
موسسه خبرگزارى فارس درنظر دارد اموال مشروح 
 ذیل را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند.

متقاضیان مى توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده در زمان و محل اعالمى مراجعه و جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02142082000 داخلى 

1179 تماس حاصل فرمایند.
1. تعداد دو دستگاه خودرو سبک (وانت)

2. زمان بازدید و تسلیم پیشنهادات:   3 روز ادارى  از دوشنبه 
1398/8/27 لغایت چهارشنبه 1398/8/29 از ساعت 00: 9 

الى00: 16
3. محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: میدان فردوسى، کوچه 

شاهرود، خبرگزارى فارس، طبقه سوم.
4. کلیه هزینه هاى جانبى از قبیل: عوارض ساالنه شهردارى، 
مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و همه هزینه هاى مربوط 

به مزایده به عهده برنده خواهد بود.  

آگـهى مزایـده 

آگهى مفقودي 

 S5430089038846  3772377

هیئت مدیره شرکت تعاون
دستورجلسه: 

توضیح: (در مجامع عمومی یک مرحله اي) هر عضو وکالت سه نفر از اعضاء و هر غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را دارا می باشد.

آگـهى دعوت 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان هاي فاقد سند رسمی 

م الف: 98/9701/ناحیه 3- رئیس حوزه ثبت ملکی کرج 
از طرف حسین رضا نوري شاد

آگهى مفقودي 

 S1422289166105  3523389

آگهى ابالغ اجرائیه مطابق ماده 18 آیین نامه
 اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا

م الف:622/ رئیس اداره اجراي اسناد رسمی زاهدان- رضا افشار

بعد از گزارش روز 

هادی  غالمحسینی
دبي�ر   گزارش   یک گذش�ته 

ش�وراي عال�ي 
امنيت ملي در جلسه غير علني مجلس مبني بر 
حمايت شورا از تصميم شوراي اقتصادي سران 
قوا در رابطه با طرح تعديل بهاي سوخت و مباحثي 
كه موافقان و مخالفان ط�رح مذكور در مجلس 
مطرح كردند، در نهايت تصميم بر اين شد كه  تمام 
طرح هاي نمايندگان درباره بازگشت قيمت بنزين 
به حالت قبل منتفي شود، در عين حال تأكيد شد 
دولت در رابطه با دخ�ل و خرج منابع ناش�ي از 
تعديل بهاي سوخت شفافيت كامل به خرج دهند 
و ضمن كنترل تورم تبعي تعديل بهاي سوخت، 
پرداخت هاي حمايتي به حساب خانوارها نيز به 
طور منظم انج�ام گيرد، كما اينكه به گفته احمد 
توكلي، بعد از آنكه رئيس جمهور روز جمعه رهبر 
معظم انق�اب را در جري�ان طرح مذك�ور قرار 
دادند، رهبري به روحاني توصيه كردند كه بهتر 
 ب�ود پي�ش از انج�ام اي�ن كار ياران�ه وع�ده 
داده ش�ده را به حس�اب مردم واريز مي كرديد. 
به گزارش »ج��وان«، بي تفاوتي ب��ه تعديل بها و 
مصرف سوخت طي سال هاي اخير عالوه بر اينكه 
حجم مصرف بنزين را در كشور افزايش داده بود، در 
عمل محيط زيس��ت را نيز با خط��ر آلودگي قابل 
مالحظه هوا مواجه كرده بود، به طوري كه در برخي 
از روزها حجم مراجعه شهروندان به بيمارستان ها 
با جهش نگران كننده اي همراه شد. در اين ميان، از 
آنجايي كه سوخت در كشور صاحب دريافت يارانه 
پنهان است و در حقيقت دهك هاي باال درآمدي به 
دليل آنكه امكانات بيشتري براي مصرف حداكثري 
بنزي��ن دارند، از همي��ن رو از يارانه بيش��تري نيز 
بهره مند مي شدند، با توجه به معادله فوق، تصميم 
بر آن ش��د كه در كنار تعديل به��اي بنزين از ابزار 
سهميه بندي نيز بهره برداري شود تا از اين رهگذر 
منابع حاصله از اين اجراي اين طرح بين خانوارهاي 
پايين درآمدي توزيع و مصرف بنزين نيز با هدف 

