
مدیر عامل بانک رفاه کارگران:
صنعت گردشگری نقش مهمی در 

ایجاد اشتغال کشور دارد
 این تفاهم نامه در راس��تای تسهیل سفر و اقتصاد 
گردشگری کشور است که امیدواریم در این مسیر 

گام های اساسی برداشته شود. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
اس��ماعیل هلل گانی مدیر عامل این بانک در مراسم 
امضای تفاه��م نامه همکاری های متقابل با وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان 
این مطلب گفت: صنعت گردشگری دامنه گسترده 
ای دارد و مشاغل زیادی با آن در ارتباط است که با 
توس��عه و شکوفایی آن، به اشتغال کشور نیز کمک 
زیادی می ش��ود. مدیر عامل بانک رفاه کارگران با 
اشاره به ش��رایط کنونی گفت: متاس��فانه ویروس 
کرونا مش��کالت زیادی به وج��ود آورده که در این 
میان بخش گردش��گری بیش��ترین آسیب را دیده 
است و اگر نتوانیم راهکاری برای ادامه فعالیت این 
صنعت پیدا کنیم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از 
افراد و مش��اغل با این حوزه مرتبط هستند، آسیب 
های زیادی به اقتصاد کش��ور وارد می ش��ود. مدیر 
عام��ل بانک رفاه کارگران بیان داش��ت: در صورت 
ادامه این روند، از یک س��و فعاالن و سرمایه گذاران 
حوزه گردش��گری آسیب می بینند و از سوی دیگر 
کارکنانی که در مراکز تفریحی، اقامتی و گردشگری 
به کار مشغولند، ممکن است تغییر شغل بدهند که 
برای دوران پسا کرونا، این صنعت با مشکل نیروی 
انس��انی با تجرب��ه مواجه خواهد ش��ود.هلل گانی در 
پای��ان تأکید کرد: بانک رفاه همواره تالش می کند 
به فعاالن حوزه گردش��گری خدمات مناسبی ارائه 
دهد اما برای رون��ق این حوزه و تأثیر آن در ایجاد 
اشتغال نیاز به همکاری و مساعدت همه بخش های 
دولتی و خصوصی است.در ادامه این مراسم محمد 
خیاطیان معاون توس��عه مدیری��ت و امور مجلس 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
نیز گفت: ت��الش می کنیم با موافقت س��تاد ملی 
کرونا بتوانیم دس��تورالعمل سفرهای هوشمندانه را 
اجرایی کنیم تا ضمن حفظ س��المتی ش��هروندان، 
این صنعت را هم از پیامدها و آثار منفی بیشتر در 

امان نگه داریم.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از گروه 
صنعتی ماموت

مدیرعامل بانک ملت هم��راه با تعدادی از مدیران 
ارش��د این بان��ک، از گروه صنعتی مام��وت بازدید 

کرد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، دکتر محمد 
بیگدلی در این بازدید که محمدتقی صمدی رییس 
هیات مدیره، عزیز آخون��دی اصل، عباس جعفرلو 
و س��یدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، حسن 
کمالوند و علی اکبر صابریان مدیران امور و قاسمی 
فرید رییس شعبه ظفر، وی را همراهی می کردند، 
از خطوط مختلف تولید در مجتمع صنعتی ماموت 
دی��دن کرد و از نزدیک در جریان تولید محصوالت 
متنوع این ش��رکت قرار گرفت.مدیران ارشد بانک 
ملت همچنین در نشس��تی با مدیران گروه صنعتی 
ماموت، بر تقویت سطح همکاری ها تاکید و خواستار 
تس��ریع در انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک فی 
مابین شدند.دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک 
ملت در این نشس��ت با اظهار خرس��ندی از بازدید 
مجدد از مجموعه تولیدی ماموت طی س��ه س��ال 
گذش��ته، اظهار داشت: این مجموعه در حال رشد، 
توس��عه، ارتقا، افزایش اش��تغال و متنوع س��اختن 
محصوالت اس��ت که جای بس��ی خرسندی است.

وی ب��ا بیان این نکت��ه که مدیران گ��روه صنعتی 
ماموت همواره در پی نوآوری و پویایی هستند و از 
حرکت نمی ایس��تند، افزود: کشور به وجود چنین 
ش��رکت هایی نیاز دارد که همیش��ه در پی ایجاد 
فرصت و ارتقای س��طح فعالیت های خود باش��ند.

