افت شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته

پنجشنبه  11آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3365

شاخص کل بازار بورس دیروز با  ۱۷هزار و  8واحد کاهش ،در جایگاه یکمیلیون و  ۳۴۰هزار واحدی قرار گرفت .در
معامالت دیروز بیش از  4میلیارد و  ۲۸۷میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۳۰هزار و  ۵۲۷میلیارد ریال
دا دوستد شد .همچنین شاخص کل (هموزن) با  ۴هزار و  ۹۳۱واحد کاهش به  ۳۶۷هزار و  ۵۶۳واحد رسید.

اقتصادی

گزارش «وطنامروز» از روند ادامهدار کاهش ارزش لیر و تداوم ضرر سرمایهگذاران در امالک ترکیه

سرمایهسوزی در ترکیه
خریداران ملک در ترکیه در یک سال اخیر  25درصد ضرر کردند

ترکیه همچنان در گیرودار بحران ارزی است .لیر در یک
سال اخیر (آذر  99تا آذر  )1400بیش از  76درصد ارزش
خود را در برابر دالر آمریکا از دس��ت داده اس��ت و بدترین
عملکرد را در بین تمام ارزهای بازارهای نوظهور دارد.
اردوغان به نوبه خود مشکالت لیر را به گردن خارجیها
و حامی��ان آنها در ترکیه میاندازد ،در حالی که مش��کالت
اخیر لیر پس از آن آغاز شد که بانک مرکزی ترکیه در 18
نوامبر نرخ بهره را باز یک درصد کاهش داد (سومین کاهش
از س��پتامبر) (ش��هریور -مهر) و نش��ان داد که در دسامبر
(آذر -دی) دوباره نرخها را کاهش خواهد داد.
در واق��ع هنگامی که بانک مرک��زی نرخ بهره را کاهش
میده��د ،پول معموال برای اس��تقراض ارزانتر میش��ود و
بنابراین نسبت به سایر ارزها ارزش کمتری دارد.
ماه اکتبر (مهر -آبان) ،تورم ساالنه قیمت مصرفکننده
در ترکی��ه نزدیک به  20درصد بود .در این ش��رایط بانک
خ بهره
مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهد و هنگامی که نر 
در زمانی که تورم باالست کاهش مییابد ،تورم بیشتری به
اقتصاد تحمیل میشود.
در این ش��رایط این س��وال نیز پیش میآید :آیا س��ایر
اقتصاده��ای نوظهور از ترکیه پی��روی میکنند و نرخ بهره
را در واکن��ش به ت��ورم کاهش میدهند؟ در واقع ،پاس��خ
کامال برعکس اس��ت .کرهجنوبی ،روسیه ،برزیل ،مکزیک و
مجارستان همگی نرخ بهره را افزایش دادهاند تا سعی کنند
تورم را مهار کنند.
اما پس چه کس��ی طرفدار کاهش نرخ بهره ترکیه برای
مب��ارزه با تورم اس��ت؟ رئیسجمهور ترکی��ه ،رجب طیب
اردوغان معتقد اس��ت که کاهش ن��رخ بهره با تورم مبارزه،
رش��د اقتصادی و صادرات را تقویت و شغل ایجاد میکند.
آمارها نشان میدهد که استانداردهای زندگی برای ترکها
به دلیل افزایش تورم کاهش یافته است.
کسبوکارها در ترکیه که به کاالهای وارداتی وابستهاند،
با هزینههای تمام ش��ده باالتری روبهرو هستند .از آنجا که
شرکتها این هزینههای ورودی باالتر را به مصرفکنندگان
منتق��ل میکنن��د ،خانواره��ای ترکیه بوی��ژه خانوادههای
کمدرآمد ،با قیمتهای باالتر برای تامین کاالها  -از جمله
موارد ضروری مانند غذا و انرژی -دستوپنجه نرم میکنند
و از س��وی دیگ��ر پسان��داز و درآمد ترکیهایه��ا به دلیل
س��قوط آزاد لیر کاهش مییابد .همچنی��ن اقتصاد ترکیه
بسیار به تامین مالی خارجی وابسته است ،به این معنی که
شرکتهایی که بدهیهای خود را به دالر دریافت کردهاند،
ب��ا کاه��ش ارزش لی��ر در برابر دالر آمریکا ،ب��ا هزینههای
بازپرداخت شدیدتری مواجه هستند.
■■ابزار نرخ بهره دست کیست؟