پاكيزه سازي محيط زيست نيز كنترل شود. 
   عقب نشينی مخالفان طرح

هر چند در ابتدا نقد هايي در رابطه اجراي دفعتي 
طرح وارد بود و عده اي نگران تورم تبعي اجراي طرح 
سهميه بندي بنزين بودند و شايد نقد و نگراني شان 
محل تأمل باشد، اما از آنجا كه حفظ محيط زيست 
يكي از اولويت هاي هر حاكميت و كش��وري است 
و توزيع عادالنه ث��روت و يارانه پنه��ان نيز در هر 
حاكميتي صاحب اهميت است، بدين ترتيب اجراي 
طرح تغيير نرخ و همچنين س��هميه بندي بنزين 
صاحب پشتوانه علمي، منطقي و فني مي باشد كه 
اگر اين داليل و ادله را با مخالفان اجراي طرح فوق 
نيز در ميان بگذاريم بي شك دست از مخالفت خود 
با اجراي طرح برخواهند داشت،  شايد به همين دليل 
بود كه برخي از نمايندگان طراح طرح بازگرداندن 

قيمت بنزين به وضعيت سابق روز گذشته دست از 
مخالفت خود كشيدند و صرفاً روي مسئله كنترل 

تورم تبعي اجراي طرح تأكيد فراوان داشتند. 
در اين مي��ان اگر چه عده اي اين ش��ائبه را مطرح 
مي كنند دولت با هدف ماليه خودش بهاي سوخت 
را تعديل كرده است كه در پاسخ بايد گفت اگر چنين 
بود وعده پرداخت حمايت نقدي به خانوارها داده 
نمي شد و در عين حال اگر بخشي از اين منابع نيز در 
جهت تقويت منابع دولت صرف شود، بي شك بهتر 
آن است كه از محل هايي چون استقراض داخلي و 
خارجي و توليد تورم از محل پول پرقدرت يا ضريب 

فزاينده پولي دولت بخواهد تأمين منابع كند. 
   روايت احمد توكلي از توصيه رهبر انقاب 

به روحاني 
در همين راستا، احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در گفت وگو با »فارس«، پيرامون موضع 
رهبر انقالب در خصوص وقايع اخير پس از دو نرخي 
كردن بنزين اظهار داشت، گفت: روز جمعه به هنگام 
مالقات مس��ئوالن نظام با رهبر انقالب به مناسبت 
والدت پيامبر اكرم)ص( و امام صادق)ع( آقاي روحاني 
به حضرت آيت اهلل خامنه اي اطالع مي دهد كه از شب 
گذش��ته افزايش قيمت بنزين اعمال شده است. وي 
ادامه داد: رهبر انقالب در پاس��خ ب��ه رئيس جمهور 
مي گويند، اگر مي خواس��تيد چنين كنيد، چند روز 
زودتر ياران��ه اي را كه به مردم وع��ده داده بوديد، به 
حسابشان واريز مي كرديد. توكلي افزود: رهبر انقالب 
در ادامه تأكيد كرده اند كه حاال هم ظرف يكي دو روز 

وجه مورد نظر را به حساب مردم واريز كنيد. 
   در جلسه غير علني روز گذشته 

چه گذشت؟
در همين راستا، نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در 
مجلس شوراي اسالمي جزئيات نشست غيرعلني 

خانه ملت را تشريح كرد. 
محمدعل��ي پورمختار، نماين��ده م��ردم به��ار 

و كبودرآهن��گ در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با »فارس« با اشاره به نشست غيرعلني 
روز گذش��ته مجلس گفت: در اين جلسه موضوع 
افزايش قيمت و سهميه بندي بنزين مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و نمايندگان نقطه نظرات خود را 

