع ملي خبرگان كشاورزي 
در گفت وگو با »تسنيم« در اين ارتباط اظهار كرد: كشاورزاني كه نياز 
مالي ندارند گندم توليدي خود را ب��ه دولت به صورت خريد تضميني 
نفروخته اند، زيرا منتظرند محصول خود را بعد از اتمام خريد تضميني به 
قيمت باالتري بفروشند كه اين اتفاق در حجم كمتري در سال گذشته 
نيز افتاد. وي افزود: در حال حاضر نيز برخي از كارخانه هاي ماكاروني و 
آرد و برخي از دالالن، گندم كشاورزان را با قيمت هاي باال تري از دولت 

خريداري كرده اند تا در آينده گران تر بفروشند. 
   جوشنزنكشاورزانگندمخودرابهدولتنفروختند

واردميكنيم
حجت االسالم سيد رضا تقوي، نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي 
در نشست خبري گفت: برخي مسئوالن رده باالي كشور در واكنش به 
اعتراض وزير جهاد كشاورزي نس��بت به قيمت پايين گندم مي گويند، 
جوش نزن، كشاورزان گندم نكاش��تند، وارد مي كنيم. بنابراين گزارش 
موضوع انتقال اختيارات بازرگاني بخش كشاورزي ) قانوني تمركز وظايف 
بخش كش��اورزي يا انتزاع( به وزارت صنعت، معدن و تجارت يا تشكيل 
وزارت بازرگاني در حال نهايي شدن است و اين امر آرزوي تنظيم بازار با 

واردات را براي اين مكتب فكري تسهيل مي كند.

ميلياردي اتاق بازرگاني بی خبری از كمك 5۰ 
درحاليكهبيشازسـهماهازاخباركمکنقدي۵0ميلياردتوماني
اعضاياتاقبازرگانيتهرانوبخشخصوصيبهسيلزدگانكشور
ميگذرد،هنوزهيچپوليبرايسيلزدگانارسالنشدهاست،دراين
ميانهرچندشـايدالزاميبرپرداختچنينكمکهايينباشد،اما
وقتياعالمميشـودوبرخيازاشـخاصوصاحبـانصنايعبدين
واسـطهواردفضايتبليغيوارتقايجايگاهبرندخودوبازارسـازي
برايمحصوالتشـانميشـوند،بهنظرميرسـدنتيجهوعدههاي
ارائهشـدهتوسـطبخشخصوصيبرايافكارعمومياهميتدارد.
 بهمن عش��قي دبير كل اتاق بازرگان��ي تهران در گفت وگ��و با خبرنگار 
»تس��نيم«، درخص��وص ميزان كمك ه��اي نقدي جمع آوري ش��ده از 
وع��ده ۵۰ميليارد تومان��ي بخش خصوص��ي گفت: اين رق��م، مجموع 
كمك هاي تعهدي بخش خصوصي به س��يل زدگان ب��ود و اين رقم آن 
زمان پرداخت نشد. دبيركل اتاق بازرگاني تهران درباره ميزان كمك هاي 
نقدي پرداخت ش��ده افزود: متأسفانه كمك هاي بس��يار ناچيزي جمع 
شد و اين كمك ها نيز همچنان در حس��اب هاي ماست و هنوز پرداخت 
نشده است؛ البته تعدادي از فعاالن بخش خصوصي كمك هايي را به صورت 
غيرنقدي داشته اند كه بخشي از آنها توس��ط هالل احمر و بخشي از آن 
توسط خودشان براي مناطق سيل زده كشور ارسال شد. وي در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا كمك هاي نقدي جمع آوري شده بيش از 2 ميليارد است 

يا نه گفت: متأسفانه مبلغ جمع آوري شده بسيار ناچيز است. 
.............................................................................................