در واق��ع بانکهای مرکزی سیاس��ت نرخ بهره را تعیین
میکنند اما اردوغان طی  ۲س��ال گذش��ته  ۳رئیس بانک
مرک��زی را برکنار کرده و همواره بر کاهش نرخ بهره تاکید
داشته است.
رئیسجمهور ترکیه در س��خنرانی اخیر خود در پارلمان
این کشور بار دیگر بر حمایت از کاهش نرخ بهره تاکید کرد
و گفت :مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند و از وحشت و
هراس پس از سقوط لیر به رکودی بیسابقه خودداری کنند.
اردوغان دیروز در برابر قانونگذاران حزب حاکم عدالت و
توسعه در پارلمان این کشور گفت که هیچگاه از نرخ باالی
به��ره حمایت نخواهد کرد .وی اف��زود نگرانیهای عمومی
درباره بیثباتی در نرخ ارز را میفهمد.
اردوغان تصریح کرد :مردم ترکیه باید منطقی رفتار کنند
و از وحشت و هراس پس از سقوط لیر به رکودی بیسابقه

ضرر سرمایهگذاران در

ترکیه

در ماههای اخیر در تبلیغات شبکههای ترکی اقامت و خرید ملک بهگونهای نشان داده میشود که گویا در ترکیه همه
شرایط مناسب است تا با وعده اقامت ،سرمایهها را از دیگر کشورها جذب کنند اما بارها پیش آمده ترکیه به بهانههای مختلف
از دادن اقامت امتناع کرده و قوانین با تغییر مسؤوالن این کشور تغییر کرده است .در واقع ترکیه به دنبال آن بود با تبلیغات
مختلف و جذب سرمایه در بازار مسکن خود ،اقتصاد بیمارش را درمان کند اما نهتنها اوضاع اقتصاد این کشور بهتر نشده
است ،بلکه خریداران ملک در ترکیه نیز متضرر شدهاند.
یک سال پیش
برای درک میزان ضرر و زیان سرمایهگذاران در ملک ترکیه باید یک مثال زد؛ بر این اساس فرض کنید 
در همین روزها (اواس�ط آذر) با  100دالر وارد بازار مس�کن ترکیه میشدید .آن موقع هر دالر برابر با  7/4لیر بود و  100دالر
را میتوانستید به  740لیر تبدیل کنید .پس از گذشت یکسال قیمت مسکن حدود  34درصد رشد یافته است .این بدین
معناست که  740لیر شما اکنون به  991/6لیر رسیده است .اما از طرف دیگر ارزش لیر در برابر دالر نیز نزدیک  80درصد
کاهش یافته است و هر دالر برابر با  13/3لیر شده است .حال اگر بخواهید  991/6لیر خود را به دالر تبدیل کنید  74/5دالر
به دست خواهید آورد و این بدین معناست که  100دالر شما با  25/5درصد ضرر به  74/5دالر کاهش یافته است.
پیش از این ،متقاضیان کسب شهروندی ترکیه باید خانههایی به ارزش حداقل یک میلیون دالر میخریدند اما بر اساس
قوانین جدید این رقم به یکچهارم یعنی  ۲۵۰هزار دالر کاهش یافته است .البته در کنار این امتیازات ،ترکیه تکالیفی را برای
سرمایهگذاران خود مشخص میکند؛ با توجه به اینکه خرید مسکن در این کشور مقدمه اقامت است ،خریداران تا  ۳سال
امکان فروش و تبدیل به نقد کردن مسکن خود را ندارند ،از سوی دیگر در این کشور اساسا مسکن کاالیی سرمایهای مانند
کشورمان نیست که به مرور زمان و جلوتر از
تورم ،افزایش قیمت داشته باشد .این کشور
ب�ا وضع مالیاتهای مختلف مانند عایدی
سرمایه مسکن ،خانههای خالی و خانههای
لوکس ،کاالی مس�کن را تبدیل به کاالیی
مصرفی کرده و سرمایهگذاری در آن حداقل
برای شهروندان این کشور مرسوم نیست.
از سویی نکته قابل توجه ،تعمیق افزایش
ضرر و زیان شهروندان ایرانی سرمایهگذار
در بازار مسکن ترکی ه است.

