
تغییر شماره سرخط پیامک های 
 ارسالی از سامانه کارت پرداخت 

بانک رفاه به مشتریان 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
با توجه به آماده ش��دن زیرس��اخت جدید ارس��ال 
پیامک، شماره س��رخط ارسال پیامک های سامانه 
کارت پرداخت مانند: رمز دوم پویا، فعال سازی نرم 
افزار رمزساز و همراه کارت رفاه و تراکنش های بن 
کارت از 300065 ب��ه 100031 تغیی��ر پیدا کرد.
شایان ذکر است، این تغییر از دوم اردیبهشت سال 
جاری صورت گرفته اس��ت و نسخ قدیمی نرم افزار 
همراه کارت به منظور صحت عملکرد باید توس��ط 

مشتریان بروز رسانی شوند. 

تکمیل سبد دارویی کشور به پشتوانه 
همه جانبه بانک ملی ایران

    بانک ملی ایران طی سال های اخیر از توسعه و 
تکمیل طرح  های حوزه بهداشت و درمان و سالمت 
محور کشور با تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیالت 

حمایت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک 
ب��ه عنوان حامی حوزه بهداش��ت و درمان کش��ور 
طی س��ال های اخیر ب��ا ارائه خدمات و اس��تفاده 
از ابزاره��ای جدید مالی و اعط��ای اعتبارات مورد 
نی��از، کمک و حمایت از تکمیل و توس��عه صنعت 
داروس��ازی و آزمایش��گاه ه��ای مرجع، س��اخت، 
تعمیر و تجهی��ز درمانگاه، کلینیک، مراکز درمانی، 
پزش��کی و بیمارستان در سراس��ر کشور، همکاری 
های گس��ترده ای را به عمل آورده اس��ت. حمایت 
و هم��کاری های به عمل آم��ده بانک ملی ایران از 
صنعت داروس��ازی کش��ور موجب افزایش ظرفیت 
های تولید داروی کش��ور شده است. شرکت دانش 
بنیان داروسازی امین یکی از بزرگترین تولیدکننده 
ه��ای دارو های ش��یمیایی، گیاه��ی و مکمل های 
غذایی کشور در استان اصفهان است که با حمایت 
ها و پشتوانه همه جانبه بانک ملی ایران با خطوط 
متن��وع تولید بیش از 150 قل��م دارو در رده های 
مایع��ات، جامدات و نیمه جام��دات ازجمله قرص، 
کپس��ول، پلت، ش��ربت را تولید م��ی کند. محمد 
مهدی حقوقی مدیرعامل ش��رکت بنیان داروسازی 
امین در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رس��انی 
بانک ملی ایران دستیابی به دانش تولید دارو برای 
بیماری های خاص با کم��ک های های بانک ملی 
ایران را یکی از دس��تاوردهای این مرکز داروسازی 
دانست و افزود: با دستیابی به فناوری و تکنولوژی 
منحصربه فرد، انحصار ساخت این داروها از انحصار 
چهار کش��ور امریکا، آلمان، کانادا و سوئیس خارج 
ش��د.وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مواد اولیه 
گیاهی این شرکت از منابع داخلی تامین می شود 
گفت: شرکت دانش بنیان داروسازی امین با تولید 
بی��ش از 200 میلیون واحد انواع اش��کال دارویی، 
س��االنه 10 درصد از سبد محصوالت دارویی کشور 

را تامین می کند.

