اخبار روز
دژپسند خبر داد:

آزادسازی سهام عدالت
برای سال جدید

ایسنا :وزیر امور اقتصاد و دارایی از آزادسازی
سهام عدالت در ســال جدید خبر داد و گفت:
تالش داریم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد
کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند .فرهاد
دژپسند ،در پاسخ به این پرسش که برای سال
نو یا پیش از آن چه خبر خوشــحال کنندهای
برای مردم دارید ،اظهار داشــت :تالش داریم
تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا
اگر دوست دارند آن را بفروشند و به یک کاالی
سرمایهای تبدیل کنند.

قیمت بنزین در سال ۹۸
افزایش نمییابد

شهر فردا :ســخنگوی کمیســیون انرژی
مجلس هر گونه افزایش قیمت و سهمیهبندی
بنزین را در سال  ۹۸رد کرد و گفت :اظهارنظرها
در مورد افزایش قیمت بنزین بر اســاس نظر
شــخصی برخی نمایندگان بــوده و مجلس،
کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه در این ارتباط
تصمیمی نگرفته اســت .اســداهلل قرهخانی
آلوستانی با تکذیب برخی اظهارنظرها در مورد
افزایش قیمت و سهمیهبندی بنزین گفت :در
کمیسیون انرژی نیز هیچ پیشنهادی در مورد
افزایش و سهمیهبندی بنزین داده نشده است.
البته طی هفتههای اخیر پیشــنهادی مشابه
طرح مذکور ارائه شد که با حضور وزیر نفت در
کمیسیون انرژی بررسی و رد شد.

کوتاه از اقتصاد
بازار شب عید نباید با چالش
روبهرو شود

افکار نیوز  :حمید گرمابی عضو کمیســیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره
به ضرورت ذخیرهســازی کاالی اساسی برای
شب عید ،گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
باید در وهله نخســت برآورد دقیقی از نیاز بازار
کنونی داشته باشد سپس نیاز شب عید را ارزیابی
و برای ذخیرهسازی کاالهای اساسی برنامهریزی
کند .نماینده مردم نیشابور ،فیروزه در مجلس
شــورای اســامی با بیان اینکه نباید به دلیل
ذخیرهسازی کاال برای شب عید شرایط کنونی
بازار نابسامان شود ،افزود :وزارت صمت که یکی
از نهادهای مســئول و متولی تنظیم بازار است
باید با برنامهریزی عرضــه و تقاضای کاالهای
اساســی را تنظیم کند .وی با بیان اینکه تامین
میوه موردنیاز مردم برای عید یکی از مشکالتی
است که بازار هر ســاله با آن دست و پنجه نرم
میکند ،اظهار کرد :در صورتی که میوه مورد نیاز
مردم برای عید فراهم نشود باید منتظر افزایش
چشمگیر قیمت میوه در ماه آینده باشیم .این
نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ضرورت
برخوردباکمفروشیوگرانفروشیدربازار،خاطر
نشان کرد :سازمانهای نظارتی مانند سازمان
حمایت از مصرف کننده ،تعزیــرات و ...باید با
تشدیدنظارتازبروزچنینرفتارهاییجلوگیری
کنند اگرچه بســیاری از فروشندگان انصاف را
رعایت میکنند ،اما در این بین ســوداگران به
دنبالسودجوییهستندوازفرصتسوءاستفاده
میکنند.

خودرو
خودروسازان ارادهای برای
استفاده از ظرفیت قطعهسازان
داخلی ندارند

خانه ملت :محمدحســین فرهنگی ،عضو
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اسالمی در پاســخ به اینکه خودروسازان توان
تحویلخودروهاییکهدرحالحاضرپیشفروش
میشــود را دارند ،گفت :مدیریت شرکتهای
خودروســازی باید در حد و اندازهای باشد که
پاســخگوی تقاضــای بــازار و پیشفروشها
باشــد .نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در
مجلس دهم شورای اســامی افزود :امیدواریم
خودروسازان بتوانند در موعد مقرر خودروهایی
که در حال حاضــر پیشفــروش میکنند را
به خریــداران تحویل داده و با به روز رســانی و
اســتفاده از تکنولوژیهای مناسب ،شرایط را
برای افزایش تولید و پاسخگویی به مردم فراهم
کنند .وی در پاســخ به اینکه با توجه به شرایط
تحریم ،آیا شرکتهای خودروسازی توان پاسخ
به نیاز بازار را دارند ،اظهار کرد :این شــرکتها
باید عمده نیــاز خود را در داخــل تولید کنند
چراکه شرکتهای قطعهسازی موجود در کشور
میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند .این
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :متاسفانه خودروسازان ارادهای برای استفاده
از ظرفیت قطعه سازان ندارند در حالی که باید
از قطعهسازان داخلی حمایت کنند ،در غیر این
صورت زمین میخورند .فرهنگی در پاســخ به
اینکهآیاتامینسرمایهدرگردشبهخودروسازان،
میتوانــد راهکاری برای رفع مشــکالت آنها
باشد ،توضیح داد :بله؛ یکی از راههای حمایت از
صنعت خودروسازی تامین سرمایه در گردش و
تسهیالت به آنهاست.

