
سهامداران »دامداری تلیسه نمونه« 
سود سهام خود را در شعب بانک 

صادرات ایران دریافت کنند
بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی 
سهامداران حقیقی شرکت »دامداری تلیسه نمونه« 
با نماد »تلیسه« می توانند از روز یکشنبه ٢٠ مهر ماه 
٩٩ به مدت یک س��ال برای دریافت سود سهام این 
شرکت در سال مالی منتهی به ٢٩ اسفندماه ٩٨ به 
ش��عب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه 
کنند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در 
این اطالعیه از سهامداران حقیقی شرکت »دامداری 
تلیس��ه« خواس��ته ش��ده ضمن مراجع��ه حضوری 
به ش��عب بانک صادرات ایران در سراس��ر کشور، با 
ارائه اصل کارت ملی یا شناس��نامه و کد سهامداری 
)کد بورس��ی( نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن به 
حساب های س��پهری خود اقدام کنند.عالوه بر این، 
پرداخت سود س��هام افراد کمتر از ١٨ سال، پس از 
احراز هویت کامل و دریافت کپی شناس��نامه، صرفاً 

به ولی)پدر( بالمانع خواهد بود.

تکمیل سیستم بانکداری متمرکز 
بانک مسکن تا آذرماه

مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن 
اعالم ک��رد: تکمیل بخش اصلی سیس��تم متمرکز 
بانکی )Core Banking( تا آذر ماه به س��رانجام 
می رسد.ساس��ان ش��یردل در گفت و گ��و با پایگاه 
خب��ری بانک مس��کن – هیبنا ، با تاکی��د بر اینکه 
بانک مسکن در قالب طرح تحول دیجیتال در صدد 
غیرحضوری کردن عمده خدمات بانکی اس��ت که 
اکنون از طریق شعب ارائه می دهد، گفت: تمرکز ما 
بر ارائه خدمت در بستر اینترنت و تلفن همراه بوده 
و حت��ی خودپرداز و کیوس��ک بانک در این موضوع 
اولویت ندارد؛ ب��ه ویژه با توجه به اینکه در ماه های 
اخیر تهدیدهای غیرمنتظره نظیر کرونا رخ داد و در 
نتیجه موضوع ارائه خدمت به نحوی که مش��تریان 
ناگزیر به حضور فیزیکی بیرون از منزل و در شعب 

نباشند، برای ما اولویت دوچندان پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در طول یک س��ال گذشته موضوع 
انتقال حساب های صندوق بانک مسکن به سیستم 
متمرکز در دس��تور کار قرار گرفت و عملیاتی ش��د، 
افزود: ذیل ماموریت بانکداری متمرکز، متمرکزسازی 
س��رویس های پایه دنبال ش��ده و پلتفرم بانکداری 
متناسب با سیستم Core یکپارچه سازی شده است 
که به این ترتیب عمده س��رویس های بانکی یک به 
یک در بستر مجازی قابل ارائه خواهند شد.شیردل 
با بیان اینکه در حال حاضر س��ه سیس��تم عمده در 
بانک مس��کن وجود دارد که هنوز متمرکز نشده اند، 
گفت: یکی از آنها سیس��تم حساب های نوین است 
که تا آذرماه کار متمرکزس��ازی آن و انتقال به بستر 

متمرکز به سرانجام خواهد رسید. 

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران خبر داد

تسهیالت صادراتی برای 
تولیدکنندگانی که جهش تولید دارند

 معاون وزیر و رییس س��ازمان توسعه و تجارت ایران، 
گفت: وقتی واحدهای تولیدی، مازاد تولید داشته باشند 
بنابراین می توانند به بازار مصرف کشورهای منطقه، 
بعنوان بازار صادراتی نگاه کنند و درخصوص صادرات 
محصوالت واحد تولیدی خود اقدام کنند و س��ازمان 
توس��عه و تجارت در این زمینه، همکارهای الزم را با 
صادرکننده ها خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی 
سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری بازار، 
حمید زادبوم« در پاس��خ به این پرس��ش که سازمان 
توسعه و تجارت برای تشویق صادرکننده ها تاکنون، 
چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار داشت: واحدهای 
تولیدی که در زمینه صادرات فعالیت دارند با مشکالتی 
روبرو هستند بنابراین، برطرف کردن مشکالت آن ها 
در اولویت کار س��ازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد 
و این سازمان، به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، 

پیگیر برطرف کردن مشکالت تولیدکنندگان است.