مدیر شعب خوزستان خبر داد:
تسهیالت 99/6 درصد پرونده های 

سیل در خوزستان پرداخت شد
مدیر ش��عب اس��تان خوزس��تان از پرداخت 99/6 
درصد تس��هیالت مربوط به پرونده های خس��ارت 
سیل زدگان فروردین ماه سال 9۸ این استان که به 

این مدیریت معرفی شده اند، خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار اس��تانی پای��گاه خبری بانک 
مس��کن- هیبنا ، علی اصغر نادری با اشاره به اینکه 
ش��بکه بانکی اس��تان همواره در کن��ار مردم برای 
جبران خس��ارت های ناش��ی از حوادث غیرمترقبه 
ب��وده اس��ت، بی��ان کرد: بع��د از حادثه س��یل در 
فروردین م��اه س��ال 139۸، این مدیری��ت در کنار 
همه دستگاه هایی که برای خدمات رسانی به مردم 
تالشی ش��بانه روزی از خود نشان دادند، اعالم کرد 
که آمادگی دارد در سریع ترین زمان ممکن نسبت 
به پرداخت خس��ارت های س��یل که از سوی دولت 

معرفی و تخصیص اعتبار شده است، اقدام کند.

اخبار

بلوکه شدن 1500 میلیارد تومان از نقدینگی صادرکنندگان
دلیل تاخیر بانک مرکزی در ابالغ بخشنامه ها مشکل ساز شد؛

گزارش

در حالی که توس��عه صادرات در ش��رایط فعلی کشور تنها 
راه نجات اقتصاد ایران اس��ت، تأخیر در اجرای تعهدات در 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده موجب بلوکه شدن بخشی 
از دارایی ه��ای صادرکنن��دگان در قالب مالی��ات بر ارزش 

افزوده شده است.
پ��س از تالطم��ات ش��دید ارزی س��ال 1397 ک��ه بر اثر 
تحریم ه��ای ظالمان��ه آمری��کا علیه ای��ران اتف��اق افتاد و 
مش��کالتی که برای تأمین ارز به وجود آمد، بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات برای دولت حائز اهمیت فراوانی شد؛ لذا 
موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عنوان سیاس��ت 
کنت��رل ارز و یک��ی از ابزارهای دولت برای بازگش��ت ارز 

حاصل از صادرات مطرح شد.
بر این اس��اس بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور را ابالغ کرد 
و در آن بخش��نامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد 
برگش��ت ارز ش��دند و بانک مرکزی مکلف شد صرفاً برای 
واردات کاال و خدم��ات صادرکنندگان��ی تأمین ارز کند که 
نحوه بازگش��ت ارز آنها مطابق با چرخه اقتصادی کش��ور و 
مطابق ساختار تعیین شده در دس��تورالعمل بانک مرکزی 

باشد. 
بر این اس��اس، بسیاری از صادرکنندگان واقعی نیز مطابق 
بخش��نامه رفع تعهد ارزی، به تعهد خود در س��ال های 97 
و 9۸ عم��ل کردن��د و از زمان ابالغ بخش��نامه مذکور 22 
فروردی��ن 97 اق��دام به بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
کرده اند و حتی مسئوالن مربوطه در وزارت اقتصاد و بانک 
مرک��زی چندین بار در جلس��ات مختلف ب��ا حضور فعاالن 

بخش خصوصی ب این موضوع اشاره کرده اند.
 روند کند ابالغ دستور العمل رفع تعهد ارزی 

در این باره باید به س��خنان غالمرض��ا پناهی معاون ارزی 
بان��ک مرکزی در مورخ 7 اردیبهش��ت 99 اش��اره کرد که 
گفت: اجرایی شدن سیاس��ت های متخذه و ضوابط ابالغی 
در خص��وص رفع تعه��د ارزی منجر به کاهش چش��مگیر 
تعه��دات ارزی ایفا نش��ده از س��ال 1397 تاکنون ش��ده 
اس��ت. این امر به گونه ای است که درصد تعهدات یادشده 
)تعهدات ارزی ایفا نش��ده( از 27.۸7 درصد دی ماه 1397 
ب��ه کمتر از 10 درصد و ح��دود 9.4۸ درصد کاهش یافته 

که حاکی از توفیق سیاست های اجرایی است. 
این گ��زارش می افزای��د، در مقابل بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، دولت تکالیفی به 
عهده دارد که یکی ابالغ به موقع دستورالعمل های رفع تعهد 
ارزی در هر سال و دیگری استرداد به موقع مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان است که باید گفت عملکرد دولت در 
خصوص هر دو مورد یاد ش��ده، رضایت صادرکنندگان را به 