پيرامون اين مسئله مطرح كردند. 
وي اظهار داشت: در اين جلسه علي شمخاني، دبير 
شوراي عالي امنيت ملي در گزارش خود عنوان كرد 
كه اعضاي شوراي عالي امنيت ملي در نشست شنبه 
شب خود با توجه به تحريم هاي دشمن و هدف قرار 
دادن معيش��ت مردم در اي��ن تحريم ها و تصميم 
شوراي هماهنگي سران س��ه قوه براي تخصيص 
منابع حاص��ل از افزايش قيمت بنزين به اقش��ار 
آسيب پذير، از اين تصميم شوراي اقتصادي سران 
سه قوه حمايت مي كنند. پورمختار گفت: با توجه 
به مباحث مطرح در جلسه غيرعلني مجلس درباره 
افزايش قيمت و سهميه بندي سوخت، تصميم بر 
اين شد تا تمام طرح هاي نمايندگان درباره بازگشت 
قيمت بنزين به حالت قبل منتفي و از دستور كار 

مجلس خارج شود. 
   دولت پاي عهد خود بايستد

از س��وي ديگر، رئيس مجلس ش��وراي اس��المي 
در رابطه با طرح تعديل بهاي س��وخت گفت: اوالً 
دولت منابعي را كه به عن��وان مابه التفاوت در نظر 
گرفته شده در اسرع وقت به حساب مردم واريز كند 
و نشان دهد كه پاي عهد خود ايستاده و كميسيون 

مربوطه نيز بايد حتماً اين كار را پيگيري كند. 
علي الريجاني ادامه داد: نگراني مردم اين اس��ت 
كه اين تصميم )افزايش قيمت بنزين( تبعاتي در 
ساير قيمت ها داشته باشد كه مقرر شد كميسيون 
اقتصادي مجلس با س��تاد تنظيم بازار، تعزيرات، 
قوه قضائيه و مسئوالن ذيربط جلساتي بگذارد كه 

نظارت جدي روي كنترل قيمت ها شود. 
دكتر الريجاني اضافه كرد: در زمينه اصالح روش ها 

نيز قرار شد مركز پژوهش ها و كميسيون اقتصادي 
مجلس بررسي هاي الزم را صورت دهند؛ از اين رو 
همه بايد هم داستان باشيم كه فشار از روي مردم 

برداشته شده و به آنها كمك شود. 
   مأموريت مجلس به 3 كميس�يون تخصصي 
براي نظارت بر جلوگيري از افزايش قيمت كاالها

احم��د اميرآب��ادي فراهاني، عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با »فارس« 
اظهار داش��ت: مجلس به                                                                                                     كميس��يون اقتصادي و 
برنامه و بودج��ه در خصوص افزاي��ش قيمت ها و 
همچنين نحوه پرداخت نقدي مردم و هزينه كرد 
درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين نظارت داشته 
باشد. وي افزود: قرار شده است كميسيون اقتصادي 
و برنامه و بودجه بر اين بخش نظارت داشته باشند تا 
درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين جاي ديگري 
خرج نش��ود؛ چراكه با توجه به                                                                                                     اخبار غيرمستقيم 
واصله تأكيد مقام معظم رهبري اين بود كه آنچه 
از هدفمندي اي��ن بخش حاصل مي ش��ود، نبايد 
هيچ كجا خرج ش��ود و همه بايد به                                                                                                     مردم بازگردد. 
البته به                                                                                                     كميس��يون صنايع نيز ب��راي بخش هاي 

نظارتي مأموريت هايي داده شده است. 
   بازديد حضوري رئيس كل بانك مركزي 

از بازار ارز 
از سوي ديگر، روز گذشته عبدالناصر همتي، رئيس 
كل بانك مركزي به طور س��رزده ب��راي اطمينان 
از فرآيند ه��اي قانوني معامل��ه گران ب��ازار ارز، از 

صرافي هاي خيابان فردوسي بازديد كرد. 
همتي در حاشيه بازديد از بازار ارز ميدان فردوسي 
تهران گفت: عده اي سعي دارند تا از شرايط فعلي 
كشور سودجويي كنند و نرخ ارز را باال ببرند، اما ما 
در بازار حضور پيدا كرديم ت��ا اعالم كنيم محكم 
ايستاده ايم و مردم هر چقدر ارز بخواهند به نرخ روز 