بازار مسکن مسدود نیست

ثبت نام در پیش فروش خودرو ریسک است
خانهملت :بهرامپارساییسخنگویکمیسیوناصلنودمجلسشورایاسالمیباانتقادازشروعمجددپیشفروشخودروگفت:براساسقواعد
و آییننامههای دولت پیش فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیش فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات مورد نیاز خود
را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسالمی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد .وی افزود :خودروسازان
عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده قبلی را ،با دالیلی مانند نبود قطعات مورد نیاز برای تولید در اثر تحریم ،توجیه میکنند .در
حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و قطعهای وارد نشده شروع مجدد پیش فروش خودرو تخلف است و دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و پیش فروش خودرو نظارت کند  .در صورتی که دستگاههای ذیربط به موضوع رسیدگی نکنند با
توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل  ،90این کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.

اقتصـاد

Economy

ایسنا :رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در بازار مسکن خرید و فروش انجام میشود و مسدود نشده است ،گفت :اگر قیمتها با
قدرت خرید خانوارها تناسب داشته باشد هم خانههای کوچک و هم خانههای بزرگ ،مشتری خود را خواهد داشت .مصطفیقلیخسروی
اظهار کرد :با وجود برخی گمانهزنیها از رکود کامل در بازار مسکن باید این نکته را یادآور شوم که اقتصاد مسکن مسدود نشده و هنوز هم
خرید و فروش وجود دارد؛ کما اینکه در  ۱۵روز ابتدای بهمن ماه  ۱۳۹۷معامالت  ۱۳۰۰فقره نسبت به  ۱۵روز ابتدای دیماه افزایش
یافت .با این حال اوضاع چندان مطلوب نیست که آن هم به کاهش قدرت خرید متقاضیان مربوط میشود .وی افزود :نوسانات نرخ ارز
طی سالهای اخیر اثر منفی در بازار مسکن ایجاد کرده و تولید به اندازه نیاز کشور نیست .زمانی که عرضه به اندازه کافی در بازار مسکن
وجود نداشته باشد ،انباشت تقاضا باعث به هم خوردن توازن میشود .به همین دلیل دولت باید ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد.
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اقتصاد کالن


اندر احواالت صفهای خرید اینترنتی گوشت

گوش به زنگ گوشت
زهرا کریمی /کارشناس ارشد علوم سیاسی روابط بین الملل

zahrakarimi1980m@gmail.com

به نظر میرسد این روزها بیش از
آنکه تحریمها و مشکالت خارجی
عرصه را بر مردم تنگ کنــد ،این آقایان
مســئول هســتند که بــا بیتدبیریها،
خونسردیها و البته ناکارآمدی ،کمر مردم
را زیر بار مسائل روزمره خم کردهاند .تورم
فشار کم سابقهای را بر مردم وارد کرده و
کاهش قــدرت خریــد آنها را بســیار
محسوس کرده است .قیمت برخی اقالم
خوراکی  ۲۰۰درصد افزایش یافته و در این
میان گوشت گوی ســبقت را از دیگران
ربوده اســت .در چند هفته اخیر که شاید
خیلیهــا انتظــار داشــتند ،همزمان با
چهلمین ســالگرد انقــاب ،همت ویژه،
تدبیری فراتر و کاری مضاعف ،چاشــنی
اقدامات مســئوالن امر شود ،کمتر روزی
است که مردم ،شاهد صف گوشت و مرغ
نباشند و کار به جایی برسد که آقای وزیر
در برنامه تلویزیونــی در واکنش به گرانی
گوشت ،چشــم در چشــم مردم بدوزد و
بگوید « :خدا را شــکر کنید که هست!»
گفتنی اســت؛ تولید گوشت قرمز در این
ماهها با مشکالت متعددی دست و پنجه
نرم میکند و قیمت هر کیلوگرم آن در بازار
به حدود نود هزار تومان رسیده و در برخی