خصوص در سال 9۸ جلب نکرده است. 
درباره دس��تورالعمل رف��ع تعهد ارزی س��ال 9۸ ذکر این 
نکته الزم اس��ت که با بیش از یک سال تأخیر در ابالغ این 
دس��تورالعمل، باالخره بانک مرکزی در 6 اردیبهش��ت 99 
ابالغی��ه ای صادر و براس��اس آن اعالم کرد ک��ه رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان در س��ال های 9۸ و 99 مطابق س��ال 
97 اس��ت که باید گفت این تأخیر در ابالغ دس��تورالعمل 
باعث به تعویق افتادن اس��ترداد، مالی��ات بر ارزش افزوده 

صادرات شده است.

گفتنی اس��ت تأخیر در ابالغ دستورالعمل رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان نیز باعث می ش��ود تا صادرکنندگان نتوانند 
طبق قانون ظرف یک ماه از رفع تعهد ارزی مالیات بر ارزش 
افزوده که در حقیقت بخشی از دارایی و نقدینگی آنهاست 

را دریافت کند. 
براس��اس قانون )ماده 34 قانون رف��ع موانع تولید، مصوب 
1394، قان��ون بودج��ه 9۸ تبص��ره ۸ بن��د ج بخش یک، 
قانون بودجه 99، تبصره 6 بند ک( اداره مالیات موظف به 
استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکننده ظرف یک ماه پس 

از رفع تعهد ارزی است. 

انتقاد از عدم بازگشت به موقع مالیات 
در ای��ن ارتب��اط منصور صفای��ی یزدی فع��ال اقتصادی و 
صادرکننده با انتقاد از تأخیر در اس��ترداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگانی که به تعهد ارزی خود عمل کرده اند، 
گفت: در ابتدای س��ال 9۸ صادرات داشته ایم و با بازگشت 
تمام ارز حاصل از صادرات به کشور به تعهدات قانونی خود 
عمل کرده ایم. اما علی رغم گذشت بیش از یک سال از رفع 
تعه��د ارزی، موفق به اخذ مالیات بر ارزش افزوده صادرات 
خود که مبلغی حدود ۸00 میلیون تومان است نشده ایم. 

وی با بیان اینکه این مشکل برای تمام صادرکنندگان متعهد 
در س��ال 9۸ وجود دارد، گفت: بانک مرکزی هنوز لیس��ت 
ش��رکت های صادرکننده متعهد به بازگشت ارز صادراتی به 
کشور در سال 9۸ را به سازمان امور مالیاتی اعالم نکرده اند 
و لذا سازمان مالیاتی هم نسبت به استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان اقدامی انجام نداده اس��ت.  وی اظهار 
داش��ت: اگرچه دول��ت از صادرکننده ه��ا می خواهد که به 
تکالیف خود درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به موقع 
عمل کند، اما نهادها و س��ازمان های زیرمجموعه دولت از 
جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به تعهدات 

قانونی خود در مقابل صادرکنندگان عمل نمی کنند. 
صفایی یزدی گفت: در شرایطی که صادرات یکی از نیازهای 
اساسی کشور است، بی توجهی به اجرای قوانین که براساس 
آن اداره مالیات موظف اس��ت طی یک ماه مالیات بر ارزش 
اف��زوده صادرکنندگان را مس��ترد کند، موجب دلس��ردی 
صادرکنندگان از امر صادرات می شود و این موضوع می تواند 
در افت صادرات تأثیر بسزایی داشته باشد.  به گفته الهوتی 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران س��االنه بین 1000 تا 
1500 میلیارد تومان میزان مالیات بر ارزش افزوده ای است 
که س��ازمان امور مالیاتی باید ب��ه صادرکنندگان بازگرداند. 
بنابراین ه��ر چه زمان ابالغ دس��تورالعمل رفع تعهد ارزی 
کندتر انجام شود، در عمل استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

