
فهرست جدید رسته های کسب و 
کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا 

اعالم شد 
در پی ش��یوع ویروس کرونا، فهرس��ت رسته های 
جدید کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا 

اعالم شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران، بر 
اساس اعالم مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی ج.ا.ا "واحدهای 
پرورش مرغ گوش��تی و مرغ مادر گوش��تی، مراکز 
تولید محصوالت گلخانه ای س��بزی و صیفی جات 
صادرات��ی و مراک��ز تولید و عرض��ه گل و گیاهان 
زینتی و ماهیان زینتی )وزارت جهاد کش��اورزی(" 
به عنوان رس��ته چهاردهم به فهرس��ت رسته های 
کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا برای 
اس��تفاده از امکان تعویق پرداخت اقساط سه ماهه 
اسفند98، فروردین و اردیبهشت 99 اضافه شدند.

 تالش برای جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی؛ مهمترین اولویت 

بانک شهر
مدیر امور اعتبارات بانک شهر با اشاره به فرمایشات 
مق��ام معظم رهبری در خص��وص توجه ویژه بانک 
ها ب��ه رفع نیازهای تولیدکنن��دگان داخلی، گفت: 
تالش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی 
و کمک به افزایش تولیدات آنها، مهمترین اولویت 

این بانک در سال جاری است.
به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
ش��هر، مجی��د کاظمی افزود: ش��یوع و گس��ترش 
وی��روس "کرون��ا" ، عالوه بر آس��یب های��ی که به 
اقتصاد کش��ور وارد کرده، باعث تعطیلی بسیاری از 
واحدهای تولیدی ش��ده و یا ساختار اقتصادی آنها 
را به هم ریخته اس��ت.وی با بی��ان اینکه از ابتدای 
س��ال جدید تالش ک��رده ایم با شناس��ایی و ارائه 
تسهیالت مناسب، روند بازگشت واحدهای تعطیل 
ش��ده به چرخه تولید را تس��هیل کنی��م ، تصریح 
کرد: همچنی��ن باید اعالم کنم ب��ا در نظر گرفتن 
ش��رایط حاکم بر جامعه و پیروی از ش��عار س��ال 
)جهش تولید( در سیاست های اعتباری بانک شهر 
تغییراتی اعمال ش��ده اس��ت.کاظمی ادامه داد: به 
همی��ن منظور با هماهنگی صورت گرفته با تمامی 
ش��عب بانک شهر، مقرر شده اس��ت با شناسایی و 
احص��ا نیازه��ای تولیدکنن��دگان ب��ه خصوص در 
شهرهای کم برخوردار حمایت های الزم از آنان در 

چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد.

صاحب خانه شدن ۸ میلیون نفر بعد 
از انقالب از محل صندوق های پس 

انداز مسکن
سرپرس��ت بانک مسکن با تاکید بر اینکه رژیم پس 
انداز برای خانه دار ش��دن در تمام دنیا رایج اس��ت 
و هن��وز بانک مرکزی ب��ا ادامه حیات صندوق پس 
ان��داز یک��م موافقت نکرده گفت: یک س��وم از ۲۴ 
میلیون مس��کن ساخته شده بعد از انقالب از محل 

تسهیالت اعطا شده بانک مسکن بوده است.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مس��کن- 
هیبن��ا ، صندوق پس انداز مس��کن یکم که در ۱8 
خرداد ماه 9۴ راه اندازی ش��د بر این پایه اس��توار 
ش��د که متقاضیان خانه اولی با سپرده گذاری ۴۰ 
میلیون تومانی و دوره انتظار یک س��اله بتوانند 8۰ 
میلیون تومان به عالوه سپرده خود با نرخ سود ۱۴ 
درصد دریافت کنند . با گذشت زمان و ورود رئیس 
جمهور نرخ س��ود این تسهیالت سه بار دستخوش 
تغییر و تحول ش��د. اما هیچ گاه س��قف تسهیالت 
بنا به دالیلی که مقامات ارش��د بانک مس��کن آن 
را منوط ب��ه تامین منابع و افزایش س��رمایه بانک 
دانس��تند محقق نشد.با گذشت یک سال از آغاز به 
کار صندوق پس انداز مس��کن یک��م و آغاز فرآیند 
پرداخت تس��هیالت با نرخ سود ۱۴ درصد استارت 

تغییر نرخ سود وام مسکن یکم زده شد. 

