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اخبار
احتمال کاهش  ۳۰درصدی قیمت
جوجه یکروزه

نای��ب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران
گوش��تی از احتم��ال کاه��ش  ۳۰درصدی
قیمت جوج��ه یکروزه در هفت��ه جاری خبر
داد.به گزارش ایس��نا،حبیب اس��داهلل نژاد با
بیان اینکه براس��اس تصمیمات جدید وزارت
جهادکشاورزی بس��یاری از درخواست های
جوج��ه ریزی منتفی ش��ده اس��ت ،گفت :با
ای��ن تصمیمات از التهاب بازار جوجه یکروزه
کاس��ته ش��ده اس��ت و پیش بینی می کنیم
قیمت جوجه یکروزه در این هفته  ۳۰درصد
کاهش پی��دا کند.وی ادامه داد :بس��یاری از
تولیدکنن��دگان براس��اس برنامه ریزی هایی
که کرده بودند کمتر از  ۹۰روز فاصله جوجه
ریزی داش��تند اما وزارت جهاد دستورالعملی
صادر کرده است که فاصله جوجه ریزی باید
دقیقا  ۹۰روز باشد .از آن طرف هم واحدهایی
که جوجه ریزی می کنند باید  ۲۰درصد کمتر
از پروانه فعالیت خود جوجه ریزی انجام دهند.
همچنین برای زنجیره ها نیز  ۳۰درصد مازاد
جوجه ریزی ممنوع ش��د.نایب رییس کانون
انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد:
البته این اقدامات تبعات منفی نیز در پی دارد.
ما نیز نقد کارشناسی به این تصمیمات داریم
و معتقدیم راه کنترل قیمت جوجه یکروز راه
دیگری اس��ت ولی ای��ن تصمیمات هم می
تواند تا حدودی منجر به کاهش قیمتها شود.
به گفته وی باید جوجه به اندازه کافی تامین
و فرآیندی تعیین شود که تولیدکننده ،جوجه
یک��روزه را با قیمت مصوب تهیه کند.وی در
پاسخ به اینکه وضعیت تامین نهاده ها به چه
صورت اس��ت ،گفت :همچن��ان در بارگیری
نهاده ها و ارسال آنها تاخیر وجود دارد.
نگرانی برای تأمین کاالهای اساسی
وجود ندارد

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مردم آثار ارز
 ۴۲۰۰تومانی را در دولت قبل در س��فرههای
خ��ود ندیدند ،گفت :هیچ نگرانی برای تأمین
کاالهای اساس��ی وج��ود ندارد.ب��ه گزارش
صداو س��یما ،علی نیکزاد ثمرین در نشستی
با جمعی از نمایندگان مجلس ،وزرای صمت
و کشاورزی ،افزود :در قانون بودجه  ۱۴۰۰با
وجود نظر مخالف مجلس ،بیش از  ۸میلیارد
دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای
اساسی در نظر گرفته شد ،اما آثار آن در سفره
مردم دیده نش��د.نماینده مردم اردبیل ،نمین،
نیر و س��رعین در مجلس شورای اسالمی با
بی��ان اینکه حتما بای��د ارزی در اختیار دولت
قرار گیرد تا واردات مدیریت شود ،اضافه کرد:
تأکی��د نمایندگان در این نشس��ت این بود با
کمک مجلس بازار تنظیم ش��ود.نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه در
حال حاضر هیچ نگرانی برای تأمین کاالهای
اساسی وجود ندارد ،گفت ،:اما در تنظیم قیمت
و فراوانی کاالهای اساسی باید اقدامات الزم
صورت گرفت.
ریزش  40هزار و  462واحدی
شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در یک
روند کام ً
ال ریزش��ی با اف��ت  40هزار و 462
واحد روبهرو شد.به گزارش عصرایرانیان ،در
پای��ان معام�لات  ۲۱ش��هریورماه ،۱۴۰۰
ش��اخص کل ب��ورس با کاه��ش  ۴۰هزار و
 ۴۶۶واح��دی به یک میلی��ون و  ۴۸۹هزار
واحد رس��ید .همچنین ش��اخص کل با معیار
ه��موزن با کاهش  13ه��زار و  285واحد به
رقم  450هزار و  59واحد رس��ید .ارزش بازار
در بورس تهران به بیش از  5میلیون و 974
هزار میلیارد تومان رس��ید .با احتساب ارزش
معام�لات فرابورس که در ای��ن روز بیش از
 9ه��زار و  824میلیارد تومان رس��ید ،ارزش
معام�لات دو بازار به بیش از  15هزار و 953
میلیارد تومان رسید .معاملهگران بیش از 7.4
میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب
 765هزار معامل��ه و به ارزش  6هزار و 140
میلی��ارد توم��ان داد و س��تد کردند.نمادهای
شرکت های بزرگ مانند گلگهر ،ملیمس،
فوالد مبارکه ،شستا ،پاالیش نفت اصفهان،
چادرملو و توس��عه معادن و فلزات بیشترین
اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتهاند .در
فراب��ورس ایران هم ش��اخص کل با کاهش
 410واح��د ب��ه رقم  22ه��زار و  400و احد
رس��ید .ارزش بازار اول و دوم فرابروس ایران
ب��ه بیش از یکمیلی��ون و  236هزار میلیارد
تومان رس��ید .معاملهگران در فرابورس بیش
از  2.4میلیارد س��هام حق تقدم و اوراق مالی
در قالب  406هزار فقره معامله و به ارزش 9
هزار و  828میلیارد تومان داد و ستد کردند.

معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان
هواپیمایی کش��وری گف��ت :در پروازهای
اربعی��ن مانند دیگ��ر پروازه��ای خارجی
همه مس��افران باید پاس��خ منفی تس��ت
 PCRرا همراه خودش��ان داش��ته باشند
و به همین دلی��ل نیازی به رعایت کردن
محدودی��ت پذی��رش  ۶۰درصدی در این
پروازها نیس��ت.به گزارش ایسنا،ابوالقاسم
جاللی معاون هوانوردی و امور بینالملل

نیازی به محدودیت  ۶۰درصدی پروازهای اربعین نیست

سازمان هواپیمایی کش��وری در پاسخ به
س��والی مبنی بر اینکه ب��ا توجه به توافق
کش��ورهای ایران و عراق ب��رای پذیرش
 ۳۰ه��زار زائ��ر ایرانی از طری��ق فرودگاه
بین المللی این کش��ور ،چرا پروتکلهایی
مانند فاصلهگذاری و پذیرش  ۶۰درصدی
مسافران در این پروازها رعایت نمیشود،
اظهار کرد :با توجه به اینکه تمام مسافران
باید  ۷۲س��اعت قبل از انجام پرواز ،پاسخ

منفی تس��ت  PCRرا گرفته باشند و آن
را ارائه دهند ،نیازی به رعایت محدودیت
پذیرش  ۶۰درصدی در پروازهای اربعین
مانن��د دیگر پ��رواز های خارجی نیس��ت.
وی افزود :اکثر کش��ورهای اروپایی برای
پروازهای خود پروتکلهایی مانند تس��ت
منفی  PCRیا کارت واکسن را در دستور
کار خ��ود قرار داده و رعایت میکنند و در
این زمینه هیچ مشکلی هم برایشان پیش

نمیآید .ما نیز برای پروازهای خارجی این
پروتکلها را مدنظر قرار دادهایم و نگرانی
از این بابت برای زائران ایرانی وجود ندارد.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان
هواپیمای��ی کش��وری ادام��ه داد :اگر در
پروازهای داخل��ی محدودیت پذیرش ۶۰
درصدی مس��افران رعایت میشود به این
دلیل است که نمیتوان برای این پروازها
از مس��افران تست منفی  PCRگرفت و

وزارت بهداش��ت چنی��ن پروتکلی را به ما
ابالغ نکرده اس��ت .بنابراین جای نگرانی
در این زمینه نیس��ت چرا که در پروازهای
اربعی��ن مانند دیگ��ر پروازهای خارجی به
غی��ر از محدودی��ت  ۶۰درصدی پذیرش
مس��افر همه پروتکلهای بهداشتی مانند
استفاده اجباری از ماسک در این پروازها و
غربالگری و تب سنجی همه مسافران به
دقت رعایت میشود.