صادرات هم به تأخیر می انجامد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تأخیر در ابالغ 
بخش��نامه رفع تعهد ارزی سال 9۸، گفت: این بخشنامه با 

تأخیر بیش از یک سال نهایتا چند روز پیش ابالغ شد. 
وی اظهار داش��ت:  با توجه به تأخیر در ابالغ بخشنامه تمام 
صادرکنندگان��ی که در س��ال 9۸ رفع تعه��د ارزی خود را 
انج��ام داده اند و نس��بت ب��ه اخذ مالیات ب��ر ارزش افزوده 
صادرات درخواس��ت داده اند، هنوز موفق به اخذ مالیات بر 

ارزش افزوده صادرات خود نشده اند. 
وی گفت:  دس��تورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی روزهای 

اخیر و پس از ابالغ بخش��نامه، به س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور ابالغ ش��ده، بنابراین در صورتی ک��ه اطالعات و به 
عبارتی لوح فش��رده اسامی صادرکنندگانی که در سال 9۸ 
رف��ع تعهد ارزی کرده اند به س��ازمان امور مالیاتی برس��د، 
این س��ازمان باید ظ��رف یک ماه مالیات ب��ر ارزش افزوده 

صادرکنندگان را مسترد کند. 
الهوتی با اش��اره به اینکه س��ازمان امور مالیاتی همکاری 
خوبی در بازگش��ت مالیات بر ارزش افزوده صادرات س��ال 
1397 داش��ت، گفت: با توجه به قول هایی که این سازمان 
در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان 
داده است، امیدواریم هر چه زودتر مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان س��ال 9۸ نی��ز که به تعه��دات ارزی خود 
مطابق قانون عمل کرده اند و درخواس��ت بازگشت مالیات 

بر ارزش افزوده داشته اند، بازگردانده شود. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه تأخیر در اس��ترداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان مشکالت زیادی را در تأمین نقدینگی 
واحدهای تولیدی ایجاد کرده اس��ت، گفت: برای رفع این 
مشکل در جلسه مورخ 6 اردیبهشت 99 فعاالن اقتصادی با 
رئیس جمهور پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد مبنی بر 
اینکه بخش��ی از مالیات بر ارزش افزوده صادرات به منظور 
تأمین نقدینگی واحدهای صادراتی تا زمان رفع تعهد کامل 
ارزی بازگردانده ش��ود که متأسفانه در همان لحظه رئیس 

بانک مرکزی با آن پیشنهاد من مخالفت کرد.
وی گفت: بانک مرکزی، اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده 
را ابزاری برای برگش��ت ارز حاصل از صادرات می داند، در 
حالی این بانک از روش های دیگری می تواند برای بازگشت 

ارز حاصل از صادرات اطمینان حاصل کند. 
الهوتی اظهار داش��ت: مالیات بر ارزش افزوده صادرات در 
تم��ام دنیا به صادرکنن��دگان بازگردانده می ش��ود و نباید 
اشتباه تصور شود که این موضوع یک نوع مشوق صادراتی 

است. 
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران بیان داش��ت: از آنجا 
که کاالهای صادراتی در داخل کش��ور مصرف نمی ش��ود، 
بنابراین این بخش از مالیات که در قالب مالیات بر مصرف 

است باید به صادرکننده بازگردانده شود.