اخبار

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛

مالیات برای سود باالی 100 میلیون تومان 
ازخرید خودرو   

 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بی ثباتی قیمت خودرو گفت: 
آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می کنند باید مالیات دهند تا هر کسی 
ب��ه این بازار ورود نکند. معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صمت درباره گرانی عجیب و 
بی ثباتی قیمت خودرو گفت: باالخره حوزه خودرو مثل هر کاالی دیگری قیمت تمام 
شده ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در بررسی مشخص 
می شود در عمده محصوالتی که منجر به تشکیل خودرو می شود افزایش قیمت رخ داده 
است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است. 
سعید زرندی درباره اینکه چرا می گوییم خودرو تولید داخل است اما قیمت آن متاثر 
از قیمت ارز است، افزود: خودرویی که فرضا 6 الی ١٠ هزار دالر وابستگی ارزی دارد و 
خودروهای پر تیراژ بین ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ دالر وابس��تگی دارند می شود این را تا ٢٢٠٠ 
دالر وابستگی هم رساند اما صرفه اقتصادی مهم است. االن در 6 ماهه نخست سال ١٩ 
درصد نسبت مدت مشابه سال گدشته تولید خودرو رشد داشته است. البته غیر از این 
خودروهایی که در پارگینگ هس��تند و واردات قطعاتشان با مشکل مواجه شده است. 
هر چند باید بدانیم که به نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش را 
بگیرد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فضای تقاضا عجیب 
است خبر دارم روز گذشته در قرعه کشی یکی از خودروسازان نزدیک به دو میلیون و 
نهصد هزار نفر ش��رکت کردند، همین نشان می دهد که نقدینگی که در اختیار مردم 

است عدد باالیی است.  صدا وسیما

مدی��رکل نظ��ارت ب��ر محصوالت بهداش��تی، 
دارویی و تجهیزات پزش��کی س��ازمان حمایت 
مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان با اش��اره 
به برنامه برگزاری گش��ت مش��ترک نظارت بر 
توزیع ماسک در داروخانه ها گفت: نیاز وزارت 

بهداشت روزانه ۴ میلیون ماسک است.
  اس��ماعیل مهدی پور، درب��اره وضعیت تامین 
ماس��ک کش��ور و نظارت بر توزیع این محصول 
بهداش��تی در روزهای کرونایی در بازار افزود: با 
توجه به تصمیماتی که اتخاذ شده، وظیفه تامین، 
توزیع و عرضه انواع ماسک از ابتدای شهریور ماه 

به سازمان حمایت محول شده است.
وی تصریح کرد: وظیفه ما پیگیری برای تامین 
مواد اولیه به ویژه متبلون برای تولید ماس��ک 
است که باید در حداقل زمان ممکن در اختیار 
واحدهای مورد تایید س��ازمان غذا و دارو قرار 
بگیرد. مهدی پور اف��زود: در تفاهم های انجام 
ش��ده وظیفه توزیع چه در مراکز درمانی و چه 
در داروخانه های سراس��ر کشور به سازمان غذا 

و دارو محول ش��ده اس��ت. همچنین فهرست 
واحدهای منتخب به شرکت های تامین کننده 
مواد اولیه هم ارس��ال شده تا بر اساس اولویت 

مواد اولیه در اختیار آن ها قرار بگیرد.
ب��ه گفت��ه مدی��رکل نظ��ارت ب��ر محصوالت 
بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان 
حمایت مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
متناس��ب با تولیدات هر یک از این شرکت ها 
مواد اولیه مورد نیاز به صورت روزانه در اختیار 
ای��ن گروه ق��رار می گیرد و اطالع��ات آنان در 

