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اخبار
نرخ حداکثری فروش  ۹قلم کاالی
اساسی اعالم شد

اتاق اصناف ایران ،نرخ حداکثری فروش  ۹قلم
کاالی اساسی را برای مصرف کننده در سراسر
کشور اعالم شد.به گزارش عصرایرانیان ،اتاق
اصناف ایران پیرو اطالعیه شماره  ۲ستاد تنظیم
بازار مورخ  ۲۱/۰۲/۱۴۰۱درباره مردمی سازی
و توزیع عادالنه یارانهها ،نرخ حداکثری فروش
انواع لبنیات ،روغن ،م��رغ و تخممرغ را برای
مصرف کننده در سراس��ر کشور اعالم کرد.بر
اس��اس این اطالعیه نرخ حداکثری فروش ۹
قلم کاالی اساس��ی به این شرح است :قیمت
مصرفکنن��ده هر کیلوگرم ش��یر خ��ام ۲/۳
درصد چرب��ی درب دام��داری  ۱۲۰۰۰۰ریال،
قیمت مصرفکننده ش��یر نایلونی ۹۰۰گرمی
کم چرب  ۱۵۰۰۰۰ریال،قیمت مصرفکننده
ش��یر پاس��توریزه بطر یک لیت��ری کم چرب
،۱۸۰۰۰۰قیمت مصرفکننده ماس��ت دبهای
 ۵/۲کیلویی کم چ��رب  ۴۹۸۰۰۰ریال،قیمت
مصرفکننده پنیر  UFنسبتا چرب  ۴۰۰گرمی
 ۳۷۰۰۰۰ریال،قیم��ت مص��رف کننده روغن
مای��ع آفتاب گ��ردان  ۸۱۰گرم��ی پخت و پز
 ۶۳۰۰۰۰ریال،قیمت مصرف کننده روغن مایع
۸۱۰گرمی س��رخ کردنی ۶۲۰۰۰۰ریال،قیمت
مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم ۵۹۸۰۰۰
ریال،قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخممرغ
 ۳۹۸۰۰۰ریال .به اس��تناد این مصوبه از مورخ
 ۲۲/۰۲/۱۴۰۱هرگون��ه اعالم قیمت باالتر از
قیمت های مصوب در تمامی شبکه های توزیع
اع��م از زنجیره ای  ،صنفی و مجازی  ،تخلف
گران فروش��ی محسوب ش��ده و گشت های
مشترک نظارت و بازرس��ی اتاق ها و اتحادیه
های صنفی و سازمان تعزیرات با اندک خاطیان
احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.
بازار با افزایش بازرسیها
ی شود
کنترل م 

رئی��س اتاق اصناف تهران گف��ت :با افزایش
بازرس��یها بازار را کنترل و از هرگونه افزایش
قیمت کاالها به غیر از آن اقالمی که افزایش
قیمت آن به تصویب س��تاد تنظیم بازار برسد،
جلوگیری خواهی��م کرد.به گ��زارش فارس،
قاس��م نوده فراهانی اظهار کرد :طرح اصالح
یارانهها که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای
آن گرفته است باید پیش از این اجرایی میشد
ام��ا به دالیلی اجرایی نش��د و اکن��ون دولت
تصمیم گرفته تا این طرح را اجرا کند لذا باید
بخشهای مختلف از جمله اصناف در اجرای
بهتر این طرح به دولت یاری برس��انند .رئیس
اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه با اصالح
یارانه قیمت برخی از اقالمی که دولت اعالم
کرده اس��ت ،تغییر خواهد کرد ،افزود :بنابراین
برای جبران افزایش قیمتها دولت یارانهها را
به میزان  10برابر افزایش داده اس��ت تا فشار
اقتصادی ب��ر مردم وارد نش��ود .نماینده وزیر
صمت در ات��اق اصناف ایران اظهار داش��ت:
اصناف نیز به عنوان بخشی از جامعه اقتصادی
کش��ور خود را موظف میدانند تا در این طرح
دولت را ی��اری کنند لذا ات��اق اصناف تهران
تمام تالش خود را انجام میدهد تا با افزایش
بازرسیها و نظارتها قیمتها را کنترل کند و
از افزایش قیمت کاالها بیش از آنچه که دولت
اعالم کرده اس��ت جلوگیری کند .وی افزود:
ب��ا برنامهریزیهای انجام ش��ده در خصوص
بازرسیها بازار را کنترل خواهیم کرد تا قیمت
اقالم دیگر به غی��ر از آن کاالهایی که دولت
اعالم کرده است افزایش نیابد.
10میلیون مسکن جدید
در کشور نیاز داریم