نامه نگاری متقابل همتی و شافعی 
گفتنی است در مورخ 9 اردیبهشت 99 غالمحسین شافعی 
رئی��س اتاق بازرگانی ایران با ارس��ال نامه ای به عبدالناصر 
همتی در خصوص ابالغیه رفع تعهد ارزی س��ال 9۸ انتقاد 
کرد و گفت: دستورالعمل بازگش��ت ارز صادرات، برخالف 
تواف��ق بخش خصوصی و دولت اس��ت.  وی حذف تعدیل 
20 درص��دی برای صادرات س��الهای 9۸ و 99 را برخالف 
رایزنی ه��ای صورت گرفته اعالم کرد و تأکید داش��ت:  این 

اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می شود. 
البت��ه همتی در پاس��خ به نامه ش��افعی اظهار داش��ت: با 
صادرکنن��دگان نهایت تعامل را داش��ته ایم اما برخی ارز را 
برنگردانده اند، ل��ذا انتظار می رود با توجه به کاهش فزاینده 
درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم های ظالمانه در شرایط 
کنونی رئیس اتاق بازرگانی با سیاست های اقتصادی جاری 
همس��و بوده و ضرورت دارد بنگاه ه��ای مختلف اقتصادی 
نیز که طی س��الیان متمادی با بهره مندی از سوبسیدهای 
انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و ش��کل گرفته  اس��ت، در این 
ش��رایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر 
و ش��فاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش های اقتصادی 
ب��ه کار گیرند.  این گزارش می افزاید اگرچه صادرات که به 
گفته کارشناس��ان اقتصادی در شرایط فعلی تنها راه نجات 
اقتصاد ایران اس��ت و علی رغم اینکه باید مس��یر صادرات 
برای صادرکنندگان هموار شود، اما هنوز اختالف نظرهایی 
بی��ن بخش خصوصی و دولت وجود دارد که خود می تواند 
موانعی بر س��ر راه صادرات باشد که باید هر چه زودتر این 

موانع و اختالف نظرها حل و فصل شود. 
همچنین در ش��رایطی که دو س��ال از اجرای سیاست های 
رفع تعهد ارزی می گذرد، باز هم در خصوص شیوه بازگشت 
ارز حاصل از ص��ادرات بین دولت و بخش خصوصی توافق 
کامل وجود ندارد که این مس��ائل در شرایط فعلی می تواند 
ضربه ای به اقتصاد کشور باشد و صادرات نه چندان پرقدرت 

را کم توان تر کند.  فارس
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عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ؛
70 درصد بازار کفش از بین رفت

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران 
گف��ت: دولت این روزه��ا از تزریق ارقامی به 
واحده��ای تولی��دی برای تأمی��ن نقدینگی 
صحبت می کند اما این ارقام نسبت به ضرر 
این صنعت بس��یار کوچک است و باید برای 

گردش نقدینگی بازار فروش ایجاد شود.
علی لشگری با اش��اره به اینکه شیوع بیماری 
کرونا باعث ش��د تا بازار از اواس��ط اس��فندماه 
سال گذش��ته تعطیل و بیش��ترین آسیب به 
خرده فروش��ی ها وارد ش��ود، اظهار داش��ت: 

تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان کف��ش امید 
بس��یاری به بازار شب عید داشتند اما تعطیلی 
ها عاملی شد تا فروش��ها  متوقف و مشکالت 
زیادی برای فعاالن صنعت کفش به وجود آید.

وی با بیان اینکه امروز زنجیره صنعت کفش 
کشور با مشکالت بسیاری روبه روست و 30 
درصد بازار خود را از دست داده است، افزود: 
امروز این صنعت نیازمند تحریک تقاضا است 
چراکه حجم زیاد چک های برگشتی فعالیت 
را برای سایر زنجیره سخت کرده و باید برای 
رفع آن تحریک تقاضا در بازار به وجود آید.