در اختيارشان خواهيم گذاشت. 
   قدردان�ي از حمايت رهب�ري از تصميم 

سران قوا
همچنين رئيس دفتر رئيس جمهوري با تقدير از 
حمايت رهبر انقالب اسالمي از تصميم سران قوا 
در اصالح قيمت بنزين گفت: حمايت ارزش��مند 
مقام معظم رهبري نشان مي دهد شجاعت و تدبير 
در زم��ان تصميم گيري براي انج��ام جراحي هاي 
اقتصادي با هدف حمايت از معيشت مردم و بهبود 
شرايط اقتصادي كشور يكي از مطالبات رهبر انقالب 
است. محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري با 
بيان اينكه »هدف اصلي اين طرح كمك معيشتي به 
طبقه متوسط و كمتر برخوردار است« اظهارداشت: 
دولت از سال گذشته همواره به دنبال منابع مورد 
نياز براي كمك معيشتي به حدود 60 ميليون نفر 
مي باش��د كه با اصالح قيمت بنزين همه درآمدها 
ميان آنها توزيع مي شود. حدود نيمي از خانوارهاي 
كشور خودرو ندارند و با اين طرح بيشتر از درآمد 

بنزين بهره خواهند برد.
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مأموریت مجلس در جلوگیری از گران شدن کاالها
 احمد توكلي: بعد از آنكه رئيس جمهور روز جمعه رهبر معظم انقاب را در جريان طرح سهميه بندی بنزين مذكور قرار دادند
رهبري به روحاني توصيه كردند كه بهتر بود پيش از انجام اين كار يارانه وعده داده شده را به حساب مردم واريز مي كرديد

 بازار خودرو 
در انتظار ریزش قیمت ها

در ش�رايطي كه با افزايش نرخ بنزين پيش بيني مي شود قيمت ها 
در بازار خودرو روند كاهشي به خود بگيرد، روزگذشته هر دستگاه 
پرايد در ب�ازار 48 ميلي�ون و 500 هزار تومان قيمت گذاري ش�د. 
تجربه نش��ان داده افزايش قيمت بنزين در دني��ا عاملي براي كاهش 
تمايل مردم به خريد خودرو و در نتيجه كسادي بازار خودرو است. اين 
اتفاق در بازار خودرو ايران نيز دور از انتظار نيست و برخي فعاالن بازار 
خودرو معتقدند روند قيمتي بازار خودرو كاهشي خواهد بود. در بازار 
خودرو ديروز هر دس��تگاه پرايد با قيمت 48/5 ميليون تومان معامله 
شد و در مورد پژو 206 تيپ 2 نيز مي توان به قيمت 86 ميليون توماني 

اين خودرو اشاره كرد. 
همچنين هر دستگاه پژو 206 تيپ 5 با قيمت 105 ميليون تومان به 
مشتريان عرضه مي ش��ود. قيمت پژو پارس و پژو 405 جي ال ايكس 
نيز در بازار طي روزهاي اخير تغييري نداشته و به ترتيب 100 ميليون 
تومان و 76/5 ميليون تومان معامله مي ش��وند. قيم��ت رانا نيز از 83 
ميليون تومان طي روزه��اي اخير به 84 ميلي��ون و 300 هزار تومان 
رسيده اس��ت. در مورد قيمت س��مند LX نيز بايد به نرخ 81 ميليون 
توماني خودرو در بازار اشاره كنيم. همچنين هر دستگاه تيبا صندوق دار 
به قيمت 58 ميليون تومان و تيبا هاچ بك به قيمت 61 ميليون و 700 

هزار تومان به خريداران عرضه مي شود. 
قيمت ساندرو اس��تپ وي نيز در بازار به 198/5ميليون تومان رسيده 
و هر دستگاه س��راتو نيز به قيمت 302 ميليون تومان در بازار معامله 
مي شود. محمد مواليي يك فعال بازار خودرو نيز گفت: ديروز خريد و 
فروش خودرو در بازار راكد بود و با توجه به تأثير رشد قيمت بنزين بر 
قيمت خودرو، خريداران فعاًل براي خريد دست نگه داشته اند. وي افزود: 
هرچند قيمت روي كاغذ برخي خودروها در اثر رشد نرخ ارز، كمي باال 
رفته اما خريد و فروشي صورت نمي گيرد و مردم منتظرند تا اثر قيمت 

جديد بنزين را بر نرخ خودروها مشاهده كنند. 
........................................................................................................................