قاسمی گفت :تاکنون  ۵میلیون نفر در سامانه
نهضت مس��کن ثبت نام کرده اند و باید برای
 ۱۰میلیون نفر در کشور مسکن جدید بسازیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،رس��تم
قاس��می گفت :با توجه به فارغ التحصیلی هر
ساله دانشجویان و امکان ازدواج آنها در کشور
به بیش از  ۱۰میلیون مسکن جدید نیاز داریم.
که عمده این افراد یا مستاجر هستند یا در پشت
بامها زندگی میکنند ۸ .میلیون جوان به علت
مشکالت مالی و نداشتن مسکن مجرد مانده
اند .به گفته وزیر راه وشهرس��ازی ما در طرح
جهش تولید برای ساخت یک میلیون مسکن
در سال برنامه ریزی کردیم که بیش از دو سوم
آن یعنی  ۸۶۰هزار واحد در دست اجرا است و در
سال جدید نیز اقدام به واگذاری واحدها خواهیم
کرد.قاس��می می گوید :برخی از درآمدها را از
فروش زمینهای تحت تملک راه و شهرسازی
و همچنین زمینهای با کاربریهای تجاری و
خاص که به استان کمک میکند ،کسب می
کنیم و در واقع درآمدهای استانها را باید برای
استان خودش هزینه کرد.

واردات هدفمند خودرو به تقویت کیفیت و کاهش نرخ منجر میشود

نائب رئیس کمیسیون اصل  ۹۰قانون اساسی
مجلس بر لزوم تولید خودرو با کیفیت توسط
خودروسازان که امکان رقابت با محصوالت
خارجی را داشته باشد ،تاکید کرد.به گزارش
خانه ملت،نصراهلل پژمانفر اظهار کرد :به نظر
میرسد؛ فرصت داده ش��ده به خودروسازها
جهت افزایش کیفیت خودروها کافی است
چراکه آنها در راس��تای افزایش دانش فنی
خود اقدامی انج��ام ندادند درصورتی که اگر

این مهم محقق شده بود کشور میتوانست
صنعت خودروس��ازی قوی داش��ته باشد ،به
همین دلیل مجلس با جدیت به دنبال واردات
مدیریت شده خودرو بود چراکه این کار سبب
ایج��اد رقابت و تولی��د محصول باکیفیتتر
ازسوی خودروسازان داخلی میشود.وی ادامه
داد :همچنین باید اطمینان ایجاد شده برای
خودروس��ازها مبنی بر اینکه مردم مجبورند
خودروهای آنه��ا را با هر قیمت و کیفیتی

خریداری کنند سلب کرد ،درواقع بهتر است
فرصتی تعریف شده به خودروسازها داده شود
بهعنوان مثال باید  5س��ال به خودروسازها
برای جبران کیفیت پایین محصوالتشان
فرص��ت داد و ه��ر س��ال  10درص��د ورود
خودروهای خارجی آزاد ش��ود تا در پایان 5
سال ،خودروس��ازها احساس خطر کنند که
این مهلت دیگر قابل جبران نیس��ت و باید
با خودروهای خارجی رقابت کنند.نائب رئیس

کمیس��یون اصل  90قانون اساسی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه با واردات مدیریت
شده خودرو به شرط حل مشکالت تلنبار شده
حوزه خودرو موافق است ،اظهار کرد :صادرات
خودروهای مانند پراید ،تیبا و پژو به کشورهای
مانند عراق ،پاکس��تان و افغانستان به دلیل
رقابت با خودروسازان جهانی نبوده است بلکه
به دلیل هزینههای پایین دس��تمزد ،انرژی و
تولید نسبت به هزینههای ارزی دنیا است که

تزریق  ۷هزار تن مرغ
و  ۱۲۰هزار تن روغن به بازار

سبب شده به تناسب نرخ ارز ،قیمت خودروی
ایرانی برای مردم کشورهای همسایه ارزان و
به اصالح مفت باشد! چراکه یارانههای تمامی
مردم نی��ز در پایین بودن قیمت خودرو برای
خارجیها تاثیرگذار است.