اخبار

آمارها نشان داد؛

تهران و اصفهان در صدر مقرری بگیران بیمه بیکاری
بررس��ی وضعیت بیمه بیکاری در سال 98 نش��ان می دهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه 
بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱9۷ نفر بوده اس��ت که نسبت به س��ال پیش از آن ۶.۵ درصد کاهش را 
تجربه کرده است. یکی از حوزه های مهم جامعه کارگری مربوط به بیمه کارگران می شود زیرا 
در صورتی که کارگرانی بدون میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه 

بیکاری، می توانند طی یک بازه زمانی مقرری بیمه بیکاری را به صورت ماهانه دریافت کنند.
به این ترتیب در صورتی که کارگر مجرد باشد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورتی 
ک��ه کارگر متأهل باش��د حداقل ۱۲ م��اه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیم��ه بیکاری دریافت 
می کند. میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد 
متوس��ط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه ش��ده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری 
است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر 

باشد و همچنین نباید از 8۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
در ای��ن بین، برای فراهم کردن زمینه اش��تغال مجدد فرد، اگر کارگ��ر مقرری بگیر بیمه 
بیکاری، مهارت داش��ته باش��د می تواند در دوره های تکمیل مهارت و یا کسب مهارت های 
فنی و حرفه ای پیش��رفته به صورت ۱۰۰ درصد رایگان شرکت کند؛ هزینه مهارت آموزی 
مقرری بگیران بیمه بیکاری از محل منابع بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
پرداخت می ش��ود. بر این اساس، بررس��ی وضعیت بیمه بیکاری در سال 98 نشان می دهد 
که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱9۷ نفر بوده اس��ت که نس��بت به 
س��ال 9۷، میزان ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. در بین استان های کشور، تهران، 

اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را داشته اند.
مطابق با آنچه که پیش از این مسئوالن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بودند، 
زمانی که بیمه ش��ده مجدداً اش��تغال به کار یابد، در مواقعی که بیمه شده بدون عذر موجه از 
ش��رکت در دوره های مهارت آموزی، کار آموزی و سواد آموزی خود داری کند، در مواردی که 
بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، در مواقعی که 
بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی 
شود، در شرایطی که بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار مربوطه 
برگردد و در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده 

ناشی از میل و اراده وی بوده است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع می شود. مهر 

مطابق اطالعیه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش 
۶۱.۵ هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت با نرخ بازده تا سررسید 

۱۵.۶ درصد موافقت کرد.
بانک مرکزی در اطالعیه ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی )۳ تیرماه 

۱۳99( و برگزاری حراج جدید، را اعالم کرد.

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی )3 تیرماه 1399(
پیرو اطالعیه روز ش��نبه ۳۱ خردادم��اه ۱۳99 در خصوص برگزاری 
حراج اوراق بدهی دولتی به اطالع میرساند، تعداد ۲۰ بانک، صندوق 
س��رمایه گذاری و شرکت تأمین س��رمایه سفارشهای خود را به ارزش 
ح��دود ۱۳۳ ه��زار میلی��ارد ریال در س��امانه های ب��ازار بین بانکی و 
مظنه یابی ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶۱.۵ هزار میلیارد ریال از اوراق 

با نرخ بازده تا سررسید ۱۵.۶ درصد موافقت کرد.
معام��الت مربوط به فروش این اوراق ب��ه نهادهای مالی برنده در روز 
سه ش��نبه ۳ تیرماه ۱۳99 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه 