 صادرات غیرنفتي ۷ ماهه
بیش از ۲۴ میلیارد دالر

بر اساس آمار هاي گمرك ايران، در هفت  ماهه امسال ارزش مجموع 
صادرات غيرنفتي كش�ور به 24/4 ميليارد دالر رس�يده اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق ايران،آمار هاي رسمي گمرك ايران 
نشان مي دهد در هفت  ماهه امس��ال ارزش مجموع صادرات غيرنفتي 
كشور به 24/4 ميليارد دالر رسيده و در مقابل 25/2 ميليارد دالر كاال 
وارد شده اس��ت. آمار هاي رسمي نش��ان مي دهد: در اين دوره زماني، 
ارزش صادرات 5 درصد و ارزش واردات 11 درصد در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته، كاهش يافته و تراز تجاري كشور به منفي 766 

ميليون دالر رسيده است. 
بر اس��اس اين گزارش، مقايس��ه مقاصد عمده صادراتي ايران نش��ان 
مي دهد واردات ايران از چين در هفت ماهه امسال در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته، 3/4 درصد كاهش يافته و صادرات ايران به اين 

كشور 13/5 درصد افزايش يافته است. 
بر اساس آمار هاي گمرك ايران، متوسط قيمت اقالم صادراتي كشور 
طي هفت ماهه امسال، بيش از 307 دالر در هر تن بوده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال 1397، با كاهش حدود 24 درصدي همراه بوده است. 
همچنين متوسط قيمت اقالم وارداتي كشور نيز در اين مدت يك هزار 
و 271 دالر در هر تن بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 

افتي حدود 8 درصدي را نشان مي دهد. 
بر اساس اين گزارش، در مهر 1398 ارزش واردات كشور حدود 4 ميليارد 
دالر و ارزش صادرات نيز حدود 3/5 ميليارد دالر بوده است. اين آمار در 
مقايسه با شهريورماه نشان مي دهد كه صادرات رشد ارزشي 10 درصدي 

و واردات رشدي ارزشي 13/5 درصدي را تجربه كرده است. 
بررس��ي آمار هاي تجارت خارجي كش��ور در هفت ماهه امسال نشان 
مي دهد كه كشور هاي چين با سهم 25 درصد، عراق با سهم 21 درصد، 
امارات با سهم 12 درصد، تركيه با سهم 11 درصد و افغانستان با سهم 
5 درصد، 5 مقصد عمده صادراتي ايران در هفت ماهه نخس��ت امسال 
بوده اند. همچنين 5 مقصد عمده وارداتي ايران در مدت زمان مش��ابه 
نيز كشور هاي چين، امارات، تركيه، هند و آلمان به ترتيب با سهم 26 

درصد، 18 درصد، 12 درصد، 9 درصد و 5 درصد بوده اند.