خ��ودداری کنند .تورم س��االنه  20درصدی فعلی ترکیه را
میتوان به سرعت حل کرد.
رئیسجمهور ترکیه گفت :بیثباتی نرخ ارز موقتی است و
نتیجه سیاستهای جدید اقتصادی دولت نیست.
وی ادام��ه داد :م��ا مصم��م هس��تیم ک��ه از طری��ق

سرمایهگذاری ،تولید و اش��تغالزایی ،هر چیزی را صحیح
است ،برای کشورمان انجام دهیم ،سیاست اقتصادی ترکیه
بر اس��اس صادرات بنا نهاده شده است .بهعنوان دولتی که
دارای شناخت و تجربه برای اداره بحرانهای مالی است ،ما
مصمم به غنیمت ش��مردن فرصت دوران بحرانی که جهان

در آن قرار دارد ،هستیم.
اردوغان در ادامه س��خنانش افزود :افزایش قیمتها در
نتیجه افزایش قیمت ارز ب ه طور مستقیم بر سرمایهگذاری،
تولید و اشتغالزایی تاثیری نخواهد گذاشت و نرخ رقابتی ارز
منجر به افزایش سرمایهگذاری ،تولید و اشتغال خواهد شد.
تنها س��اعتی پس از این س��خنرانی اردوغان ،ارزش لیر
ترکیه باز هم سقوط کرد.
اردوغان مکررا خواستار کاهش نرخ بهره بهمنظور تقویت
اقتصاد این کشور است و در همین راستا ب ه سرعت رؤسای
بانکهای مرک��زی را تغییر میدهد؛ از جمله اخراج رئیس
بانک مرکزی در اوایل امسال و  3عضو کمیته سیاست پولی
ترکیه که در ماه گذشته صورت گرفت.
اردوغان چند سالی است که بشدت با افزایش نرخ بهره
مخالف اس��ت و هر کس را که در این مسیر با وی مخالفت
کند ،از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا مدیران ارش��د آن
از سر راه برمیدارد.
از س��وی دیگر سقوط ارزش لیر و گرانی در ترکیه باعث
برپایی تظاهرات اعتراضی ش��ده اس��ت و رهب��ران احزاب
اپوزیس��یون بشدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و
رئیسجمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار دادهاند.
بس��یاری از کارشناسان اقتصادی ترک میگویند پایین
آوردن نرخ بهره یک اش��تباه بسیار بزرگ است که میتواند
اقتصاد این کشور را درگیر یک بحران بزرگ کند.
روزنام��ه فایننش��التایمز ط��ی گزارش��ی در رابط��ه با
سیاس��تهای اردوغ��ان نوش��ت ،رئیسجمه��ور ترکیه با
هش��دارهای فزایندهای مبنی بر اینک��ه رویکرد خاص وی
برای اداره اقتصاد  756میلیارد دالری ترکیه کارساز نیست،
روبهرو است.
به نوشته این گزارش ،مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد
سرس��خت نبودهاند .حتی اگ��ر دیگران آنها را ب ه خیالبافی
متهم کنند ،متقاعد شدهاند که اقتصاد در حال ورشکستگی
به آنها کمک میکند تا اردوغان را سرنگون کنند .دوره بعدی
انتخابات در س��ال  ،2023صدمین سال تاسیس جمهوری
ترکیه ،خواهد بود اما برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند
که رأیگیری زودهنگام میتواند در اوایل نیمه نخست سال
آینده برگزار شود.
■■صف نان در ترکیه!

اوضاع ترکیه به قدری وخیم ش��ده که برخی کانالهای
خب��ری اق��دام به انتش��ار تصاویری از صفه��ای طوالنی
خری��د ن��ان ارزان در ترکیه کردهاند .آنه��ا اعالم کردهاند
بع��د از افزایش  30درصدی قیمت ن��ان در ترکیه ،برخی
از فروش��گاههای نان در شهرهای مختلف اقدام به فروش
ن��ان بیات به قیمت ارزانتر میکنند که این موضوع باعث
ایجاد صف در این مراکز شده است .قیمت نان اوایل هفته
یک لیر و  75قوروش بوده است که به  2لیر و  25قوروش
رسیده است.