اعتراض خودروسازان به مصوبه شورای رقابت؛

دالالن تنها برنده قیمت گذاری دستوری

در حالی که انتظار دو ساله خودروسازان برای توقف قیمت
گذاری دستوری به نتیجه نرسیده ،مصوبه شورای رقابت
صبر خودروسازان را لبریز کرده و یکی از خودروسازان گفته
تا اطالع ثانوی پیش فروش نخواهد کرد.به گزارش مهر،
بیش از دو س��ال است که بازار خودروی کشور با پدیدهای
به نام «قرعه کش��ی» آشنا شده اس��ت که اگرچه وزارت
صمت در نظر داش��ت با این ش��یوه فروش ،آش��فتهبازار
خ��ودرو را کنترل و عرضه این محص��ول را به خریداران
واقعی اختصاص دهد اما قیمت گذاری دس��توری موجب
شده هر یک دس��تگاه خودروی تولیدی به سهم خود ،به
زیان انباش��ته خودروس��ازان اضافه کند و به همین دلیل
خودروس��ازان حاضر نیس��تند با تولید زیاد ،روند افزایش
زیان انباش��ته خود را تشدید کنند.قیمت گذاری دستوری
به دور باطلی تبدیل ش��ده که از یک سو منجر به کاهش
تولید ش��ده و از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید ،عرصه
برای دالالن جهت جوالن در بازار را فراهم کرده اس��ت.
داللهایی که سودشان از هر خودرو گاهی به  ۱۰۰میلیون
تومان هم میرس��د و معمو ًال بیش از س��ودی اس��ت که
خودروس��از میبرد.ضمن اینکه ب��ه دلیل کم بودن میزان
تولید و عرضه در قالب پیش فروش ،مکانیزم پیش فروش
به عرصهای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف
کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته
است.قیمتهای سرس��امآور و جوالن دالالن در بازار که
با هر خبر کوچک و بزرگی ،آش��فتگی را در بازار دوچندان
میکنند ،نه تنها موجب خروج مصرف کننده واقعی از بازار
شده بلکه بازارهای دیگر همچون الستیک ،قطعه و … را
نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دالالن تنها برنده قیمت گذاری دستوری


در این بین متولیان صنعت خودرو به جای اصالح فرایند،

حجتاهلل فیروزی ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس درباره افزایش افسارگسیخته
قیمت خودرو ،گفت :از آنجایی که عوامل موثر
در قیمت خودرو و میزان اثرگذاری آن تاکنون
به درستی آسیبشناسی نشده ،نمیتوان ادعا
کرد که رش��د نرخ ارز یا افزایش قیمت مواد
اولیه دلیل اصلی گران ش��دن خودرو در بازار
است ،این شرایط موجب شده که خودروسازان
هر َدم یکی از عوامل اثرگذار در بهای خودرو
را بهانه ک��رده و قیمتها را افزایش دهند به
طور مثال با رشد نرخ ارز بدون توجه به میزان
ارزبری خودرو ،بهای چهارچرخها را افزایش
میدهند ،این موضوع با گران شدن مواد اولیه
مانند ف��والد نیز صدق میکند .نماینده مردم
فسا در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
با هر اتفاقی در حوزه اقتصادی قیمت خودرو

با تصمیمات خود ،بازار را بیش از پیش آش��فته میکنند؛
در آخرین نمونه باید به مصوبه ششم شهریور ماه شورای
رقابت اش��اره کرد .مصوبهای ک��ه اگرچه قصد حمایت از
مصرف کننده را دارد اما بی توجه به ش��رایط تولید ،بیش
از گذش��ته پای بر گلوی خودروساز میفش��ارد.بر اساس
مصوبه اخیر شورای رقابت ،مصرفکننده با توجه به مبلغ
پیشپرداخت��ی که ب��هازای خرید خودرو به ش��رکتهای
خودروس��ازی پرداخت میکند در قیمت تمامشده خودرو
س��هیم میشود؛ یعنی اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰
میلیون تومانی ۵۰ ،میلیون پیش پرداخت داده است مطابق
مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده
و باید متناس��ب با نرخ تورم فق��ط مابقی قیمت خودرو را
پرداخت کند .همچنین طبق این مصوبه ،خودروهایی که
قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