مدیرعام��ل بانک ملت از مام��وت به عنوان یکی از 
برترین شرکت های عرصه صنعتی کشور نام برد و 
ادامه داد: جهش تولید با ش��عار و حرف اتفاق نمی 
افتد بلکه با همین فعالیت هایی رخ می دهد که در 

مجموعه بزرگ ماموت در حال انجام است.

اخبار گزارش

در ش��رایطی که مردم با افزایش قیمت های کمر شکن در 
بازار مواد غذایی مواجه هس��تند، اقدامات دیر هنگام و کند 
دول��ت در اختصاص ارز و ترخیص کاالهای اساس��ی مانند 

روغن خام، حکایت از بی تدبیری دارد.
این روز ها شاید بسیار درباره کمبود روغن یا افزایش قیمت 
این محصول در بازار ش��نیده باشید و یا شاید خودتان آن 
را لمس کرده باش��ید و برای خرید یک حلب روغن یا یک 
لیت��ر روغن مغازه ها و فروش��گاه های اینترنتی را زیر و رو 

کرده باشید اما نتیجه ای نداشته است.
روغن نیمه جامد یا همان روغن های حلبی و روغن س��رخ 
کردنی این روزها در بازار نیس��ت و برخی از فروش��گاه ها 
با س��وء استفاده از این ش��رایط روغن حلبی 5 کیلوگرمی 
ک��ه 36 ه��زار و 250 تومان قیمت دارد را 2 تا 3 برابر نرخ  

واقعی خود به فروش می رسانند. 
ناگفت��ه نماند که روغ��ن خوراکی نیز همین مش��کالت را 
داشت که با توزیع 70 هزار تن از ذخایر استراتژیک شرکت 
بازرگانی دولتی ایران در میان کارخانه ها مشکل تولید این 
محصول حل شد، اما هنوز روغن های حلب و سرخ کردنی 

که منشا روغن پالم دارند در بازار مشاهده  نمی شود. 
بیرش��ک دبیر انجمن روغن نبات��ی در این باره اظهار کرد: 
تامی��ن ارز 4200 تومان��ی واردات روغن خام نیز با چالش 
مواج��ه بود و می��زان ارز قابل انتقال کاه��ش یافته بود به 
همی��ن منظور حجم کمی روغن در اختیار کارخانه ها قرار 
گرفت تا اینکه ش��رکت بازرگانی دولتی ایران به میزان 70 

هزار تن از ذخایر اس��تراتژیک خ��ود را در اختیار کارخانه 
های تولید کننده قرار داد و مش��کل تامین تولید کنندگان 
برای تولید روغن خوراکی رفع ش��د اما هنوز کمبود روغن 
پالم داریم. بیرش��ک درباره دالیل نبود روغن حلب و سرخ 
کردن��ی گف��ت: در میان روغن هایی که ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ایران در اختیار کارخانه ه��ای تولید کننده روغن 
نباتی قرار داده روغن پالم و برخی دیگر از روغن ها نیست، 
ب��ه همین دلیل فعاًل امکان تولید روغن های حلب 4.5، 5 

و 16 کیلوگرمی و سرخ کردنی نیست.
دبی��ر انجمن روغن نباتی ادام��ه داد: در صورت اختصاص 
ارز قابل انتقال واردات روغن پالم خام نیز تا 10 روز آینده 

مشکل تولید روغن حلب نیز برطرف می شود. 
بیرشک گفت: افزایش نرخ ارز نیمایی نیز قیمت مواد اولیه 
ورق حل��ب و کارتن را نیز باال برده بود اما مش��کلی اصلی 
نبود روغن حل��ب در بازار همان ع��دم اختصاص ارز قابل 
انتق��ال برای ترخیص روغن ه��ای مانده در گمرک بود که 
این قول داده ش��ده که به زودی ارز م��ورد نیاز اختصاص 

یابد. 
بیرش��ک گفت: در حال حاضر 70 هزار تن انواع روغن خام 
بخش خصوصی به غیر از روغن خام شرکت بازرگانی دولتی 
ایران در گمرک باقی مانده است و در صورت اختصاص ارز 
قابل انتقال ترخیص خواهد شد؛ این روغن ها 45 روز است 

که در گمرک باقی مانده است.
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه جلسه اخیر 

تنظیم بازار اظهار کرد: شبکه های پخش برای توزیع روغن 
خوراکی در س��طح خرده فروشی ها و سوپرمارکتی ها فعال 
شدند امیدواریم از فردا و پس فردا روغن خوراکی به اندازه 