این عضو هی��ات مدیره جامعه صنعت کفش 
ایران تصریح کرد: دولت این روزها از تزریق 
ارقام��ی ب��ه واحدهای تولیدی ب��رای تأمین 
نقدینگ��ی صحبت م��ی کند ام��ا باید گفت 
این ارقام نس��بت به ضرر این صنعت بس��یار 
کوچک اس��ت و باید برای گردش نقدینگی 

بازار فروش ایجاد شود.
لش��گری گفت: اگر خرده فروش��ی ها رونق 
پی��دا کنند چک ه��ای تولیدکنندگان نقد و 
گردش فعالیت برای واحدهای مواد اولیه هم 

فراهم خواهد شد. تسنیم    

براساس تصمیم سازمان خصوصی سازی
انتقال سهام عدالت به وراث 

متوقف شد
س��ازمان  تصمیم گی��ری جدی��د  براس��اس 
خصوصی س��ازی، انتقال س��هام عدالت افراد 

متوفی به وراث متوقف شده است.
س��ازمان خصوصی س��ازی از قبل اعالم کرده 
بود وراث برای انتقال سهام عدالت فرد متوفی 
می توانند با ارائه م��دارک الزم از طریق دفاتر 
پیش��خوان خدمات الکترونیک��ی دولت اقدام 
کنند و به میزان س��هم االرث سهام عدالت را 
به نام خود کنند اما از صبح امروز اعالم ش��د 

که این اقدام متوقف شده است. حسن عالیی« 
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره 
علت توقف انتقال سهام عدالت فرد متوفی به 
وراث گفت: از زمانی که بحث آزادسازی سهام 
عدالت مطرح ش��د الزم بود ت��ا در یک مدت 
زم��ان معین تعداد مش��مولین را به ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار اعالم کنیم 
و شرکت مذکور براساس تعداد اعالم شده باقی 

اقدامات را در دستور کار قرار دهد.
وی ب��ا بیان اینکه  اگر مانع از انتقال س��هام 
عدال��ت اف��راد متوف��ی نمی ش��دیم زمان��ی 
ک��ه وارث اف��راد متوفی به س��امانه مراجعه 
می کردند تعداد افرادی که به شرکت سپرده 
گذاری اعالم کردیم تغیی��ر می کرد، افزود: 
برای جلوگی��ری از مش��کالت احتمالی این 
اق��دام را به صورت موق��ت متوقف کردیم تا 
پروژه آزادسازی سهام عدالت به اتمام برسد 
و بع��د از آن وراث می توانند ظرف یک یا دو 
م��اه آین��ده اقدامات قانونی را ب��ا مراجعه به 
دفاتر پیش��خوان انجام دهند و بعد از طریق 
شرکت سپرده گذاری انتقال سهام آنها انجام 

خواهد شد. سنا 

یکساله؛
برنج 45.5 درصد گران تر شد

  بررس��ی آماره��ای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم 
برنج طارم اعالء در اس��فندماه س��ال 9۸ به 
طور میانگین به 23 هزار و 440 تومان رسید 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

45.5 درصدی را نشان می دهد.
ب��ر پایه آماره��ای وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، در یک م��اه منتهی به اس��فندماه 
سال 9۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
)س��ال 97(، قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی 

هاشمی درجه یک 23 هزار و 254 تومان با 
رشد 42.1 درصد بوده است.

همچنی��ن در اس��فندماه س��ال 9۸ ن��رخ هر 
کیلوگرم برنج پاکس��تانی باسماتی درجه یک 
11 هزارو 51۸ تومان و برنج تایلندی )غیر از 
هومالی( هفت هزار و 422 تومان رسید که به 
ترتیب 0.4 درصد و 11.7 درصد رشد داشتند. 
گوشت گوسفندی )مخلوط( در اسفندماه سال 
9۸ به صورت میانگین ۸۸ هزار و ۸02 تومان، 
و گوشت گوساله  74 هزار و 14۸ تومان رسید 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته به 
ترتیب  2.4 درصد و 0.9 درصد کاهش داشته 
است.  متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید 
در اس��فندماه 9۸ به 6 ه��زار و 104 تومان و 
قیمت هر بس��ته شکر 900 گرمی پنج هزار و 
920 تومان رس��ید که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته به ترتیب 13.۸ درصد و  15  
درصد رش��د را نشان می دهد. همچنین بهای 
هر کیلوگرم گوش��ت مرغ تازه در اس��فندماه 
سال 9۸ نزدیک 12 هزارو 735 تومان بود که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته )سال 97( 