این در حالی است که طی سالهای گذشته قیمت گذاری
دستوری موجب شده خودروساز در حاشیه زیان قرار گیرد
و به نظر میرس��د با این مصوبه جدید نیز فشار مضاعفی
ب��ه خودروس��ازان وارد و منجر به افزایش زیان انباش��ته
ش��ود.این مصوبه شورای رقابت در حالی که خودروسازان
دو س��ال است چش��م امید به دولت و مجلس دارند تا با
اصالح سیاست گذاریهای صنعت خودرو ،چارهای اساسی
برای قیمت گذاری دستوری بیاندیشند ،عم ً
ال کاسه صبر
خودروس��ازان را لبریز و آنها را وادار به واکنش کرد .اواخر
هفته گذشته ،قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا
اعالم کرد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه ش��ورای رقابت،
در س��ال جاری هیچ محصولی پیش فروش نخواهد شد
و برنامه فروش محصوالت صرف ًا فروش فوقالعاده خواهد
بود .ایران خودرو هنوز واکنشی به این مصوبه نداشته است.

طبیعت ًا اگر وزارت صمت برای این مساله چارهای نیندیشد،
توقف فروش فوقالعاده میتواند به تحرک دالالن در بازار
و روند رش��د قیمتها دامن بزند.نکتهای که مورد غفلت
مس��ئوالن شورای رقابت قرار گرفته این است که هر چه
قیمت گذاری را دس��توری تر از قبل کنند ،این موضوع نه
کمکی به تولیدکنن��ده میکند و نه به نفع مصرف کننده
اس��ت چراکه تولیدکنن��ده توان مالی خود ب��رای افزایش
تیراژ تولید را از دس��ت میدهد و مصرف کننده نیز که از
خرید کارخانهای جا مانده مجبور است مبلغ مضاعفتری
نس��بت به قبل برای خرید خودرو از بازار بپردازد زیرا این
نحوه قیمت گذاری فقط فرصت را برای س��وداگران برای
افزایش هر چه بیشتر س��ود داللی فراهم میکند.به نظر
میرسد متولیان از جمله وزارت صمت باید هر چه سریعتر
تکلیف صنعت خودروسازی را مشخص کنند و با اصالح
سیاستها ،در اولین گام به گونهای تدبیر کنند که با حفظ
منافع مصرف کننده ،قیمت گذاری دس��توری در صنعت
خودرو متوقف شود .چرا که لغو قیمت دستوری ،قطع ًا منجر
به رونق تولید و کاهش قیمت در بازار خواهد ش��د و مردم
نیز از این سیاس��ت منتفع خواهند شد .گفتنی است رضا
شیوا رئیس شورای رقابت درباره اعتراض خودروسازان به
مصوبه این ش��ورا گفت :وقتی شورای رقابت یک تصمیم
را می گیرد تا ش��رایط تغییر نکند تصمیم ش��ورای رقابت
به قوت خود باقی اس��ت هر ک��س هم اگر اعتراضی داره
بای��د به هیئت تجدیدنظر مراجعه کند تا در هیئت تجدید
نظر این موضوع بررس��ی شود.وی اضافه کرد :شورا دیگر
یک موضوع را مجدداً مورد بررس��ی قرار نمی دهد بلکه
باید شرایط کام ً
ال تغییر کرده باشد تا بررسی یک موضوع،
موضوعیت پیدا کند .البته ما اعتراضات خودروس��ازان را
بررسی کرده ایم اما روی مصوبه خود پافشاری می کنیم.