معامالتی بورس ثبت شد.
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای 
هفتگ��ی، مرحل��ه پنجم ح��راج اوراق بدهی دولتی جه��ت فروش به 
بانک ها، موسس��ات اعتباری غیربانکی، صندوق های س��رمایه گذاری، 
ش��رکت های بیمه ای و ش��رکت های تأمین س��رمایه را مجدداً در روز 

سه  شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳99 اجرا می کند. 
اوراق عرضه ش��ده در ای��ن حراج، مرابحه عام، کوپن دار با نرخ س��ود 
س��االنه ۱۵ درصد و با تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت کوپن 

دوبار در سال( و به شرح جدول زیر است:
بانکها و موسس��ات اعتباری غیربانکی متقاضی ش��رکت در این حراج 
میتوانند نس��بت به ارس��ال سفارش��های خود تا س��اعت ۱۲:۰۰ روز 

یکش��نبه 8 تیرماه ۱۳99 تنها از طریق س��امانه بازار بین بانکی اقدام 
کنند. صندوق های س��رمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و شرکت های 
تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش های 
خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه 8 تیرماه ۱۳99 از طریق سامانه 

مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای 
خ��ود را در هر دو نماد به ط��ور جداگانه ارس��ال نمایند. همچنین به 
نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی 
به س��بد داراییهای مالی را در س��فارش گذاری مد قرار دهند. معامالت 
مربوط به این حراج در روز س��ه ش��نبه ۱۰ تیرماه ۱۳99 انجام خواهد 
شد. الزم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش 
کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج 
را ندارد. بانک مرکزی سفارش��ات دریافت شده را برای تصمیم گیری به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارس��ال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت 
به تعیین س��فارش های برنده از طریق مش��خص کردن حداقل قیمت 
پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به 

تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می شود.
گفتنی اس��ت بر اس��اس جزء )۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه 
س��ال ۱۳99، بانک مرکزی تنها مجاز به خری��د و فروش اوراق مالی 
اسالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، 
بان��ک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اس��المی در بازار اولیه نبوده 
و نمی تواند در فرآین��د برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف 
تامین مالی دول��ت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی 
تامین کننده زیرس��اخت معامالت و برگزارکنن��ده حراج فروش اوراق 
به بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی اس��ت 
و تعهدی نس��بت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه 

ندارد. فارس

گزارش

 میانگین قیمت هر متر مربع مس��کن در ش��هر تهران طی 
خ��رداد ماه 99 به بی��ش از ۱9 میلیون تومان رس��ید که 

حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از اردیبهشت ماه است.
خرداد ماه ۱۳99 میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱9 
میلیون و ۷۱ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت 
به ماه قبل که متوس��ط قیمت ۱۷ میلیون و ش��ش تومان 
بود، ۱۲.۱ درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل که نرخ 
خان��ه در تهران متری ۱۳ میلی��ون و ۴۲۵ هزار تومان بود 

۴۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد.
بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازی تعداد معامالت نیز 
در پایتخت افت کرده اس��ت. خرداد ماه سال ۱۳99 تعداد 
۱۱ هزار و ۴۶ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران 
به امضا رس��یده که نس��بت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش 
داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8۰.۳ درصد افزایش 

نشان می دهد.
طی سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و 9۱۵ معامله مسکن 
در ش��هر تهران انجام شده که نس��بت به سه ماهه نخست 

سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.
ارزش ریال��ی معامالت مس��کن انجام ش��ده در خرداد ماه 
۱۳99 در ش��هر تهران ۱۷ هزار و 98۰ میلیارد تومان بوده 
که رش��د ۱۲.۳ درصد نسبت به ماه قبل و افزایش ۱۶۱.۵ 

درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
طی سه ماهه ابتدای س��ال جاری متوسط قیمت یک متر 
مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۷ میلیون و ۲۰8 هزار 
تومان بوده که افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه ماهه 