وزیر نفت با مقایسه میزان صادرات نفت نسبت به سال قبل گفت

افزایش خیرهکننده صادرات نفت
وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت از نشست
انرژی
مشترک مجلس و دولت گفت :مقدار
فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیرهکنندهای داشته
اس��ت .به گزارش خانه ملت ،جواد اوجی با اشاره به نشست
مشترک مجلس و دولت به مناسبت روز مجلس اظهار کرد:
وزارت نفت گزارشی از فروش نفت ،گاز صادراتی و محصوالت
پتروش��یمی در یکصد روز اخیر داشته که طبق آمار مقدار
فروش نفت نسبت به پارسال افزایش خیرهکنندهای داشته
اس��ت .وی تصریح کرد :درباره تبصره  ۱۸اس��تفاده از توان
ش��رکتهای دانشبنیان در مناطق کمبرخوردار ،پروژههای
حرکت فزاینده قیمت کاالهای اساسی

رشد  ۶۲درصدی قیمت برنج طی
روند قیمت کاالهای اساس��ی طی یک
بازار
سال گذشته افزایشی بوده ،به گونهای
که در مهر  ۱۴۰۰نس��بت به مهر  ۹۹قیمت برنج ایرانی ۶۲
درصد ،شکر  ۷۵درصد و گوشت  ۶۰درصد افزایش یافته است.
روند قیمت کاالهای اساس��ی طی یک سال گذشته بهرغم
وعدههای مکرر مسؤوالن همچنان افزایشی بوده ،به شکلی
که موجب کاهش تقاضا بویژه در اقالمی همچون گوش��ت و
برنج شده است .قاسمعلی حسنی ،دبیر اتحادیه بنکداران مواد
غذایی تهران در این رابطه میگوید :در حال حاضر به دلیل
ت کاالها بویژه کاالهای خوراکی،
افزایش افسارگسیخته قیم 
تقاضا بشدت کاهش یافته است .دولت سیزدهم باید فکری
اساسی برای معیشت مردم کند ،چراکه این وضعیت قیمتها
موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کاالها از
سبد غذایی مردم حذف شده است.

■■افزایش  75/8درصدی قیمت شکر

در این بین ،بررسی آمار ارائهشده از سوی وزارت صمت از
قیمت کاالهای اساسی در مهرماه سال  ۱۴۰۰نشان میدهد

خوبی در این مناطق در حوزه صنعت نفت تعریف کردهایم و
ی خوبی ایجاد کند .اتفاقهای خوبی
امیدواریم زمینه اشتغا لزای 
در بخش سرمایهگذاری ،فروش و اشتغالزایی در وزارت نفت
رخ داده که در نتیجه همکاری دولت و مجلس بوده اس��ت.
وزیر نفت تصریح کرد :همکاری کمیس��یون عمران و وزارت
نفت منجر ش��د تا موضوع قیر و آسفالت جادهها با سرعت
بیشتری به سرانجام برسد.
بر این اساس ،در مدت زمان گذشته از شروع به کار دولت
سیزدهم عملکرد وزارت نفت به شکل محسوسی بهتر شده
است؛ بخشی از این تغییرات معطوف به تغییرات در وزارت

نفت و بخش اعظم آن مربوط به تغییر رویکرد کالن دولت
و سیاس��تگذاری حرکت به سمت شرق است .به غیر از باز
شدن بابهای جدید فروش نفت ،همچنین تسهیل بازگشت
ارز حاصل از فروش نفت کش��ورمان در روزهای اخیر شاهد
قرارداد سوآپ گازی بین ایران با ترکمنستان و آذربایجان بودیم
که موجب پایداری شبکه گازی کشورمان در زمستان میشود.
تغییرات در فروش نفت کش��ورمان به قدری محسوس بوده
است که سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته است میزان
درآمد حاصل از فروش نفت را برای س��ال  1401با فروش
روزانه یک میلیون و  200هزار بشکه برآورد کند.