کافی در سطح خرده فروشی ها توزیع و عرضه شود.
وی با بی��ان اینکه هم اکنون در بحث روغن خوراکی برای 
خانوار به ویژه در بخش روغن مایه مش��کل خاصی نداریم 
گف��ت: در بح��ث روغن جام��د هم تا هفته آینده مش��کل 
صنای��ع مص��رف کننده روغن حل می ش��ود ضم��ن اینکه 
بازرگانی دولتی حواله 70 هزار تن روغن س��همیه ماهیانه 
مجموعه صنعت کش��ور را صادر کرده که تا چند روز آینده 

به مقاصد صنعت کشور حمل می شود.
دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار اف��زود: امروز صبح ب��ا مجموعه 
کارخانجات، انجمن مربوط، بانک مرکزی و اعضای س��تاد 
تنظی��م ب��ازار، موضوعات مختلف مربوط ب��ه روغن خام را 
بررس��ی کردیم، روغن خام به ان��دازه کافی به کارخانجات 
داده شده و این کارخانجات به صورت 24 ساعته فعالیت و 

کل نیاز بازار را تامین می کنند.
قب��ادی اضافه ک��رد: بانک مرکزی هم ارز م��ورد نیاز برای 
ترخی��ص 70 هزار تن روغن را که در مخازن واقع در بنادر 

کش��ور منتظر دریاف��ت ارز بود تامین کرد ک��ه امیدواریم 
اواخر این هفته و اوایل هفته آینده این میزان روغن نیز به 

موجودی روغن کشور اضافه شود.
بنابراین گزارش، درحالی که مس��ئولین تنظیم بازار از رفع 
مش��کلی کمبود یا به عبارتی نبود روغن های سرخ کردنی 
و حل��ب در ب��ازار در روزه��ای آینده خبر م��ی دهد اما به 
این نکته اش��اره ندارند که چرا اج��ازه دادند وضعیت بازار 
روغن به وضعیت فعلی برس��د که م��ردم برای تهیه روغن 
باید سرگردان باشند و در صف های طوالتی خرید سالمتی 

خود را در این شرایط کرونایی به خطر اندازند.
45 روز است که 70 هزار تن روغن در گمرکات باقی مانده 
و ارز م��ورد نیاز برای واردات اختصاص داده نمی ش��ود اما 
دول��ت تا زمانی که صدای تولیدکنن��دگان و مردم از نبود 

روغن در بازار بلند نشود اقدامی نمی کند.
در این ش��رایط که مردم با گرانی های افش��ار گس��یخته 
مواجه هس��تند دول��ت با اقدامات دیر هن��گام خود بر رنج 
م��ردم می افزاید و در صورتی ک��ه نپذیریم که تعمدی در 
ای��ن ارتباط وجود دارد بی تدبیری های به ش��کل عجیبی 

خودنمایی می کند.  تسنیم 
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 احتمال تغییر قیمت؛
نرخ تعیین شده برای شکر هنوز 

قطعی نیست
در حال��ی ک��ه عن��وان م��ی ش��ود انجمن 
کارخانجات قند و ش��کر قیمت شکر را برای 
مصرف کننده ٨700 تومان اعالم کرده یک 
منب��ع آگاه این نرخ را قطعی ندانس��ت و از 

احتمال تغییر آن خبر داد.
  در حالی که عنوان می ش��ود انجمن صنفی 
کارخانجات قند و ش��کر قیمت هر کیلوگرم 
شکر را برای مصرف کنندگان ٨700 تومان 

اع��الم کرده ی��ک منب��ع آگاه گف��ت: فردا 
چهارش��نبه 21 آبانماه در جلسه ای با حضور 
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در این 
زمینه تصمیم گیری نهایی انجام می ش��ود و 

احتمال تغییر قیمت وجود دارد.
در بخشی از نامه انجمن صنفی کارخانه های 
قند و شکر خطاب به شرکت های قند منتشر 