سامانه جامع تجارت ثبت می شود.
مهدی پ��ور با تاکید بر این که تاکنون مش��کلی 
برای تامین مواد اولیه وجود نداشته است، تصریح 
کرد: وزارت بهداش��ت محموله ها را تحویل گرفته 
و هم اکن��ون این اقالم را از طریق دانش��گاه های 
علوم پزش��کی بین مراکز درمان��ی و داروخانه ها 
توزی��ع می کند و با توجه به اهمیت فرایند توزیع، 
مسئولیت این کار بر عهده شرکت های پخش تحت 
نظر وزارت بهداش��ت قرار گرفته و ما صرفا وظیفه 

تامین مواد اولیه و ثبت در سامانه جامع تجارت را بر 
عهده داریم. مدیرکل نظارت بر محصوالت بهداشتی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ادامه داد: بر اساس درخواستی که وزارت بهداشت 
از سازمان حمایت داشته است؛ این نهاد تعداد دو 
میلیون ماسک برای پوش��ش دانشگاه های علوم 
پزش��کی و مراک��ز درمانی، یک میلی��ون و ٨٠٠ 
هزار ماس��ک برای داروخانه ها و ٢٠٠ هزار ماسک 
برای مراکز پزش��کی نیاز دارد که مجموع آن به ۴ 
میلیون ماسک می رسد. به گفته این مقام مسئول 
متناس��ب با این نیاز م��واد اولیه مورد نیاز تامین 
ش��ده تا فرایند تولید ادام��ه پیدا کند. وی گفت: 
هر کدام از شرکت های تولیدکننده اگر متناسب 
با مواد اولیه دریافت شده، ماسک تولید نکنند و یا 
آن را به دانشگاه های علوم پزشکی تحویل ندهند، 
س��همیه متعلق به آنان قطع می ش��ود و پرونده 
آن ها به مراکز قضایی ارسال خواهد شد و البته از 
طرفی واحدهای دیگر جایگزین واحدهای خاطی 
خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت  

گزارش

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
    

صبح روز گذش��ته و همزمان با بازگش��ایی بازار ارزصرافی 
بانک��ی ملی به عنوان بازار س��از اصلی این بازار درتاکتیکی 
عجی��ب نرخ فروش دالر را در رقم 3١ هزار تومان قرار داد 
که  موجب ش��د تا تعجب فع��االن و مبادله گران این بازار 

هم برانگیخته شود.
 کارشناس��ان در ارزیابی این  اتف��اق اینگونه عنوان کردند 
که بازارس��از ارزی در حالی نرخ خرید دالر را زیر 3٠ هزار 
تومان نگه داش��ته اس��ت که نرخ فروش دالر را با افزایش 
١١٠٠ تومانی نسبت به روز شنبه  باالتر از 3١ هزار تومان 
اعالم ک��رد. به اعتقاد آن��ان این اقدام صرافی ملی نش��ان 
می دهد که بانک مرکزی س��قف 3١ ه��زار تومانی را برای 
دالر گذاش��ته و اع��الم آمادگی کرده که ه��ر کس در این 
نرخ ها دالر می خواهد فروش��نده صرافی رسمی بانک ملی 

است. 
کارشناس��ان از این اقدام به عنوان سبک هلندی یاد کرده 
و م��ی گویند: »این اقدام که به س��بک هلن��دی )حراج از 
باالترین نرخ بازار( مش��هور اس��ت در دوره هایی پیشین تا 

حدی توانسته بود از التهاب بازارها بکاهد.«
نکته قابل توجه و  تاس��ف برانگیز در برابر این اتفاقاتی که 
دربازار دالر شاهد آن هستیم نوع نگاهی است که همتی تا 
پیش از این  برای این بازار و به تبع آن سایر بازارها داشته 
اس��ت و به اعتقاد کارشناس��ان ،این اقدامات پیش  از آنکه 

حرکتی برای حل مشکالت باشد فرار از واقعیت است .