دولت با ایجاد سازوکار مناسب دست دالالن رو کوتاه کنند

افزایش مییابد و مرتبط کردن آن به رشد نرخ
ارز ،افزایش قیمت مواد اولیه و ...کار همیشگی
خودروسازان است ،افزود :قیمت خودرو پس از
گران شدن به دالیل مختلف مانند رشد نرخ
ارز ،حتی با رفع بهانههای مذکور نیز کاهش
نمییابد.وی اضافه کرد :هرچند کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس جلس��ات متعددی با
مس��ئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
خودروسازان به منظور رفع مشکالت صنعت
خودرو برگزار کرده و تصمیماتی اخذ شده اما
کمیسیوناصل 90مجلسنیزمیتواندشکایت
ها درباره گرانی افسارگسیخته این محصول را
بررسی و با متخلفان برخورد کند.این نماینده
مردم در مجلس یازدهم ادامه داد :دولت باید
با برنامه کوتاه مدت به موضوع قیمت خودرو
رسیدگی و علت افزایش قیمتها را مشخص

کند زیرا بسیاری از قطعاتی که در حال حاضر
برای تولید مورداستفاده قرار میگیرد ،پیش از
گران شدن توسط خودروسازان خریداری شده
بود .به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجل��س در دومین گام دول��ت باید با پیش
بینی سازوکاری مناس��ب خودرو را به دست
مصرفکننده واقعی رسانده و دست دالالن را
از بازار کوتاه کند تا جوابگوی متقاضیان باشد.
فیروزی با اشاره به ضرورت همکاری مجلس
و دولت به منظور س��اماندهی صنعت و بازار
خودرو ،تصریح کرد :اجرای «طرح ساماندهی
صنع��ت و بازار خ��ودرو» که در کمیس��یون
تدوین و نهایی ش��ده ،میتواند بس��یاری از
مشکالت این حوزه را رفع کند زیرا این طرح
ب��ه موضوعات مختلف مانند عرضه و تقاضا،
خدمات پس از فروش ،توجه به بهبود کیفیت،

ایمنی ،واردات و ...میپردازد .این نماینده مردم
در مجلس یازدهم واردات خودرو با ارز منش��ا
خارج��ی را یکی از راهکاره��ای تنظیم بازار
دانس��ت و افزود :با تحقق این مهم میتوان
بخش��ی از نیاز بازار را پاس��خ داد و قیمتها
شکسته میشود چراکه خودرو با قیمتهای
متنوع در دنیا تولید میش��ود .قیمتس��ازی
دالالن به آشفتگی بازار خودرو دامن زد
مصطفی رضاحس��ینی قطب آب��ادی ،عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با انتقاد
از گرانی خودرو در بازار ،گفت :اکنون در بازار
شاهد افزایش قیمت تمامی کاالها هستیم که
این موضوع علل مختلفی دارد؛ گرانی ماجرای
جدیدی نیست و کشور چند ماه یکبار با رشد
بهای کاالها روبه رو میشود و مسئوالن نیز
با بهانههایی مانند ن��رخ ارز و تحریم ،گرانی

را توجی��ه میکنند در حالیک��ه عالوه بر این
موضوع��ات ،در حوزه صنعت ،معدن ،تجارت
و قیمتها دس��تهایی در پش��ت پرده فعال
هس��تند .نماینده مردم شهر بابک در مجلس
ش��ورای اس�لامی افزود :از آنجا که در حال
حاضر دولت سیزدهم بر سر کار آمده و ممکن
است برخی به دنبال آن باشند که در آینده ،کار
وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت را با مانع
روب��ه رو کنند زیرا کاهش قیمت کاالها پس
از رشد آنها امر مشکل و پیچیدهای است .وی
با اشاره به اینکه ارادهای برای کنترل قیمت و
برخورد با متخلفان وجود ندارد ،اضافه کرد :در
روزهای اخیر برخی تولیدکنندگان و سوداگران
قیمتها را افزایش دادند تا اگر دولت توفیقی
در کاهش بهای کاالها پیدا کرد ،این واحدها
سود خود را به دست آورده باشند.