شده آمده است:
ب��ه موجب بند 1 از دس��تور چه��ارم ابالغیه 
صدراالش��اره مق��رر گردیده ک��ه 30 درصد 
تولی��د کارخانه ها بر اس��اس نرخ های مصوب 
نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در 
بسته بندی های یک کیلویی )با قیمت مصرف 
کننده نهایی ٨7 هزار ریال( طبق برنامه ریزی 
معاون��ت بازرگان��ی داخل��ی وزارت صمت و 
ب��ا معرفی ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران و 
حواله های صادره از سوی انجمن توزیع گردد 
به نحوی که ش��کر بسته بندی فوق صرفاً در 
زنجیره توزیع مصرف خانوار عرضه ش��ود. 70 
درصد بقیه نی��ز با قیم��ت 7.300 تومان به 

صنوف و صنایع عرضه شود. مهر  

 بررسی ها نشان داد؛
 رشد باالی 35 درصدی سپرده و 

تسهیالت بانکی 
میزان سپرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان 
مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته 
مع��ادل 36.7 و 35.5 درص��د افزایش یافته 

است.
براس��اس گزارش بانک مرک��زی از وضعیت 
کل مان��ده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک 
اس��تان در پایان مردادماه سال جاری، مانده 

کل س��پرده ها ب��ه رقم 30۹4 ه��زار و 400 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت که نس��بت به 
مقطع مش��ابه سال قبل و پایان سال گذشته 
معادل 36.7 و 13.۹ درصد افزایش را نشان 
می دهد.  همچنین،  باالترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با مانده 1677 هزار 
و 100 میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 7600 

میلیارد تومان است.
ع��الوه برای��ن، مانده کل تس��هیالت در این 
زمان 21٨0 هزار و 100 میلیارد تومان است 
که نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
س��ال گذش��ته معادل 35.5 و 12.6 درصد 

افزایش داشته است.
نسبت تس��هیالت به س��پرده ها بعد از کسر 
س��پرده قانونی 77.7 درصد است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، 
به ترتی��ب 1.6 و 1.7 واحد درصد کاهش را 
نش��ان می دهد که نس��بت مذکور در استان 
ته��ران ۹0.۹ درص��د و اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد 111.2 درصد است. ایسنا 

با مصوبه ستاد تنظیم بازار؛
قیمت گذاری تایر آزاد شد 

با مصوبه س��تاد تنظیم ب��ازار، قیمت گذاری 
تایر آزاد شد. در عین حال، در مورد الستیک 
های سنگینی که تاریخ مصرف آنها در حال 

اتمام است نیز تصمیم گیری شد.
بر اس��اس مصوبه جدید س��تاد تنظیم بازار، 
الس��تیک های س��واری تولید ش��ده با مواد 
اولیه ارز نیمای، در چارچوب ضوابط سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
مشروط بر اینکه تولید و فروش آن )زنجیره 

توزیع( در س��امانه جامع تجارت ثبت شود، 
رأساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری 
ش��وند. همچنین مقرر ش��د الس��تیک های 
سنگین وارداتی با ارز 4200 تومانی با قیمت 
های تعیین شده )مطابق محاسبات سازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان( 
از طری��ق س��امانه جامع تج��ارت و یا حواله 
س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای 
اس��تانها به فروش برس��د. در عی��ن حال با 
توجه به اینکه برخی الستیک های دپوشده 
با ارز 4200 بی��ش از ٨ ماه در انبار عاملین 
موجود اس��ت و عالوه بر تحمیل هزینه های 
تبعی بیش��تر برای توزیع کنندگان الستیک 
س��نگین، تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام 
است، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که در هر 
اس��تان کمیته ای با ریاست سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و ب��ا عضویت اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اس��تان، استانداری و 
نهاده های نظارتی تش��کیل شود تا نسبت به 
تعیین تکلیف الستیک های دپوشده قبل از 

سال ۹۹ اقدام کند. باشگاه خبرنگاران

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

علی رغم  وعده متولیان رخ داد؛

نایابی کاالهای اساسی 
در بازار 

ش��یوا گفت: پیش ف��روش خودروهایی که نام و نش��ان 
ندارند، اش��تباه اس��ت و وزارت صمت باید به این ماجرا 

ورود کند.
رضا ش��یوا رئیس شورای رقابت در نشستی در خصوص 
اتفاقات صنعت خودرو، گفت: به دلیل وضعیتی که پیش 
آم��ده و با توجه به ش��رایط کرونایی و تحریم، ش��رایط 

سختی بر خودروسازان گذشت.
او بیان کرد: چند ماه گذشته بسیاری از مردم نقدینگی 
داش��تند و برخی به دنبال س��رمایه گذاری در بازار طال، 
س��که، خانه و برخی هم به دنبال سرمایه گذاری در بازار 