آرزویی که به واقعیت تبدیل شد 
٢٩بهمن ماه سال  گذشته بود که  رییس کل بانک مرکزی 
درباره ادعای س��وداگران بازار ارز برای رسیدن افزایش نرخ 
ارز به مرز ٢٠ هزار تومان  با نیش خندی مبنی بر میس��ر 

نبودن اجرای این کار گفت:»آنها میتوانند همچنین آرزویی 
را داشته باشند آرزو بر جوانان عیب نیست.«

این موضوع نه تنها آرزویی بیش نبود بلکه واقعیتی بود که 
همتی از روزی که بر مسند بانک مرکزی تکیه زده همواره 
در تالش بوده تا باادبیاتی این چنینی از واقعیت فرار کند. 
حاال دیگر جایی برای ف��رار از واقعیت وجود ندارد چرا که 
دالر م��رز 3٠ هزار توم��ان را رد  کرده و به رقم های باالتر 

فکر می کند. 
 اینگونه اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی رویه ای دیرینه 
دارد چراک��ه مادامی که دالر م��رز ٢٠ هزار تومان را هم رد 
کرد و به رقم های ٢۴ هزار تومان رسید هم  همتی در اظهار 
نظری آن را غیر واقعی خواند. رئیس کل بانک مرکزی این 
اظهارات را همزمان با حضور خود در صدا وسیما در سالگرد 
تأسیس بانک مرکزی ارایه کردو گفت:» قیمت واقعی دالر 

خیلی پایین تر از رقم ٢۴ هزار تومان است.«
همتی در همان زمان هم  مدعی شد که  توانسته التهابات 
س��ال ٩۷ را کنت��رل و مدیری��ت کند و گفت:»س��ال ٩۷ 
التهابات بازار را مدیریت کردیم و من همان آدم س��ال ٩۷ 

هس��تم؛ تا آبان ش��رایط مناس��ب بود اما  دو، سه اتفاق از 
جمله حوادث آبان و ش��یوع بیماری کرون��ا ،بازار را بر هم 

زدو نتوانستیم درآمد ارزی داشته باشیم.«

 دست خالی و سنگ بزرگ 
  همتی در شرایطی نوسانات بازار ارز و دست خالی بودنش 
را به گردن کرونا و برخی مسائل دیگر انداخت که مثل روز 
برای تمام فعاالن و اقتصاد دانان روشن بود که دست همتی 
ب��رای مدیریت این بازار خالی اس��ت و اگر وی و تیم تحت 
مدیریتش دست از تصمیمات خلق الساعه و ...برندارد بازار 

از این وضعیتی که هست به مراتب بدتر خواهد شد.
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران  بعد از اتفاقاتی ک��ه برای بازار 
بورس رخ داده و نوساناتی که منجر به فراری شدن سرمایه 
گذاران از این بازار شده با بررسی روندحرکتی این بازار می 
گویند :»اعتماد افراد به بازار س��هام در ابتدای سال موجب 
ش��ده بود که بازار های موازی تقریب��ا روند آرامی را تجربه 
کنند اما برخالف آنچه می توانست مشکل گشای وضعیت 
اقتصادی کش��ور باش��د برخی تصمیمات خلق الس��اعه و 

بازگش��ت نگاه رئیس کل بانک مرکزی و متولیان تحت امر 
وی کار را به جایی رساندند که نه تنها  اعتماد از بازار سهام 
سلب شد بلکه به فاصله بسیار کوتاهی بازارهای مختلف از 
جمله س��که ؛ملک و خودرو و دست آخر ارز دچار نوسانات 
بی حد و حصر ش��دند .ح��اال نه بازار بورس��ی باقی مانده 
برای جذابیت و  جمع آوری این س��رمایه های س��رگردان 
و نه دیگر همتی توان پاس��خگویی و  هدایت دالالن را  در 
بازارهای موازی دارد و دالر هم روز به روز مرزهای جدیدی 

را در می نوردد.