قائم مقام وزیر صمت اعالم کرد؛

تصمیم جدید وزارت صمت برای عرضه گسترده کاالها در بورس

قائ��م مقام وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت با اش��اره به
اظهارات مطرح ش��ده در خصوص قیمت گذاری جدید
سیمان و فوالد گفت :براساس قانون ،کاالها در بورس
کاال از ش��مول قیمت گذاری خارج هستند و به عبارت
بهتر قیمت ها در بورس دستور پذیر نیستند.به گزارش
عصرایرانیان از وزارت صمت ،محمد صادق مفتح اظهار
کرد :در این زمینه موضوع مهم آن اس��ت که سیاست
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مش��خص ش��ده و قرار
بر این اس��ت ،ضمن ورود کلی��ه محصوالت به بورس
کاال ،زمینه مراجعه خریداران عم��ده به این بازار برای
تهیه کاالهای مورد نیاز فراهم شود.وی گفت :این اقدام
و سیاس��ت وزارت صمت بدین معناست که نمی توان
قیمت ها را در بورس کاال به صورت دس��توری تعیین
کرد.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان
کرد :این موضوع باید مدنظر باشد که فعاالن اقتصادی
بن��ا بر میزان تولید و مصرف فع��االن بازار ،پیش بینی

های��ی را از بازار یک کاال و قیمت ها خواهند داش��ت
که در این مورد هم اظهارات مطرح ش��ده در خصوص
کاهش قیمت سیمان و فوالد فقط به عنوان پیش بینی
است و این احتمال وجود دارد که قیمت ها به نرخ اعالم
شده برسند.مفتح اضافه کرد :بورس کاال بستری برای
تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار
نیس��ت قیمت اعالم شده در مورد س��یمان و فوالد به
صورت ابالغیه یا بخش��نامه به بورس کاال ارائه ش��ود.
بورس کاال به عنوان بازاری اس��ت که قیمت کاالها در
آن فقط براساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند اما در
خصوص محصول سیمان مانند هر کاالی دیگری پیش
بینی ش��ده است که قیمت ها با توجه به میزان تولید و
رشد عرضه ها به نرخ اعالم شده برسند.وی اظهار کرد:
تمامی اظهار نظرها در این خصوص صرف ًا در حد پیش
بینی اس��ت و قیمت اعالم شده به صورت بخشنامه یا
ابالغیه به بورس کاال ارائه نشده است.

تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور


مفتح به قیمت گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در
اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد :در کشور چندین
سال است که تجربه قیمت گذاری دستوری داریم ،این
اقدام نه تنها هیچ گاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد
بلکه س��بب افزایش مشکالت موجود در اقتصاد کشور
شده است.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید
کرد :به نظر نمی رسد کسی در کشور وجود داشته باشد
که موافق قیمت گذاری دس��توری باشد بلکه قیمت ها
باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین ش��وند که
بورس کاال تنها ابزار برای انجام معامالت و تعیین قیمت
دقیق و شفاف است.
برنامه وزارت صمت برای افزایش همکاری با بورس

کاال در دولت سیزدهم

وی ب��ه برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دولت
سیزدهم برای همکاری با بورس کاال اشاره کرد و گفت:

بارها در جلس��ات مختلف تنظیم ب��ازار ،صحبت های
متعددی برای اس��تفاده از بورس کاال به منظور عرضه
محصوالت و کشف قیمت کاالها مطرح شده است.

تاکی�د وزیر صمت به اس�تفاده از ب�ورس کاال برای

تنظیم بازار

مفتح تاکید کرد :وزیر صمت معتقد به استفاده از بورس
کاال ب��رای تنظیم ب��ازار محصوالت مختلف اس��ت و
نس��بت به دولت قبل تاکید بیشتری برای همکاری با
بازار سرمایه دارد.قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در پایان گفت :تالش ما این اس��ت در حد امکان زمینه
عرضه محصوالت مهم و اثرگذار در معیش��ت مردم را
در ب��ورس کاال فراهم کنیم و تا کنون بخش زیادی از
محصوالت در این بازار عرضه شده و بقیه محصوالت
هم باید در بورس کاال عرضه شوند که برنامه ریزی ها
و هماهنگی های مختلف برای اجرایی شدن این اقدام
در حال انجام است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛

روند کاهشی قیمت سیمان و فوالد مانع تداوم قیمت کاذب مسکن

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اقدامات
مجلس برای کاهش قیمت مصالح س��اختمانی گفت :روند کاهش��ی قیمت
س��یمان و فوالد باید مانع تداوم قیمت کاذب مس��کن شود.به گزارش خانه
ملت ،اس��ماعیل حسین زهی با اش��اره به آغاز روند کاهشی قیمت مصالح
ساختمانی اظهار کرد :در قانون جهش تولید و تامین مسکن که ساالنه یک
میلیون واحد مس��کونی باید ساخته و عرضه شود وزرات خانه های اقتصاد و
صمت نیز در گیر هس��تند ،در قانون مذکور این دو وزارتخانه مکلف ش��دند
تا مصالح س��اختمانی را با قیمت مناس��ب و هزینه تمام شده تولید در اختیار
سازندگان مس��کن قرار دهند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،

تاکید کرد :توزیع مصالح س��اختمانی با قیمت مناس��ب به سازندگان با توجه
به وعده وزیر صمت در کمیس��یون عمران از هفته گذش��ته آغاز شده است،
خوش��بختانه اقدامات وزارت صمت در روزه��ای اخیر موجب کاهش قیمت
س��یمان ش��ده و به زودی این کاهش قیمت را در فوالد نیز ش��اهد خواهیم
ب��ود.وی اضاف��ه کرد :با توجه به اینکه تولید س��یمان و فوالد حدود دو برابر
نیاز داخلی است ،طبق قانون جهش تولید مسکن ابتدای کارخانهها باید نیاز
داخلی را تامین و س��پس اقدام به صادرات کنند .لذا با اقدامات وزارت صمت
در هفته های آتی باید شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان
و ف��والد خواهیم بود و مجلس نیز بر ای��ن امر با جدیت نظارت خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :با توجه به
تاثیر افزایش قیمت مصالح س��اختمانی بر قیمت تمام شده مسکن از وزرای
پیشین صمت خواستیم در مسیر ساماندهی نهاده های ساختمانی گام بردارند
که متاس��فانه این امر محقق نشد.وی افزود :برخی از تولید کنندگان سیمان،
قطع برق را بهانهای برای افزایش قیمت محصوالت خود کردند در صورتی
که گزارشها نشان میداد تنها بخشی از تولیدات سیمان و فوالد در بورس
عرضه شده و سرنوشت مابقی آنها نامعلوم بود و این معما باعث شد مجلس
از ابزارهای نظارتی خود نظیر تحقیق و تفحص از تولیدکنندگانی نظیر فوالد
مبارکه اصفهان استفاده کند.

قیمت سیمان در بورس به کیسهای ۲۵
هزار تومان رسید

وزیر صمت با بیان اینکه قیمت س��یمان در
بورس به کیس��های  ۲۵هزار تومان رس��ید
گفت :امضاهای طالیی و چند قیمتی از بازار
فوالد حذف خواهد ش��د.به گزارش تسنیم،
سیدرضا فاطمی امین اظهار کرد:طبق قولی
ک��ه در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت
داده ش��د ،خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ
پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در
بورس به کیس��های  25هزار تومان رس��ید.
وی افزود :این درحالی اس��ت که بس��یاری
معتقد بودند وقتی نرخ کاالیی در ایران باال
میرود ،دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق
خوشایند رخ داد.عضو کابینه دولت سیزدهم
با بیان اینکه نرخ س��یمان فل��ه نیز به 360
تومان رس��ید که همان قیمت سه ماه قبل
اس��ت ،تأکید کرد :کاری که ما برای کنترل
قیمت سیمان انجام دادیم اصالح ساختار بود
و با روشهای تعزیراتی ،موردی و همچنین
تها به اینجا نرس��ید به
ایجاد جو روانی قیم 
طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد ،نرخ
س��یمان را کاهنده کرد .عضو کابینه دولت
س��یزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز
به  360تومان رس��ید که همان قیمت س��ه
ماه قبل است ،تأکید کرد :کاری که ما برای
کنترل قیمت س��یمان انج��ام دادیم اصالح
ساختار بود و با روشهای تعزیراتی ،موردی
تها به اینجا
و همچنین ایجاد جو روانی قیم 
نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد
شد ،نرخ سیمان را کاهنده کرد .وی با تأکید
بر اینکه تا دو هفته آینده نیز بر بازار سیمان
متمرکز خواهیم بود ،یادآور ش��د :تا دو هفته
آتی ،تمامی خرده فروشان و عامالن فروش
سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند
ش��د تا در بورس و در حوزه عمده فروش��ی
و خرده فروش��ی به یک روال معقول دست
یابیم.
تداوم عرضه برنج خارجی