سال

که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت به مهر  ۱۳۹۹با افزایش
محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماههای قبل شیب
مالیمتری داشته است .بر همین مبنا ،قیمت هر کیلوگرم برنج
پاکستانی باسماتی درجه یک با  ۱۷درصد افزایش از  ۲۳هزار
و  ۴۰۴تومان در مهرماه  ۱۳۹۹به  ۲۷هزار و  ۳۹۰تومان در
مهرماه  ۱۴۰۰افزایش یافته اس��ت .قیمت هر کیلوگرم برنج
تایلندی نیز در مهر  ۱۴۰۰نس��بت ب��ه مهر  ۱۳۹۹با 29/8
درص��د افزایش از  ۱۲هزار و  ۶۸۱تومان به  ۱۶هزار و ۴۶۰
تومان افزایش یافته است.
همچنی��ن قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال مهر ۱۴۰۰
نس��بت به مهر  61/3 ،۱۳۹۹درصد افزایش داش��ته و از ۲۹
هزار و  ۳۴۱تومان به  ۴۷هزار و  ۳۳۱تومان رس��یده اس��ت.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد
شده  61/8درصد افزایش یافته و از  ۲۸هزار و  ۶۹۷تومان به
 ۴۶هزار و  ۴۲۵تومان رسیده است .قیمت هر کیلوگرم شکر
سفید نیز  75/8درصد افزایش یافته و از  ۸هزار و  ۳۱۴تومان
در مه��ر  ۹۹به  ۱۴هزار و  ۶۱۵در مهر  ۱۴۰۰افزایش یافته

است .قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز مهرماه ۱۴۰۰
نسبت به مهرماه  ۱۳۹۹به میزان  60/4درصد افزایش یافته
و از هر کیلوگرم  ۸۲هزار و  ۴۶۰تومان به  ۱۳۲هزار و ۲۴۳
تومان رس��یده است .قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی
نیز طی مدت یاد ش��ده  33/5درصد افزایش یافته و از ۹۹

هزار و  ۴۴۳تومان به  ۱۳۲هزار و  ۷۳۹تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت مرغ تازه نیز در مهرماه ۱۴۰۰
نسبت به مهرماه  ۱۳۹۹به میزان  42/3درصد افزایش یافته
و از ه��ر کیلوگرم  ۱۹هزار و  ۶۵۹تومان به  ۲۷هزار و ۹۸۱
تومان رسیده است.

اخبار

طرح «اقدام ملی مسکن» و «نهضت
ملی مسکن» در هم ادغام شدند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی گفت:
با مصوبه شورایعالی مسکن ،طرح اقدام ملی مسکن و
نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند .محمود محمودزاده
با اعالم اینکه بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر در سامانه
نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند ،بخشی از فعالیتهای
وزارت راهوشهرسازی درباره خانهدار کردن مردم و اجرای
قانون جهش تولید مسکن را تشریح کرد .معاون مسکن و
ساختمان وزارت راهوشهرسازی با یادآوری این مطلب که
با مصوبه شورایعالی مسکن ،طرح اقدام ملی مسکن و
نهضت ملی مسکن در هم ادغام شدند ،گفت :ادغام طرح
ملی مسکن در نهضت ملی مسکن با این هدف انجام شد
تا همه ثبتنامشدگان از مزایای یکسان برخوردار باشند.
در مجم��وع در این  ۲طرح که هماکنون ادغام ش��دهاند
بیش از  3/6میلیون نفر در سامانه ثبتنام کردهاند .معاون
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه در دور جدید ثبتنام
نهضت ملی مس��کن ،متقاضیان در  ۵۴۰ش��هر امکان
ثبتنام را یافتند ،اعالم کرد :با ش��رایط جدید ثبتنام و
تسهیل در فرآیند آن ،این امیدواری وجود دارد که میزان
مشارکت باال برود.

تأمین تخممرغ و مرغ منجمد
برای عرضه در سامانه هوشمند توزیع

مدیرعامل شرکت پش��تیبانی امور دام کشور گفت:
این ش��رکت تخممرغ و مرغ منجمد م��ورد نیاز را برای
عرضه در سامانه هوشمند توزیع تامین میکند .محسن
مردی ،مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کشور با
اشاره به اینکه مهمترین وظیفه این شرکت حفظ ذخایر
استراتژیک کشور است ،اظهار کرد :شرکت پشتیبانی امور
دام کشور وظیفه تامین مرغ و تخممرغ را بر عهده دارد،
در حال حاضر ذخایر استراتژیک مرغ و تخممرغ در شرایط
مطلوبی قرار دارد و عالوه بر آن ذخیره جدیدی برای ما
تعریف شده که بتوانیم نیاز بخش توزیع هوشمند مرغ و
تخممرغ کشور را تامین کنیم که در این زمینه مشکلی
وجود ندارد .وی افزود :وظیفه ما تامین و ذخیرهسازی مرغ
منجمد با قیمت مصوب است که به صورت روزانه در اختیار
سامانه هوشمند قرار میدهیم ،وظیفه دیگر ما حفظ ذخایر
استراتژیک کشور در حوزه جو ،کنجاله سویا ،ذرت ،گوشت
قرمز و گوشت مرغ است که تخممرغ هم به آن اضافه شده
است .مردی خاطرنشان کرد :روزانه حدود  ۳۰۰تن گوشت
مرغ منجمد در س��طح کشور توزیع میشود و این طرح
یکی از مهمترین پروژههای وزارت جهاد کشاورزی است
و استقبال خوبی هم از آن خواهد شد .وی با بیان اینکه
مهمترین بخش این طرح آن است که بتوانیم کاالها را با
قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسانیم ،تاکید کرد:
با این طرح هوشمند ،واسطههایی که میتوانند در قیمت
اختالل ایجاد کنند ،حذف خواهند شد.