قيمتگذاري سليقه اي كاالها
عضوكميسـيونصنايعومعادنمجلسمعتقداستقيمتمسكن،
موبايل،خودرو،لبنياتوموادشويندهدرسالگذشتهبراساسدالر۱8
هزارتومانيافزايشپيداكرد،اماباكاهشنرخارزقيمتشانكاستهنشد
كهقيمتگذاريكاالوخدماتدربازارهابايدازوضعيتفعليخارجشود.

سيده حميده زرآبادي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت گفت: در حال حاضر نظارتي بر قيم��ت كاالها در بازار وجود 
ندارد به همين دليل ن��رخ كاالها با كاهش نرخ ارز كم نمي ش��ود، در واقع 
قيمت گذاري ها سليقه اي است و ارز تنها عددي روي تابلوي صرافي بوده و 
كاهش آن بر زندگي مردم و قيمت كاالها اثري ندارد. وي افزود: قيمت كاالها 
و خدمات در آبان سال گذش��ته به دليل رشد نرخ ارز افزايش چشمگيري 
داش��ت، اما به رغم كاهش قيمت دالر در ماه هاي بعدي، نرخ كاالها نه تنها 
نزولي نشد، بلكه روند صعودي نيز در پيش گرفت. قيمت مسكن، موبايل، 
خودرو، لبنيات و مواد شوينده در سال گذشته براساس دالر ۱8 هزار توماني 

افزايش پيدا كرد كه با كاهش نرخ ارزبايد قيمت ها كاهش يابد. 
.............................................................................................

  پرداخت پاداش بازنشستگان 
با فروش اموال مازاد دولت 

رئيسسـازمانبرنامهوبودجهكشـوربـاابالغبخشـنامهاياز
پرداخـتپـاداشبازنشسـتگانازمحـلفـروشامـوال
داد. خبـر دولتـي دسـتگاههاي مـازاد داراييهـاي و
به گزارش »تسنيم«، محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور در بخش��نامه اي به همه دستگاه هاي 
اجرايي قواي مجريه، مقننه و قضائيه، نيروهاي مس��لح، وزارتخانه ها، 
سازمان ها و ش��ركت ها و مؤسس��ات دولتي نهادهاي انقالب اسالمي 
اعالم كرد: به منظور پرداخت به موقع پاداش پايان خدمت بازنشستگان 
شريف و خدوم دستگاه هاي اجرايي و با استناد به بند )ب( تبصره )۱2( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹8 و آيين نامه اجرايي آن، مقتضي 
است تمهيدات الزم براي فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در 
اختيار دستگاه، مطابق قوانين و مقررات مربوطه انجام و پرداخت پاداش 

مذكور از اين محل مورد اقدام قرار گيرد. 
.............................................................................................
تمركز سپرده ها و تسهيالت بانكي در تهران 
بيشـترينمبلـغسـپردههايبانكـيمربـوطبـهاسـتان
تهـرانبـامانـده۱۱4۱7/9هـزارميليـاردريـالاسـت.
به گزارش »تس��نيم«، گزارش جديد بانك مرك��زي از وضعيت كامل 
مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و مؤسسات اعتباري به 
 تفكيك اس��تان در پايان فروردين ماه سال جاري نشان مي دهد؛ مانده 
كل سپرده ها بالغ بر 2۰82۵ هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل 4۰۵8 هزار ميليارد ريال )24/۳ درصد( و نسبت 
به پايان سال قبل معادل ۱۵۱/۷ هزار ميليارد ريال )۰/۷ درصد( افزايش 
يافته است. بيش��ترين مبلغ سپرده ها مربوط به اس��تان تهران با مانده 
۱۱4۱۷/۹ هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه 
و بويراحمد معادل ۵4/۳ هزار ميليارد ريال است. در پايان سال ۹۷، حجم 
نقدينگي ۱8 هزار و 828 هزار ميليارد ريال برآورد ش��ده كه نسبت به 

پايان سال ۹6 معادل 2۳/۱ درصد افزايش نشان مي دهد.

پورياپاكيزه|   ايسنا