نقاط قیمت بعضی از قسمتهای گوشت
قرمز باالتر از صد هزار تومان هم فروخته
شد .این در حالی است که پیش از این هم،
توان بسیاری از مردم برای خرید گوشت از
بین رفته بــود ،اما افزایــش اخیر قیمت
گوشت ،توان افراد بیشتری را برای خرید
گوشت از بین برد .در این رابطه بسیاری از
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی پیش از
این وعده ارزانی را در هفته جاری و آینده
نزدیک با توجه به برنامهریزیشــان برای
عرضه بیشتر گوشت قرمز منجمد و تازه
وارداتی و تولید داخل داده بودند که البته
تاکنون کاهش قیمتی در بازار مشــاهده
نشده اســت .حتی خبرهایی وجود دارد
مبنی بر اینکه در صورت تنظیم نشدن بازار
و تداوم آن ،قیمت گوشت قرمز برای شب
عید دوباره افزایش و شــاید به  120هزار
تومان برسد .به باور بخشی از کارشناسان،
بخشــی از جهش قیمت گوشت میتواند
متاثر از تحریمهــا و کاهش ارزش برابری
ریال باشــد .چرا کــه دامــداران ترجیح
میدهند که دامهای خود را به کشورهای
همسایه صادر یا قاچاق کنند و دالر کسب
کنند .پیش از این ایران  ۹۰درصد نیاز خود
به گوشت را تامین میکرد ،ولی وابستگی
غذا و داروی دام بــه واردات همواره برقرار
بوده است .در این رابطه مدیرعامل اتحادیه
سراسری دامداران کمبود گوشت قرمز و

قاچاق دام زنــده را از عوامل گرانی آن در
بازار دانسته و معتقد است که این گرانی و
کمبود گوشت قرمز ربطی به دامداران ندارد
و اینکه برخی میگویند ،دامداران گوشت
قرمز را عرضه نمیکنند صحت ندارد ،چرا
که دام زنده محصولی نیست که بتوان آن
را در هنگام پروار شدن نگه داشت و به بازار
عرضه نکرد .افزایش بیرویه و روزانه قیمت
گوشت باعث شد دولتمردان برای مقابله با
آن به روشهــای عجیــب و غریب روی
بیاورند .قرار بود مردم امکان خرید گوشت
از سایتهای عرضهکننده گوشت تنظیم
بازاری را پیدا کنند تا دیگر واســطهها و
دالالن دستشــان به گوشتهای وارداتی
نرســد؛ اما این راهکار موثــر نبود .عرضه
گوشت در سه سایتی که اعالم شد بسیار
محــدود بــود و در کمتر از یک ســاعت
گوشتهای بستهبندی شده فروخته شد و
بعد از دوســاعت گوشت یخی برزیلی هم
نایاب شد .همچنین مســئوالن از توزیع
گوشــت منجمد با کارت ملی در میادین
میوه و ترهبار خبر دادند و بیان شد که افراد
با در دست داشــتن کارت ملی در طول
هفته ســه بار و هر بار دو کیلوگرم گوشت
منجمد را به قیمت حدود  ۲۹هزار تومان
خریداری کنند ،اما اقدام دولت در زمینه
توزیع گوشت منجمد باعث شکلگیری
صفهای عریض و طویلی شــد که بعضاً

موجب تحقیر شــخصیت خریداران شده
است .تعداد زیادی از مردم ،خرید گوشت
یخی و ایستادن چندساعته در صفهای
توزیع گوشــت منجمد را آنقــدر مایه
خجالت میدانند که عمدتاً حاضر نیستند
مقابل دوربین قرار بگیرند؛ آنها معتقدند
اطــاع یافتن دوســتان و آشنایانشــان
از صفنشینیهای چندساعته برای خرید
گوشت منجمد ،مایه آبروریزی آنهاست.
همچنین بر اساس دستورالعمل صادرشده،
توزیع گوشــت قرمز منجمد تنها با ارائه
کارت ملی و صاحب آن امکانپذیر است ،از
همین رو تعداد زیادی از خانوارها ،کودکان
کوچکشان را هم همراه خود میآورند تا با
این امید ،گوشت بیشتری دریافت کنند.