افزایش وام ضروری بازنشستگان
کشوری به  ۱۲میلیون تومان

وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی عملکرد 3ماهه
صندوق بازنشستگی کشوری در دولت سیزدهم را تشریح
کرد که در آن ،افزایش تسهیالت «وام ضروری بازنشستگان
کشوری» از  ۱۰به  ۱۲میلیون تومان برای  ۳۰۰هزار نفر
با کارمزد  4درصد و بازپرداخت  ۳۶ماهه اجرایی شد .در
آبانماه امسال نزدیک به  ۴۰۰هزار نفر برای دریافت این
تسهیالت به صورت غیرحضوری و اینترنتی ثبتنام کردند
که قرار است پس از بررسی و اولویتبندی ۳۰۰ ،هزار نفر از
واجدان شرایط در  ۲مرحله و هر مرحله  ۶نوبت ،وام خود
را بدون نیاز به مراجعه حضوری و طی شدن فرآیندهای
بانکی و مالی دریافت کنند.

آمادگی شرکتهای ایرانی برای
راهاندازی مجدد کارخانههای سوریه

وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت گفت :ش��رکتهای
ایرانی برای راهاندازی مجدد کارخانههای متوقف ش��ده
در سوریه و ایجاد صنایع مشترک ،آمادگی دارند .سیدرضا
فاطمیامی��ن پس از بازدی��د از تعدادی از کارخانههای
شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق ،هدف از سفرش
به س��وریه را توسعه روابط اقتصادی  ۲کشور و بررسی
امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنایع سوریه بویژه
نس��اجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ
تروریستها علیه سوریه از دست رفته است ،بیان کرد.
وزیر صمت افزود :ش��رکتهای ایرانی ب��رای راهاندازی
مجدد کارخانههای متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع
مشترک ،آمادگی دارند.

عرضه اینترنتی برنج ،روغن و شکر

مدیر عامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گفت :از امروز(دیروز چهارشنبه) در استان تهران عالوه
بر عرضه مرغ منجمد و تخممرغ با قیمت مصوب ،شکر،
روغن و برنج نیز از طریق سامانه بازرگام عرضه میشود.
اس��ماعیل قادریفر اظهار داش��ت :از امروز در اس��تان
تهران عالوه بر عرضه مرغ منجمد و تخممرغ با قیمت
مصوب ،شکر ،روغن و برنج نیز از طریق سامانه بازرگام
عرضه میشود .این مقام مسؤول اضافه کرد :همچنین
از امروز در ش��هرهای مشهد ،شیراز و یزد ،مرغ منجمد
و تخممرغ به ش��کل اینترنتی و از طریق همان سامانه
بازرگام عرضه میشود.
وی گف��ت :برای جلوگی��ری از هرگونه تضییع حق
شهروندان ،نظارت کامل بر این سامانه از طریق سازمان
تعاونی روستایی انجام میشود.
قادریفر افزود :کاالهای اساسیای که در این سامانه
عرضه میش��ود در کمتر از  ۲۴ساعت با قیمت مصوب
در اختیار شهروندان قرار میگیرد و خرید از این سامانه
هزینهای بیش از نرخ مصوب برای شهروندان در بر ندارد.
وی گفت :در واقع محدودیتی برای عرضه در این سامانه
وجود ندارد؛ اما برای جلوگیری از احتکار و داللی برای هر
ش��خص ،محصوالت را به میزان مصرف سرانه ساالنه در
نظر گرفتیم و تمهیدات الزم برای جلوگیری از شکلگیری
داللیهای جدید و احتکار از طریق این س��امانه در نظر
گرفته شده است.