راهکارهای تخصصی 
برخی از تحلیلگران با برشمردن راهکارهایی جذاب کردن 
بازار پول، جذاب س��ازی اوراق برای کنت��رل نقدینگی، باال 
بردن گیرایی بازار س��هام با حذف مقررات دست و پا گیر، 
پیش گرفتن دیپلماس��ی مدیریت انتظ��ارات در بازار ارز و  
دست آخر تس��هیل ش��رایط و حذف موانع برای بازگشت 
ارز صادرات��ی  معتقدند اگر متولیان نس��بت به اجرای این 
موارد اقدام کنند بی ش��ک  در شرایط  ناموزون اقتصادی 
م��ی توان تا حدودی آرام��ش را به این بازار ب��از گرداند . 
البته در میان تمام این  نوس��انات  هم عده ای زمزمه های 
اس��تعفای همتی را دست به دست می کنند و می گویند : 
تا پایان هفته پیش رو همتی استعفای کتبی خود را تقدیم 
می کند  اما هرچه هس��ت حتی اگر همتی هم از س��مت 
خود کناره گیری کند هر شخص دیگری هم  به جای وی 
تکیه بر مس��ند بانک مرکزی بزند تا مادامی که واقعیت را 
نپذیرد وگمان ببرد که در شرایطی که ازآن به عنوان جنگ 
اقتصادی یاد می ش��ود می توان با  دخالت دستوری و نگاه 
غیر واقع��ی  و برخی جمالت تکراری ای��ن بازار را هدایت 
کرد خیالی بیش نبوده و نیست چراکه علم اقتصاد برخالف 
س��ایر علوم  شاخص ها و مولفه های خود را دارد وبررسی 
این ش��اخص ها همواره پیش از رس��یدن بحران به خوبی  
نقش��ه راه رهایی را نیز نجات می دهد مگر آنکه متولیان و  
دست اندرکاران در خواب غفلت باشند و  یااینکه اعتقادی 
به اصول این علم نداش��ته باشند و مدعی باشند که قدرت 
مدیری��ت آنها می تواند در برابر هر بازاری مقاومت کرده و 

آن را کنترل کند.
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صادرات بیش از ۲.۳ میلیون 

تن فوالد 
فوالد س��ازان در نیمه نخس��ت امس��ال دو 
میلی��ون و 3٨۵ ه��زار و ٢٨٢ تن ش��مش و 
تولیدات ف��والدی را به بازارهای هدف صادر 
کردند که از این مجموعه ١٩.۵ درصد سهم 

ثبت شده در شهریورماه است.
برپایه آمار عملکرد ذوب اهن اصفهان، فوالد 
مبارک��ه، فوالد خوزس��تان، فوالد اکس��ین، 
هرم��زگان، فوالد آلیاژی ای��ران، آذربایجان، 
خراس��ان، کاوه جنوب، بناب، فوالد سیرجان 
و چادرمل��و در ش��هریورماه مجموع صادرات 

ب��ه رق��م ۴6۷ ه��زار و ٢۵٠ ت��ن رس��ید 
ک��ه نش��ان دهنده رش��د تقاض��ای داخلی و 
سیاس��ت های وزارت صنعت در تنظیم بازار 

است.
بررس��ی مجموع ص��ادرات در دوره 6 ماهه 
امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 
و نیز ش��هریورماه ٩٩ نس��بت به ماه مشابه 
س��ال گذش��ته به ترتی��ب 3٢ و ٢٠ درصد 

کاهش یافته است.
ارزیاب��ی عملکرد در نیمه نخس��ت امس��ال 
توس��ط فوالدس��ازان گوی��ای آن اس��ت که 
صادرات کالف رنگی توس��ط ف��والد مبارکه 
بار ش��د ٢١3 درصدی نسبت به دوره مشابه 
پارسال باالترین بازدهی را در این دوره نشان 
می دهد. همچنین فوالد خوزستان در مدت 
یاد ش��ده با صادرات 36١ ه��زار و ١3٨ تن 
بیش��ترین س��هم با ١۵.١ درص��د را به خود 
اختصاص داد، ضمن اینکه نسبت به 6 ماهه 

ابتدایی ٩٨ کاهش ۴١ درصدی دارد.
ع��الوه براین در 6 ماهه امس��ال  فوالد کاوه 
جن��وب در زمینه ص��ادرات بیلت فوالدی به 
رش��د ٨۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته دست یافت. ایرنا 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
مطرح کرد؛

قاچاق پسته ایران به ترکیه 
عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس با اشاره به 
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به 
صورت نیمایی گفت: این عامل باعث شده مقدار 

زیادی از پسته ایران به ترکیه قاچاق می شود.
ذبیح اهلل اعظمی با اش��اره به عملکرد ضعیف 
بازار پس��ته کشور گفت: ١٠٠ هزار تن پسته 
س��ال گذش��ته در انبارها مانده بود و مجمع 
نمایندگان اس��تان کرمان دو میز برای پسته 
برگزار کرد که به وزارت صمت و وزارت امور 