خودرو بودند.
به گفته این مقام مس��ئول همین عامل باعث شد تقاضا 
ب��رای خودرو افرایش یاب��د، اما عرضه کاف��ی نبود و به 

همین دلیل نوسانات زیادی در این بازار به وجود آمد.
این مقام مس��ئول تش��ریح کرد: با اینکه خودروسازان، 
تولیدی مناس��بی دارند و سهم زیادی از بازار را به خود 
اختص��اص داده اند، اما این میزان کافی نیس��ت و تعداد 

خودروسازان کم است.
رئیس ش��ورای رقابت افزود: اکنون 2 خودروساز بزرگ 
داریم که محصوالت خود را برای اقش��ار مختلف جامعه 

تولید می کنند.
او ادامه داد: این بازار اکنون انحصاری اس��ت. قانون گذار 
به شورای رقابت اجازه تعیین دستور العمل برای خودرو 
را داده است و اکنون این وظیفه شورای رقابت است که 
از حقوق مصرف کننده دفاع کند که زیان نبیند و حقوق 

مصرف کننده را زیر سوال نبرد.
این مقام مس��ئول ادامه داد: قیمت تعیین ش��ده توسط 
ش��ورای رقابت منصفانه اس��ت و تالش کرده ایم فرمولی 

ارائه دهیم که منصفانه باشد.
او در خصوص پیش فروش خودرو هایی که نام مشخص 
و نشان مشخصی ندارند، گفت: پیش فروش خودرو هایی 
که چارچوب و شناس��نامه ندارند اش��تباه است و وزارت 

صمت باید به این ماجرا ورود کند.
رئیس ش��ورای رقابت تصریح کرد: منصفانه بودن قیمت 
گذاری شورای رقابت طوری است که هم مصرف کننده، 
هم خودروس��از راضی اس��ت؛ اگر برای مص��رف کننده 
قیمت��ی را در نظر می گیریم، در مقابل س��ود منطقی را 
نیز برای خودروس��از در نظر می گیری��م. چندین نظریه 
در خص��وص قیم��ت گذاری خ��ودرو می دهن��د، برخی 
می گوین��د قیمت خودرو را بای��د در بازار آزاد بگذاریم و 

قیمت کارخانه نهایت 10 درصد کمتر باشد.
او اف��زود: برخی می گویند خ��ودرو باید در بورس عرضه 
ش��ود و مخالفت هایی با این رویه وجود دارد، برخی هم 
می گوین��د قیمت خ��ودرو را باید ش��ورای رقابت رقابت 
تعیین کند. ش��یوا گفت: وظیفه ما این اس��ت که قیمت 
منصفان��ه را اعالم کنی��م. اکثریت به ای��ن موضوع رای 
می دهند که مصرف کننده واقع��ی باید خودرو بگیرد و 
برخی می گویند حاش��یه س��ود به جیب دالالن می رود. 
طرح قرعه کشی عملی شد اما برخی از این طرح شکایت 
داش��تند،  همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند 

که خودرو به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.
این مقام مس��ئول گفت: تولید کننده برای ادامه حیات 
نیاز به سود دارد در غیر این صورت به بن بست می رسد، 
برخی هم می گویند چرا 3 ماه یکبار باید افزایش قیمت 
داش��ته باشیم، چون قیمت نهاده های تولید 3 ماه یکبار 
افزایش می یابد، در حالی که خود خودروس��ازان در نظر 

داشتند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند.
رئیس ش��ورای رقابت گفت: اکنون وضعیت طوری است 
که نه مصرف کننده نه تولید کننده راضی است. موضوع 
دیگر مورد بحث به پیش فروش خودرو هایی باز می گردد 
ک��ه هویتی ندارند، اما آن را پیش فروش می کنند. جای 
تاسف دارد وقتی خودرویی ماهیت مشخصی ندارد وعده 
پی��ش فروش می دهند در صورتی که قیمت مش��خصی 

هم ندارد.  باشگاه خبرنگاران

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی 
از سقف قیمتی طیف نرخی تعیین شده سال قبل، عبور 
نکرده اند، گفت: اخبار و رویدادهایی را مشاهده می کنیم 
که حاکی از آن اس��ت که قیمت مس��کن روند نزولی را 