ابتدایی سال ۱۳98 نشان میدهد.
همچنین آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی 
صادره در اردیبهش��ت امس��ال که آم��ار آن خردادماه ارائه 
ش��ده ۵۰۱9 واحد بوده که حاکی از افزایش ۱۰۲ درصدی 
نس��بت به فروردین امس��ال و افت ۲۴ درصدی نسبت به 
اردیبهش��ت پارسال است. طی دو ماهه ابتدای سال جاری 
نیز برای ۷۵۰۱ واحد مس��کونی پروانه س��اختمانی صادر 
ش��ده که از کاهش ۲۰.۵ درصد نس��بت به دو ماهه س��ال 

قبل حکایت دارد.

جزییات بسته حمایتی از مستاجران
در همین راستا معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن 
بس��ته حمایتی مستاجران در روز ش��نبه هفته آینده خبر 

داد وگفت: تمام پیش��نهادات دولت در این بس��ته آمده و 
در حال بررس��ی است و  روز شنبه – هفتم تیرماه- جلسه 
نهایی بررسی بس��ته حمایتی از مستاجران برگزار می شود 
و در صورت تصویب پیش��نهادات وزارت راه و شهرس��ازی، 

جزییات آن اطالع رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: جلسه روز شنبه، جلسه آخر و نهایی خواهد 

بود.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی درباره پیش��نهاد اعالم نرخ 
اجاره بها از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهادات 

متعددی مطرح ش��ده است و مشخص نیست کدام یک از 
این پیش��نهادات مصوب ش��ود. این پیشنهادات موضوعات 

حقوقی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
محمودزاده درباره اجباری ش��دن صدور کد رهگیری برای 
تمام قراردادهای مس��کن چه قرارداد خرید و فروش و چه 
اجاره اظهار داش��ت: صدور کد رهگیری در یک مقطعی به 
صورت اختیاری اجرا شد اما بر اجباری بودن احیای صدور 

کد رهگیری مصر هستیم.
وی ادامه داد:  صدور کد رهگیری مزیت های متعددی دارد 

و هم به روی شناخت بازار و هم ارایه آمار دقیق تر از مناطق 
و ش��هرهای مختلف کمک می کن��د و یک ابزار مدیریتی و 
برنامه ریزی برای بازار مس��کن محسوب می شود. از این رو 
به دنبال این هستیم برای هر معامله ای در بازار مسکن کد 

رهگیری صادر شود.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود: بخش عم��ده ای از 
قراردادهای بازار مسکن ثبت نمی شوند که ثبت نشدن این 
معامالت فرار مالیاتی را به دنبال دارد اما اجرای صدور کد 
رهگیری در هر معامله ای، بس��یاری از موضوعات را روشن 

و شفاف می کند.  
محمودزاده با تاکید بر اینکه عدم صدور کد رهگیری تخلف 
اس��ت، گفت: براس��اس مصوبه ای که مجلس گذشته صادر 
کرد، اس��نادی که قانونی نباشند قابلیت پیگیری نخواهند 
داشت و طبیعی است که اگر کسی چنین ریسکی کند باید 

نتایج و تبعات آن را بپذیرد.    
وی ادامه داد: برای مثال اگر فردی به صورت غیر رس��می 
اجاره نامه و مبایعه نامه ای را تنظیم کند، قابلیت رهگیری 
در مراجع رسمی، قانونی و قضایی را نخواهند داشت و اگر 
هر طرف قرارداد به تعهدات پایبند نباش��ند،  مطالبات قابل 

پیگیری نیست.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه این قانون به 
ه��ر دو طرف قرارداد می تواند کمک کند، تاکید کرد: ثبت 
رسمی قرارداد می تواند به دو طرف بسیار کمک کند و این 
از مزایای کد رهگیری اس��ت. همچنین صدور کد رهگیری 
ب��رای معام��الت هزینه زا نخواهند بود و اگ��ر هزینه ای هم 