عزم جدی در رصد قیمت ها
 تخفيف هاي ويژه و جديد براي مشتريان 

در فروشگاه ها ي زنجيره اي براي 4 ماه پايان سال 
ادامه خواهد داشت

معا ونين وزير صمت در روزهاي اخي�ر از تمهيدات اين وزارتخانه 
ب�راي مقابله ب�ا افزاي�ش قيمت ها خب�ر دادن�د و تأكي�د كردند 
هيچ كااليي ب�ه بهانه افزايش قيم�ت بنزين گران نخواهد ش�د و 
ميزان ذخاي�ر كاال ها به گونه اي اس�ت كه ما حت�ي در پيدا كردن 
و اجاره كردن انب�ار براي نگهداري آنها دچار مش�كل هس�تيم. 
برخالف شايعات موجود مبني براينكه فروش��گاه هاي زنجيره اي و ساير 
فروشگاه ها با افزايش تقاضا مواجه شده اند و برخي كاالها كمياب شده است. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي وزارت صمت در حاشيه سومين 
جلس��ه س��تاد تنظيم بازار در جمع خبرنگاران گفت: مش��اهده 
فروشگاه هاي زنجيره اي و مغازه هاي شهر ها و مناطق مختلف كشور 
به خوبي نشان مي دهد كه كاال هاي اساسي همچون برنج، روغن، 
شكر، گوشت قرمز و س��فيد به ميزان كافي وجود دارد و نگراني از 

تأمين آنها نداريم. 
يزدان سيف افزود: اميدواريم ذخاير كافي موجود در بازار اهرمي باشد 
براي اصالح ساختاري سوخت كشور به منظور رساندن منابع ملي در 

مسير منافع ملي. 
 همچنين معاون بازرگاني شركت پشتيباني امور دام كشور نيز گفت: 
اصالح و افزايش قيمت بنزين هيچ تأثيري در افزايش قيمت كاال هاي 
اساس��ي نخواهد گذاش��ت. به طوري كه اخيراً قيمت گوشت وارداتي 
كاهش يافته و گوشت داخلي هم رو به كاهش است و اميدواريم قيمت 

نهاد ه ها كاهش يابد. 
محمدرضا ازبهي ميزان ذخاير كاال هاي اساسي از سال گذشته تاكنون را 
باالتر از ميزان تكاليف دانست و گفت: خوشبختانه از پارسال تاكنون7/5 
ميليون نهاده خريداري شده كه بخشي از آن در داخل كشور، بخشي در 
بنادر و بخشي هم از طريق كشتي ها در حال انتقال به كشور است. وي 
خاطر نشان كرد: ميزان ذخاير كاال ها به گونه اي است كه ما حتي در پيدا 

كردن و اجاره كردن انبار براي نگهداري آنها دچار مشكل هستيم. 
    انبار هاي كشور مملو از كاال است

معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انبار هاي 
كشور مملو از كاالست، امكان احتكار وجود ندارد و در صورت تخلف، 

مردم گزارش دهند. 
 عباس قبادي در حاش��يه جلس��ه س��تاد تنظيم بازار با بيان اينكه از 
روز نخس��ت اعالم نرخ جديد بنزين، هر روز جلسه برگزار شده افزود: 
ديروز سومين جلسه ستاد تنظيم بازار بود و با مجموعه اي از اصناف و 
مديران فروشگاه هاي زنجيره اي جلسه داشتيم. اطالعاتي در خصوص 
خودرو هاي تاكسي كه س��هميه س��وخت براي آنها كم لحاظ شده يا 
سهميه اي لحاظ نشده به دس��تور قائم مقام وزارت صمت جمع آوري 
مي شود تا براي اين خودرو ها سهميه در نظر گرفته شود. قبادي گفت: 
تأمين كاالي اتحاديه و فروشگاه هاي زنجيره اي از طريق انبار هاي در 
سطح كشور انجام مي شود. سطح عرضه با انباشت كاال مواجه هستيم 
و تاكنون افزايش قيمتي گزارش نشده است و روند بازار عادي و ثبات 

قيمتي در بازار حاكم است. 
وي با اشاره به اينكه بازرسان اتحاديه ها در حال بازرسي و نظارت بازار 
هستند، گفت: مردم در صورت مش��اهده تخلف با سامانه 124 تماس 
بگيرند تا سريعاً به تخلفات رسيدگي مي شود. رصد بازار طي ماه هاي 
گذشته در دستور كار بوده ضمن اينكه از زمان تعيين نرخ جديد بنزين، 