وزی��ر جهاد کش��اورزی از ادامه عرضه برنج
خارج��ی در ص��ورت نیاز خب��ر داد و گفت:
اعتماد به تش��کلها طی یک هفته گذشته
قیمت مرغ را کاه��ش داد.به گزارش صداو
سیما ،س��ید جواد س��اداتی نژاد اظهار کرد:
هم��ه ت�لاش وزارت جهاد کش��اورزی این
اس��ت که با کمک انجمنها و تشکلهای
بخش کش��اورزی ،بازار را کنترل و مدیریت
کند.وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به اینکه
طی روزهای گذش��ته با تشکلهای بخش
کش��اورزی جلس��اتی در خصوص تامین و
توزیع کاالهای اساس��ی برگزار ش��د ،گفت:
این جلس��ات در آین��ده نیز قطعا اس��تمرار
خواه��د یافت.وی همچنی��ن تعدیل قیمت
م��رغ در هفته گذش��ته را نتیج��ه اعتماد به
تش��کلهای بخش کش��اورزی عنوان کرد
و افزود :معتقدم ظرفیت و قدرت تش��کلها
باید در تنظیم بازار به کار گرفته شود.ساداتی
ن��ژاد تامین برنج و کنترل قیمت آن را دیگر
دغدغههای اصلی نمایندگان خواند و گفت:
عرضه برنج خارجی در صورت نیاز از سوی
شرکت بازرگانی دولتی ادامه خواهد یافت تا
قیمت برنج در بازار کنترل ش��ود.وزیر جهاد
کش��اورزی با اعالم اینکه تولید برنج ایرانی
به دلیل خشکسالی  ۱۸درصد کاهش یافته
اس��ت ،گفت :برنج ایران��ی به دلیل وضعیت
عرضه و تقاضا در بازار افزایش قیمت داشته
اس��ت ،اما قیم��ت برنج خارج��ی را در بازار
کنترل میکنیم.
صادرات بذر برای اولین بار از کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال
اولین سالی بود که صادرات بذر داشتیم ،گفت:
صادرات بذر اس��تمرار خواهد داشت و استان
اردبیل و خوزس��تان میتوانن��د در این زمینه
پیشرو باشند.به گزارش عصرایرانیان از وزارت
جهادکش��اورزی ،جواد وفابخش ،معاون امور
زراعت وزارت جهاد کش��اورزی اظهارداشت:
زیر بخ��ش زراع��ت دارای  ۹۱.۷میلیون تن
( ۶۹درصد تولیدات کش��اورزی) تولید اس��ت
و سطح زیر کش��ت محصوالت زراعی ۱۲.۱
میلیون هکتار بوده که  ۵.۸میلیون هکتار آن
آبی و  ۵.۹میلیون هکتار نیز دیم اس��ت.وی با
بیان اینکه در  ۹سال گذشته به طور میانگین
س��االنه  ۳۶۷هزار تن بذر گندم تدارک دیده
میشد ،عنوان کرد :در سال زراعی جدید ۳۵۵
هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده و به دست
کشاورزان رسانده میشود.معاون امور زراعت
وزارت جهاد کشاورزی افزود :حدود  ۵۶درصد
از بذر مورد استفاده کشاورزان ،بذر خودمصرفی
اس��ت که در حال حاضر تیمار و بذرمال این
بذور در حال انجام است .وفابخش با بیان اینکه
امسال اولین سالی بود که صادرات بذر داشتیم،
خاطرنش��ان کرد :صادرات بذر استمرار خواهد
داشت و استان اردبیل و خوزستان میتوانند در
این زمینه پیشرو باشند .وی افزود :لیبل گذاری
بذور ما بین المللی است و سیاستهای کالن
کشور این اجازه را به ما میدهد که در مسئله
صادرات بذور ورود کنیم.