باید گفت این مراکز توزیع گوشت با انبوه
جمعیــت و صفهــای طوالنی یــادآور
صفهای دهه  60اســت که مــردم برای
تامین مایحتاج خود مجبور به اســتفاده
کوپنــی از کاالهــا بودنــد و دولتی که
نمیخواست به سال  84برگردد ،با عقبگرد
عجیبتری به سه دهه قبل برگشت! این
قضیه مایه تاسف است و شایسته این ملت
و نظام نیست که در چهل سالگی انقالب در
صف گوشت منجمد بایستند ،صفهایی که
برای تهیه گوشــت و ارزاق عمومی شکل
میگیرد ،تصویری نیست که انقالب وعده
آن را داده باشــد البته مقصــر انقالب و
باورهای انقالبی نیست ،بلکه مقصر اصلی
مدیریت نادرست مدیران است.

بازار

تجارت

انرژی

کشاورزی

چرخه فعلی توزیع کاالهای
اساسی قابلیت کنترل ندارد

بخش خصوصی باید به عنوان اتاق
فکر اقتصاد کشور ایفای نقش کند

مردم کمفروشی پمپبنزینها را
گزارش دهند

پرداخت صددرصد مطالبات
چایکاران

شــهر خبر :عضو کمیســیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس گفت :برای جلوگیری از ایجاد
رانت در سال  ۹۸باید کاالها را با ارز نیمایی تامین
کرد و از اقشار آسیبپذیر با شکل اصولی و نه صرفاً
پرداختیارانهنقدیحمایتکرد .محمدحسینیبا
اشاره به رانتهای ایجاد شده در روند تخصیص ارز
یارانهای به کاالهای اساسی در کشور گفت :رئیس
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده که میخواهند با
کمک به دستگاههای نظارتی و سازمان تعزیرات
این چرخه را سالمسازی کنند که به نظر من چنین
اتفاقی نخواهد افتاد ،زیرا شرایط سختتر از آن است
که اینگونه اصالح شود .وی گفت :نمیتوان برای هر
کدام از تولیدکنندگان قیمت مشخصی را تعیین
کرد،زیرادولتنمیتواندتمامنیازهایآنهاراتامین
کند و در آینده در صورت عدم اصالح چرخه توزیع
و عرضه با بحران بیشــتری مواجه خواهیم شد و
بسیاری از این افراد از این رانتها استفاده می کنند.
حسینی با اشاره به تک نرخی شدن ارز در ابتدای
سال  97توســط دولت اظهار کرد :همگان معتقد
بودند که با توجه به افزایش تقاضاها برای دریافت ارز
و کاهش ارزش پول ملی ،قیمت ارز در کشور افزایش
چشمگیری پیدا میکند ،لذا دولت ارز را تک نرخی
کرد و از بازار ثانویه برای مدتی استفاده نکرد.

مهر :رئیس اتاق بازرگانی تهــران گفت :اگر قرار
باشد بخش خصوصی موفق باشد ،باید اتاقهای
فکر قوی داشــت که به عنوان اتــاق فکر اقتصاد
کشور نقشآفرینی کنند .مسعود خوانساری در
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:
پیروزی انقالب اسالمی ایران دستاوردهای مهمی
از جمله استقالل برای کشور داشته است .رئیس
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تشکیل  20تشکل
استانی در تهران در دوره فعلی اتاق بازرگانی تهران،
گفت :برای حمایت از تشــکلها تالش شد تا به
جای توزیع پول کمکها هدفمند انجام شود ،به
طوری که اکنون اغلب تشکلها صاحب ساختمان
شده و شرایط بهتری دارند .خوانساری با اشاره به
تحریمهای اخیر بیان داشت :دچار مشکالتی در
اقتصاد کشور شدهایم ،در حالی که اگر تحریمها
نبود ،اقتصاد ایران و دنیا بیشتر به هم گره میخورد.
وی اظهار داشت :بنابر این در این شرایط نتوانستیم
با سرعت قبلی کار را ادامه دهیم ،اما در چهار سال
گذشته اتاق بازرگانی توانست صدای فعاالن بخش
خصوصی باشد .رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:
اگر اتاق بازرگانی همدلی و همصدایی را تجربه کند،
میتواند بســیاری از مطالبات بخش خصوصی از
دولت را به سرانجام برساند.