خارجه متعلق بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این 
مطل��ب افزود: این دو میز کمک کرد پس��ته 
صد در صد رش��د قیمتی داشته باشد ولی از 
دیگر سو بانک مرکزی پیمان سپاری ارزی را 
حذف نکرد. اعظمی ادامه داد: بانک مرکزی 
می گوید ارز بای��د به صورت نیمایی بازگردد 
و این عامل باعث شده مقدار زیادی از پسته 

ایران به ترکیه قاچاق می شود.
ای��ن نماینده مجلس گف��ت: در این صورت 
در هر تن ٢۵ میلی��ون تومان تفاوت قیمتی 
ایجاد می ش��ود و نه تنها ارزی به کش��ور باز 
نمی گ��ردد، بلکه پس��ته ایران به نام کش��ور 

دیگر تمام می شود.
اعظمی افزود: از تجار درخواست می کنیم ارز 

حاصل از پسته به کشور بازگردد.
وی گف��ت: وقتی بانک مرکزی درخواس��ت 
ارز می کند، به قاچ��اق دامن می زند و حتی 

بازارهای اروپایی را هم از دست می دهیم.
همچنین حمید حس��ینی، نائب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه اختالل آفرینی 
کرونا در بازار صادراتی پسته ایران به چین و 
هند و اروپا اظهار کرد: کرونا پس��ته امریکا را 

نیز دچار مشکل کرده است. خانه ملت 

با دستور وزیر راه؛
افزایش قیمت بلیت هواپیما 

منتفی شد
 به فاصله چند ساعت پس از واکنش مجلس 
به افزایش ناگهانی و چش��مگیر قیمت بلیت 
هواپیما، وزیر راه و شهرسازی از منتفی شدن 
اقدام انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد.

ط��ی روزهای اخیر اعالم خبر افزایش قیمت 
بلیت هواپیم��ا )از اول آبان ماه ٩٩( به بهانه 
مصوبه س��تاد ملی کرونا در خص��وص الزام 
ایرالین ها به استفاده حداکثری از 6٠ درصد 
ظرفیت صندلی های پروازی و البته نوسانات 
نرخ دالر واکن��ش های متعددی را به همراه 

داشته است.
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس در 
این ب��اره از ورود به پرون��ده افزایش قیمت 
بلیت هواپیما خب��ر داده و نرخنامه جدید را 

غیرواقعی اعالم کرد.
اقبال ش��اکری در واکنش ب��ه افزایش ١۵۵ 
درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی، افزود: 
قطعا ای��ن اقدام به هیچ وج��ه قابل پذیرش 
نیس��ت، چراکه مردم ت��وان پرداخت چنین 
هزین��ه هایی ب��رای خرید بلی��ط هواپیما را 
ندارند.افزای��ش ناگهانی و بدون برنامه قیمت 
ها، فشار س��نگینی به مردم و مسافران وارد 
می کند و قطعا ای��ن رویکرد موجب کاهش 
اس��تقبال مردم ب��رای اس��تفاده از پروازهای 
داخلی خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ نامه 
جدید حمل و نقل هوایی متناس��ب با هزینه 
ه��ای مصرفی ایرالین ها نیس��ت، افزود: بعد 
از اعالم نرخ نامه جدید، دالیل افزایش قیمت 
ها و تناس��ب این مس��ائل با میزان هزینه ها 
را بررس��ی کردم، حتی با چندین کارشناس 
و مس��ئول مرتبط نی��ز در این رابطه صحبت 
ک��ردم، از این رو به نظر می رس��د  نرخ های 
اعالمی به هیچ وجه واقعی نیست. تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

بررسی سیاست روز از وضعیت بازار ارز ؛

آقای همتی! آرزو بر جوانان عیب نیست؟
روز گذشته نرخ دالر از مرز 31 هزار تومان عبور کرد 

  مدیرکل نظارت بر محصوالت دارویی سازمان حمایت اعالم کرد

برگزاری گشت مشترک نظارت بر توزیع ماسک در داروخانه ها