رصد بازار روزانه و لحظه اي شده است. 
وي افزود: همه فروش��گاه هاي زنجيره اي، مكلف هس��تند تا هرگونه 
افزايش قيمت را گزارش دهند و اگر كااليي با افزايش قيمت روبه رو شد 
نسبت به تأمين آن اقدام كنند. معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت، 
همچنين درباره قيمت برنج گفت: برنج در يكس��ال گذشته هيچ گونه 
افزايش قيمتي نداشته، برنج هاي وارداني ذخيره شده از انبار ها به بازار 
تزريق مي ش��ود، ضمن اينكه تاكنون هيچگون��ه افزايش قيمت برنج 

خارجي گزارش نشده است. 
   افزايش 2 برابري گشت هاي نظارت بر قيمت كاال ها

همچنين معاون بازرسي و نظارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران از افزايش دو برابري گشت هاي نظارت بر قيمت كاال ها 
خبر داد و گفت: خوش��بختانه از لحظه اصالح قيم��ت بنزين تاكنون 
هيچ گونه گزارش��ي مبني بر افزاي��ش قيمت كاال ها در فروش��گاه ها 

گزارش نشده است. 
عزيزاهلل افضلي در حاش��يه س��ومين جلسه س��تاد تنظيم بازار افزود: 
مطمئناً با همكاري ديگر دستگاه ها فضاي بازار به صورت جدي رصد و 

از سوء استفاده سودجويان جلوگيري خواهد شد. 
    وانت بار ها و پيك هاي موتوري

 هيچ افزايش نرخ كرايه ندارد
رئيس اتحاديه وانت بار ها و پيك هاي موتوري تهران نيز گفت: وانت بار ها 
و پيك هاي موتوري هيچ افزايش نرخي فعالً ندارد. مردم چنانچه افزايش 

نرخ يا تخلفي را مشاهده كردند به بازرسان اين اتحاديه اطالع دهند. 
محمدي با بي��ان اينكه در حال حاض��ر 200 ليتر بنزي��ن براي وانت 
بار هاي كم مص��رف و 300 ليتر براي وانت بار ه��اي پرمصرف در نظر 
گرفته شده است، افزود: مقرر شد تا دو ماه آينده، اين سهميه بر اساس 

پيمايشي كه صورت مي گيرد، اصالح شود. 
محمدي با ابراز خرسندي از اين تصميم دولت و سران سه قوه افزود: 
بنزين متعلق به افرادي است كه در سطح شهر، مشغول فعاليت هستند 
و معيشت خانواده خود را از اين طريق تأمين مي كنند نه براي كساني 

كه از سوخت براي گردش و دور دور كردن استفاده مي كنند. 
محمدي با بيان اينكه همكاران ما نگراني خاصي نداشته باشند، افزود: 
اين صنف در تصمي��م دولت ديده ش��ده و حتي س��هميه هايي براي 
پيك هاي موتوري مقرر شده است. از پنج سال پيش صدور مجوز هاي 
سيار وانت بار ها راكد مانده بود كه مقرر ش��د اين جواز ها و ساماندهي 
وانت بار ها و پيك موتوري ها تحت نظر اتحاديه و بازرسان آن قرار گيرد 

كه تصميم خوبي بود. 
   تخفيف قيمت ها در فروشگاه هاي زنجيره اي

رئيس اتحاديه فروش��گاه هاي زنجيره اي كش��ور گفت: با وجود آنكه 
قيمت بنزين افزايش پيدا كرده اس��ت، اما تخفيف ه��اي ويژه و جديد 
براي مش��تريان در اين فروش��گاه ها براي چهارماه پايان س��ال ادامه 

خواهد داشت. 
امير خس��رو فخريان در حاشيه سومين جلسه س��تاد تنظيم بازار در 
جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه اغلب خودرو هايي كه كاال ها را به 
فروشگاه هاي زنجيره اي منتقل مي كند، گازوئيلي است و اين خود در 

افزايش نيافتن قيمت ها مؤثر است. 
وي گفت: خوش��بختانه كاال هاي م��ورد نياز مردم در فروش��گاه هاي 
زنجيره اي به ميزان كافي و حتي بيشتر موجود است و مشكلي در اين 

زمينه نداريم.
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