داشته باشد، بسیار ناچیز است.  
وی ب��ا بیان اینک��ه تمام این اقدامات در راس��تای افزایش 
شفافیت است، گفت: اگر صدور رهگیری فراگیر شود، تمام 
معامالت در سامانه نمایش داده می شود و مردم می توانند 
مش��اهده کنند که امالک مشابه با چه قیمتی قرارداد شده 
است و در این صورت درگیر قیمت های غیرواقعی و کاذب 

نمی شوند.
محم��ودزاده با اش��اره به پیش��نهاد برخی از کارشناس��ان 
مبنی ب��ر انتقال انجام قراردادها از بنگاه به ثبت اس��ناد و 
دفترخانه ها اظهار داشت: این پیشنهاد جوانب بسیاری دارد 
در حال حاضر ۱۳۵ هزار بنگاه معامالتی در کش��ور وجود 
دارد، ح��ال باید دید آیا چنین حجمی در دفاتر قابل انجام 

است؟ ایلنا
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بعد از 4 ماه توقف صورت گرفت؛
 بازگشایی مرز ریلی اینچه برون 

با ترکمنستان 
سخنگوی گمرک گفت: با پذیرش ۳۰ واگن 
س��یمان صادراتی به مقصد ترکمنس��تان در 
روز س��ه ش��نبه، مس��یر ریلی اینچه برون با 
ترکمنستان پس از چهار ماه بازگشایی شد.

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار 
داشت: پس از توقف چهار ماهه فعالیت مرزی، 
در "اینچه برون" گلستان با کشور ترکمنستان 
در مسیرهای ریلی و جاده ای، عصر دیروز ۳۰ 
واگن سیمان به وزن هزار و 9۵۰ تن از طریق 
مرز ریلی به  کش��ور ترکمنس��تان صادر شد. 

وی افزود: امروز ۶ واگن دیگر کاالی صادراتی 
کشورمان نیز از مسیر ریلی گمرک لطف آباد 
خراس��ان رضوی نیز پ��س از توقف طوالنی 
مدت به ترکمنستان صادر شد و با بازگشایی 
مس��یر ریلی مرز تجاری اینچه برون سومین 
گذرگاه مش��ترک بین ایران و ترکمنس��تان 
بعد از توقف طوالنی بازگش��ایی شد.  لطیفی 
اظهار داش��ت: از پنجشنبه  گذشته نیز بیش 
از۱۲۰ واگن کاالی صادراتی از مرز س��رخس 

به ترکمنستان صادر شد.
س��خنگوی گمرک افزود: با عبور واگن ها از 
داکت و تونل های ضد عفونی در مرز، کاالها 
به سمت ترکمنستان انتقال می یابد.  لطیفی 
خاطرنش��ان ک��رد: ۱۰۱ واگ��ن دیگر حامل 
س��یمان ، رول پالستیک ،کاشی و سرامیک، 
ظرف شیشه ای، وسایل پارک بازی، میلگرد 
و سنگ معدنی در صف انتظار برای صادرات 
به مقاصد ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان 

از مرز اینچه برون هستند.
وی افزود: صادرات مواد غذایی به ترکمنستان 
همچنان متوقف اس��ت و کاالهای صادراتی  
مورد پذی��رش این کش��ور فاسدنش��دنی و 
کاالهای غیرخوراکی است.  گمرک ایران 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صمت تشریح کرد؛

طرح ویژه تخصیص سبد لوازم 
خانگی به اقشار آسیب پذیر

سرپرس��ت معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه تخصیص 
س��بد لوازم خانگی به اقشار آسیب پذیر خبر 
داد و گف��ت: ۵ قلم اصلی ش��امل یخچال و 
یخچال فری��زر، لباسش��ویی، تلویزیون، اجاق 
گاز و جاروبرق��ی ب��دون واس��طه و با قیمت 
اقتصادی در اختیار اقش��ار آس��یب پذیر قرار 