ایســنا :هرچند وقت یک بار فیلمی در فضای
مجازی منتشر میشود که از کمفروشی در یکی
از جایگاههای سوخت حاکی است .جایگاههایی که
به گفته سیدمحمدرضا موسویخواه  -مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران  -بعد
از بررسی ،شناسایی شــده و جریمه میشوند .اما
همچنان این دغدغه بین مردم وجود دارد و به یک
تجربه مشترک تبدیل شده اســت .در این راستا،
موسویخواه از مردم تقاضا کرده است اگر تخلفی از
جایگاهها دیدند ،به شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی گزارش کنند و در این باره به ایسنا توضیح داد:
اگر مردم در هر جایگاهی ،تخلفی دیدند ،به شرکت
ملیپخشاطالعدهندومنتظربمانند.اینشرکت
تیم نظارتی خود را با تجهیزات کنترل به جایگاه
مذکور اعزام میکند و اگر تخلف جایگاه اثبات شود،
به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهد شد .وی
به این سوال که چه جریمهای در انتظار جایگاههای
متخلفاست،پاسخداد:مقداراضافیتلمبهتازمانی
که کنترل ،تنظیم و فروخته شد ،محاسبه شده و
شماره توتالیزه آن نوشته و این شماره تا شماره روز
جاری برداشته میشود .مث ً
ال میشود ۱۰هزار لیتر.
در این ۱۰هزار لیتر مشخص میشود که در هر۲۰
لیتر چند سی سی کمتر فروخته شده است.

تجدید آگهی مناقصه عمومی

ایرنا  :حبیب جهان ســاز رئیس سازمان چای ،از
پرداخت کامل مطالبات چایکاران خبر داد و گفت:
امسال  ۱۱۲هزار تن برگ سبز چای با ارزش بیش
از  ۲۲۰میلیارد تومان از چایکاران خریداری که در
هفته گذشته باقی مانده مطالبات چایکاران مربوط
به کارخانههای چایسازی به طور کامل پرداخت
شد .وی با اشاره به اینکه دولت در پنجم آبان سهم
خود مربوط به مطالبات چایکاران را به طور کامل
پرداخت کرد ،افزود :باقیمانده مطالبات چایکاران
که حدود یک میلیــارد و  ۳۰۰تومان بود ،هفته
گذشته به طور کامل با چایکاران تسویه حساب
شد و هم اکنون چایکاران دیگر طلبی از کارخانهها
و دولت ندارند.
جهان ساز ادامه داد :امسال از مجموع بهای برگ
سبز چای خریداری شده ۱۲ ،هزار و  ۶۰۰تن چای
خشکتولیدشدکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل
چهار درصد رشد داشته است .رئیس سازمان چای
مصرف ساالنه چای خشک کشور را  ۱۰۵هزار تن
اعالمکردوگفت:بااحتسابتولیدداخل،مابقینیاز
کشور باید از طریق واردات تامین شود .به گفته وی،
از ابتدای سال تاکنون ۴۳هزار تن چای خشک وارد
کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو تا
سه هزار تن رشد داشته است.

نوبت اول

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر بر اساس بند یک مصوبه مورخ 97/ 10/ 19شورای سازمان در نظر دارد انجام عملیات حفظ و نگهداری
نگهبانی و انجام تعمیرات حوادث و سرویس تاسیسات آبرسانی فضای سبز و پارکها را به مدت 12ماه با اعتبار اولیه ( 11/ 000/ 000/000یازده میلیارد ریال) از محل اعتبارات
فصل عمرانی بودجه مصوب سال 1397طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت
در مناقصه به امور مالی سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی یک شرقی پالک 105مراجعه و نسبت
به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/ 12/ 12به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند  .پیشنهادات رسیده راس ساعت 15روز یکشنبه مورخ
 97/ 12/ 12با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد .
سایر شرایط :
 -1چناچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
 -2سپرده شرکت در مناقصه مبلغ550/000/000ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره0108798157003نزد بانک ملی بنام سازمان سیما  ،منظر
وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه می باشد.
 -3سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است وبه پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم ،مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد
ترتیب اثر نخواهد داد .
چاپ اول  97/12/24:و چاپ دوم 97/12/01
 -4سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

علی عرب چم چنگی -مدير عامل سازمان سیما  ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر

توسعه همکاریهای بانکی
ایران و عراق

نسل فردا :در دیدار مدیران ارشد بانکی ایران
و مسئوالن عراقی ،بر توســعه همکاریهای
بانکی دو کشور تاکید شــد .دکتر عبدالناصر
همتی رئیس کل و غالمرضــا پناهی معاون
ارزی بانــک مرکــزی ،دکتــر محمدرضــا
حسینزاده مدیرعامل بانک ملی ایران ،ایرج
مســجدی ســفیر ایران در عراق و جمعی از
مدیران ارشــد نظام اقتصادی و بانکی کشور
طی نشســتهای جداگانه با رئیس جمهور،
نخست وزیر ،وزرای اقتصاد و دارایی و رئیس
بانک مرکزی عراق دیــدار کردند که در این
نشستها ،راهکارهای گسترش روابط دوجانبه
بررســی شــد .برهم صالح ،رئیس جمهور و
عادلالمهدی ،نخست وزیر عراق در دیدار با
هیئت اقتصادی و بانکی کشورمان ،آمادگی
این کشور را برای توسعه همکاریهای بانکی
با ایران اعالم کردند .امضای توافقنامه سازوکار
پرداخت مالــی بانکهای مرکــزی ایران و
عراق نیز در دیدار هیئت بانکی کشــورمان و
علیالعالق رئیس بانــک مرکزی عراق انجام
شد.

قیمت بلیت هواپیما در نوروز
افزایش نمییابد

مهر :دبیرانجمن شــرکتهای هواپیمایی
اعالم کرد که قیمت بلیــت هواپیما در ایام
نوروز افزایش نخواهد یافت و در حال حاضر
نیز برنامهای برای افزایش قیمت بلیتها در
ســال  ۱۳۹۸وجود ندارد .مقصود اسعدی
سامانی-دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی-
با بیــان اینکه برای ایام نــوروز قیمت بلیت
هواپیما افزایش نخواهد یافــت ،اعالم کرد:
در حال حاضر امکان خریــد بلیت برای ایام
تعطیالت نــوروز فراهم اســت و متقاضیان
میتوانند از طریق مبادی مربوطه نسبت به
تهیه بلیت در مســیر پروازی مورد نظر خود
اقدام کنند.
معاون وزیر راه:

اجرای طرح تُن کیلومتر در
تمامی استانهای کشور

ایرنا :معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :طرح
کرایه براساس تُن کیلومتر در تمامی استانها
در حال اجراست و مشــکل کمبود الستیک
کامیونها برطرف شــده اســت .عبدالهاشم
حسننیا اظهار داشت :طی چند ماه گذشته با
اقدامات و پیگیریهای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و وزارت راه و شهرسازی مشکل کمبود
الســتیک کامیونها تاحدودی برطرف شده
اســت .وی ادامه داد :هم اکنون طرح کرایه
بر اســاس تُن کیلومتر در تمامی استانهای
کشور در حال اجراست و تا حدودی مشکالت
کرایه جابهجایی بارها در برخی از اســتانها
برطرف شده است .حسننیا گفت :اجرای هر
دســتورالعملی باعث میشود که برخی افراد
سود ببرند و برخی متضرر شــوند .با اجرای
طرح تُن کیلومتر برخی از صاحبان کاال و بار
متضرر شدهاند که همین موضوع باعث ایجاد
موانعی بر سر راه اجرای این طرح شده است.
فروش اینترنتی گوشت قرمز
متوقف شد

مستر قصاب گوشت ندارد

مهر :بر اساس این خبر ،طرح فروش اینترنتی
گوشت قرمز که چند روزی بیشتر از آغاز آن
نگذشته بود ،با اختالالتی روبهرو شده است.
این طرح هفته گذشته در وبسایت بروزرسان
آغاز شــد و قرار بود از دیروز نیز در وبسایت
مســترقصاب آغاز شــود ،اما به گفته یکی از
متصدیان این ســایت ،به دلیــل عدم تامین
گوشت از سوی شرکت پشــتیبانی امور دام،
این طرح فع ً
ال لغو شده است .یکی از متصدیان
سایت مسترقصاب در پاسخ به این سوال که
چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وبسایت
وجود ندارد ،گفت :اجرای این طرح فع ً
ال لغو
شــده اســت و ما منتظر تحویل بار از سوی
شرکت پشتیبانی امور دام هســتیم و هنوز
سهمیه به ما اختصاص داده نشده است .وی
افزود :قرار بود به ما سهمیه داده شود که هنوز
این اتفاق رخ نداده و گفته شده باید صبر کنیم
و نمیدانیم که موضوع چیســت .مسئوالن
این ســایت ،لینک مربوط به ثبت ســفارش
گوشت تنظیم بازاری را از روی وبسایت خود
حذف کردند .قبل از حذف این لینک ،صفحه
مربوط به ثبت ســفارش از دســترس خارج
شده بود.