12.6 درصد کاهش داشته است. ایرنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

نایب رییس اتحادیه امالک تهران  اعالم کرد؛

رشد اجاره بها، زیر خط تورمی 
 نای��ب ریی��س اتحادیه ام��الک تهران با پیش بینی رش��د 
معقول اجاره بها ) زیرخط تورم( در س��ال 99، گفت:  سال 
گذشته که مسکن تجربه رشد صددرصدی را داشت، اجاره 
بها تا س��قف 30 درصد رش��د کرد. البته امسال پیش بینی 
می کنیم که رش��د اجاره بها به مرز تورم نخواهد رس��ید و 

زیرخط تورم خواهد بود.
حس��ام عقبایی گفت: بازار مسکن چه در حوزه اجاره و چه 
خرید و فروش با تورم و افزایش قیمت ها مواجه اس��ت اما 

افزایش قیمت ها مانند سال گذشته جهشی و سونامی گونه 
نیست. وی گفت: 37 درصد از جمعیت شهرنشینان کشور 
مستاجر هستند که از دهک های ضعیف و متوسط جامعه 
بوده واغلب حقوق بگیر و کارمند هس��تند و افزایش حقوق 
آنها تا س��قف 22 درصد بوده است؛ بنابراین اگر قرار باشد 
اجاره بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد از عهده قیمت 

ها بر نمی آیند. 
وی گفت: البته س��ال گذش��ته که مس��کن تجربه رش��د 
صددرصدی را داش��ت و با س��ونامی قیمت مسکن مواجه 
شدیم، اجاره بها تا سقف 30 درصد رشد داشت، امسال نیز 
پیش بینی می کنیم که رش��د اجاره بها به مرز تورم نخواهد 

رسید و زیرخط تورم خواهد بود.

نایب رییس اتحادیه امالک استان تهران ادامه داد: با این حال 
افزایش اجاره بها حتی زیر خط تورم برای مستاجران سنگین 
است چرا که رش��د حقوق به میزان رشد تورم نبوده است و 
الزم است دولت تمهیداتی برای تقویت بنیه مالی مستاجران 
با ارائه سوبس��ید و تس��هیالت مالی کم بهره در نظر بگیرد. 
عقبایی با اشاره به اینکه قرار بود سال گذشته تسهیالت مالی 
به مستاجران داده شود گفت: اکنون زمان اعطای تسهیالت 
مالی است چرا که فصل جابجایی شروع شده و زمان عملیاتی 

شدن پیشنهاد سال گذشته دولت اکنون است.
وی تاکید کرد که وام هایی اعطایی به مس��تاجران باید کم 
بهره و تنها با کارمزد 4 درصد باشد و اعطای این تسهیالت 
نباید دوباره باعث بدهکار کردن آنها شود  بلکه هدف کاهش 

حاشیه نشینی مستاجران است. نایب رییس اتحادیه امالک 
ته��ران عدم ت��وزان در عرضه و تقاض��ا را عامل اصلی روند 
صعودی قیمت مس��کن دانست و گفت: از طرفی تسهیالت 
کاف��ی در اختیار خریداران مس��کن قرار نمی گیرد و همین 
موضوع باعث مس��تاجر ماندن جمعیت بیش��تری می شود، 
در مناطق��ی که عدم توازن بی��ن عرضه و تقاضا وجود دارد 
رشد اجاره بها نیز بیشتر خواهد بود. وی گفت: رشد قیمت 
مس��کن در شش ماهه نخست امسال تدریجی و قابل قبول 
و نزدیک نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار کشور است و 
با جهش قیمت ها حداقل در شش ماه نخست سال مواجه 
نیس��تیم اما الزم اس��ت که دولت فورا برای اجاره نشین ها 

بسته های حمایتی در نظر بگیرد.  ایرنا 