می گیرد.
محمدرض��ا کالم��ی با بیان اینکه بر اس��اس 

مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که 
زوج های جوان و ب��ه صورت ویژه مزدوجین 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
ج��وان  زوج ه��ای  و  بهزیس��تی  س��ازمان 
بازنشستگان لش��گری و کشوری سبد لوازم 
خانگی ب��ا قیمت اقتصادی و بدون واس��طه 
دریافت کنن��د، گفت: برنامه ری��زی تولید و 
عرضه س��بد لوازم خانگی ش��امل یخچال و 
یخچال فری��زر، لباسش��ویی، تلویزیون، اجاق 
گاز و جاروبرق��ی از محل تولیدات داخلی در 

دستور کار قرار گرفته است.
سرپرس��ت معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت اف��زود: واحدهای 
تولیدی مکلف ش��ده اند نس��بت به تحویل 
س��بدهای تعیین شده در طول یکسال پیش 
رو ب��ه تفکیک م��اه و ظرفیت تولی��د اقدام 

نمایند.
وی تصریح کرد: اولویت بندی زمانی دریافت 
س��بد کاالی لوازم خانگی متناس��ب با تاریخ 
ازدواج ضروری است؛ ضمن اینکه قیمت، بر 
اساس نرخ مصوب س��ازمان حمایت مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنندگان و بدون واس��طه 

خواهد بود. ایسنا 

بازرس کل حوزه صمت سازمان بازرسی 
کل کشور اعالم کرد؛

 بازرسی پارامترهای قیمت  
خودرو توسط شورای رقابت  

 ب��ازرس کل حوزه صنع��ت ، معدن و تجارت 
سازمان بازرس��ی کل کشور گفت: در نتیجه 
جلس��ه ای که روز دوش��نبه در وزارت صمت 
برگزار ش��د، قرار بر این ش��د ک��ه به صورت 
دوره های س��ه ماهه و فصلی ش��ورای رقابت 
اهتمام الزم را برای به روزرسانی پارامترهای 
قیم��ت  خ��ودرو دنب��ال کن��د ام��ا نهایت��اً 
قیمت گذاری توس��ط ش��ورای رقابت انجام 

خواهد شد.

  حجت االس��الم درویش��یان رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور در  خصوص قیمت گذاری 
خودرو توس��ط ش��ورای رقاب��ت، گفت:  این 
موض��وع هم��واره در دس��تور کار س��ازمان 
بازرس��ی بوده و هس��ت؛ علیرغم تالشی که 
بعضی ها انج��ام دادند که ش��ورای رقابت را 
از گردونه خارج کنند و حاش��یه بازار، قیمت 
خ��ودرو را تعیین کند، با پیگیری س��ازمان 
بازرس��ی این اتفاق نیفتاد. در واقع حاش��یه 
بازار وقتی است که این آشفتگی و نابسامانی 
در اقتص��اد و نحوه عرضه ما وجود نداش��ته 
باشد و حاشیه بازار در شرایط عادی قیمت را 
تعیین کند و دولت هم دخالت نداشته باشد، 
این موضوع مطلوب است اما نه شرایط فعلی 
ک��ه ما از نظر اقتصادی مش��کالتی داریم؛ ما 
معتقدیم که این اتفاق به زیان مردم است و 

عده ای سودجو به سود خواهند رسید.
وی افزود: به واس��طه تقاضای بیش از حدی 
که ناش��ی از نگاه سرمایه ای به حوزه خود رو 
اس��ت، همچن��ان تفاوت قیمت بی��ن بازار و 
کارخانه مشهود است برهمین اساس جلسات 
مستمری تش��کیل خواهد شد تا بتوانیم این 

فاصله کم شود. ایلنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

با وجود ورود دولت؛

مسکن متری ۲ میلیون 
گران شد

با موافقت وزارت اقتصاد؛

6150 میلیارد تومان اوراق بدهی دولت فروخته شد