طی می کند.
محمد اسالمی درباره قیمت بلیت هواپیما و جلساتی که 
در این باره در حال برگزاری است، بیان کرد: ما افزایش 
قیمت بلیت هواپیما نداش��تیم و فهرس��تی که طبق آن 
قرار بود ت��ا 150 درصد افزایش قیمت ها اعمال ش��ود، 

متوقف شد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: شرکت های هواپیمایی 
از س��قف طیف نرخی بلیت ها عبور نکردند و ما گزارشی 

مستند در این باره هم نداریم. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت های هواپیمای��ی را ملزم کردیم 
در ف��روش صندلی هواپیما س��قف 60 درصد ظرفیت را 

رعایت کنند و یک صندلی خالی کنار هر مسافر باشد.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: شرکت های هواپیمایی 
زی��ر کف قیمت��ی رقاب��ت می کردند که ما در راس��تای 
رعای��ت فاصل��ه گذاری اجتماع��ی، این موض��وع را هم 
متوقف کردیم. اس��المی افزود: ش��رکت های هواپیمایی 
درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما با اس��تناد به افزایش 
قیمت ارز، درخواس��ت هایی داشتند که ما اعالم کردیم 
این نرخ های ارز واقعی نیست و باید اجازه دهند نرخ های 
ارز متعادل ش��ود.وی افزود: در این باره جلساتی برگزار 
ش��د و ما موضوع مهمی را که در نظ��ر گرفتیم این بود 
که اجازه تک��رار پروازه��ای چارتر را نمی دهی��م، البته 
پروازهایی که متقاضی خودش مسافر آن پرواز را دارد و 
به مردم نمی فروشد، چارتر پذیرفته شده در دنیا است و 
وجود دارد؛ مشکل چارتر این بود که پروازهای برنامه ای، 
س��لف خری می ش��د و چارترکننده با توجه به اقتضائات 
زمانی نرخ گذاری می کرد و در کنسلی ها هم پول مسافر 

برنمی گشت.

وی ب��ا تأکی��د بر ای��ن که حم��ل و نقل ریل��ی یکی از 
س��امانه های ایمن حمل و نقل است، گفت: مقام معظم 
رهب��ری و همچنین رئی��س جمهور همواره بر توس��عه 
ظرفی��ت ریلی و کیفیت بخش��ی به حم��ل و نقل ریلی 
تأکید دارند و ما هم این موضوع را با اهتمام ویژه دنبال 

می کنیم.
اس��المی افزود: سهم ریل در حمل کاال باید طبق برنامه 
به 30 درصد افزایش یابد؛ما اتصال 5 اس��تان به ش��بکه 
ریل��ی را دنب��ال کردی��م و 7 پروژه ریلی تا پایان س��ال 

1400 افتتاح می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به تغییر کیفیت قطارها و 
بهینه سازی آنها، افزود: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون 445 

دستگاه انواع ناوگان داخلی وارد شبکه شده است.
اس��المی درباره تأثیر کاهش قیمت ارز بر کاهش قیمت 
مس��کن، بیان کرد: از س��ال ۹7 تاکنون قیمت مس��کن 
نظیر س��ایر کاالها متأثر از تح��والت ارزی افزایش یافت 
و ب��ا ری��زش قیمت ارز و ط��ال، بای��د قیمت هایی که با 
ارز افزای��ش قیم��ت داش��ته اند، برگردند اما متأس��فانه 

چسبندگی قیمتی هم وجود دارد.
وی ادامه داد: ما در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف 
را مشخص کردیم، 436 هزار نفر واجد شرایط احصا شد 
که در حال اتصال به پروژه هس��تند و ما طرح اقدام ملی 
مسکن را ادامه می دهیم تا افراد فاقد مسکن صاحبخانه 

شوند.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: س��ازندگان هم ٨0 
درص��د منابع مورد نی��از خود را در قالب تس��هیالت از 
بانک ها دریافت می                                   کنند که در این باره پرونده تش��کیل 

شده و ساخت و سازها جریان یافته است.
اسالمی گفت: در همه کاالها و خدمات تحوالت تهاجمی 
روی قیمت ه��ا م��ردم را آزار می دهد ک��ه امیدواریم با 
نظارت و کنترل و تعامل همه قوا، کنترل قیمت ها انجام 

شود تا به شرایط پایدار برسیم. فارس

رئیس شورای رقابت پیش بینی کرد؛

 قیمت خودرو کاهش خواهد یافت  
وزیر راه وشهرسازی مدعی شد؛

مسکن ارزان می شود 