اطمینان خاطر وزیر صمت به مردم؛

کمبودی در کاالهایی اساسی نداریم

وزی��ر صمت گفت :همه واحدهای تولی��دی االن ذخیره
روغ��ن خام دارند ،بنابراین ما به هیچ وجه در مورد ذخایر
روغن خام و بس��ته بندی ش��ده دچار مشکل نیستیم.به
گزارش عصرایرانیان ،س��ید رض��ا فاطمی امین گفت :به
لحاظ موجودی کاال کمب��ود نداریم ،روزانه نزدیک چهار
هزار تن مصرف روغن در کش��ور اس��ت.وی گفت :پنج
شنبه چهارهزار تن ،جمعه در روز تعطیل  ۳۵۰۰تن تولید
میش��ود و روز ش��نبه  ۵هزار تن تولید میشود .در یکی
از اس��تانهای شمالی انباری که  ۲هزار تن روغن معادل
نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد.وزیر صمت
گفت :متأس��فانه  ۸۵درصد روغن را از خارج از کشور وارد
میکنیم .وی افزود :شرکتی به اسم بازرگانی دولتی ایران
تا االن که روغن ارز  ۴۲۰۰تومانی داش��ته روغن را وارد
میکرده است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد:
این شرکت اواخر فروردین ماه  ۱۲۰هزار تن و در چند روز
گذشته هم  ۸۰هزار تن روغن روغن تخصیص داده است.
فاطمی امین گفت :هم��ه واحدهای تولیدی االن ذخیره
روغن خ��ام دارندبنابراین ما به هیچ وج��ه درمورد ذخایر
روغن خام و بس��ته بندی شده دچار مشکل نیستیم .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت گفت :قیمتهای جدید دیش��ب
به انجمنهای تولید کننده ابالغ ش��د ،ما بین سه عامل
تولید کننده ،شرکتهای پخش و فروشگاهها ارتباطمان
را تقویت و دقیقتر کردیم.فاطمی امین افزود :چند روزی
کمبود روغن و اختالل خواهیم داش��ت ،اما به س��رعت
برطرف خواهد ش��د .وی گفت :مصرف م��رغ تهران در
روز  ۱۲۰۰تن اس��ت ،امروز  ۱۲۰۰ت��ن مرغ گرم و ۴۰۰
تن هم مرغ منجمد در تهران عرضه ش��ده اس��ت .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت افزود :در بحث نظارت دو مرحله
وجود دارد ،یک باید تولیدکنندگان قیمت درست درج کنند
و دوم اینک��ه در نظام توزیع افزایش قیمت معقول باش��د
یعنی گرانفروشی نشود.این مقام مسئول ادامه داد :بنابراین
کاالیی که قیمت بر روی آن به عنوان قیمت تولید کننده
درج ش��ده است اگر از حدی بیش��تر نباشد و مجاز باشد،
کار ماس��ت که آنها را کنترل کنیم.وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت اضافه ک��رد :در گام اول اینکه تولید کنندگان

قیمت را درس��ت درج کنند ما این را به طور س��امانهای
پیگیری میکنیم و اگر قیمتها بیش از حد مجاز باشد ما
با آن برخورد میکنیم .آقای فاطمی امین گفت :قس��مت
دوم توزیع و قسمت آخر فروشگاهها هستند که هم دولت
باید نظارتها را گس��ترده کند و هم م��ردم میتوانند به
ما کم��ک کنند.وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :در
سراس��ر کش��ور روزی  ۷۰۰نفر بازرس داشتیم که این را
به باالی هفت هزار نفر رساندهایم .فاطمی امین افزود :در
یک روز نزدیک به  ۹هزار پرونده کوچک و بزرگ معادل
یک ماه بازرس��ی ،تشکیل انجام شد .وی گفت :امروز در
سراس��ر کش��ور  ۲۰هزار تماس داشتیم که  ۵۸درصد آن
راجع به گرانفروش��ی بود.وی خاطرنشان کرد :اتفاقی که
در این هفته افتاد ،سازمان تعزیرات اختیارات بسیار خوبی
گرفته ،هفتههای قبل اگر کسی درج قیمت نمیکرد ۸۴
هزار تومان جریمه میشد که این جریمه هیچ بازدارندگی
ن��دارد ،آن جریمه االن به  ۱۰میلیون تومان افزایش پیدا
کرد اس��ت .فاطمی امین گفت :روز گذشته و امروز باالی

دلیل که وقتی نهادهه��ای یارانهای وارد میکنیم طبیعت ًا
نمیتوانیم به اندازه کافی وارد کنیم.فاطمی امین گفت :در
روش جدید وارد کنن��ده از نیما  ۲۴هزار تومان دالر خود
را خریداری میکند و دیگر نیازی به دخالت دولت نیست،
وارد کنن��ده و بخش خصوص��ی یکدیگر را پیدا میکنند.
آقایوی افزود :یکی از مهمترین آثار این طرح این است که
دولت خودش را از فعالیتهای اقتصادی خارج میکند و
نظارت میکند .وی اضافه کرد :نفع مردم در این است که
دولت خودش را درگیر کار کسب و کار نمیکند میآید در
سطح باالتری قرار میگیرد و تمام توان خود را بر نظارت
و افزایش بهره وری میگذارد.فاطمی در پاسخ به پرسشی
مبن��ی بر اینکه تغییراتی که در قیمتهای جهانی کاالها
داشت چقدر تأثیر گذار در تصمیم دولت بود؟ افزود :یکی
از م��واردی که اجرای این قانون را تس��ریع کرد ،افزایش
شدید قیمتهای جهانی بود ،به عنوان مثال گندم سه ماه
قبل تنی  ۲۸۰هزار دالر بود که به  ۴۰۰دالر رسیده است،
دانههای روغنی در ش��هریور م��اه نزدیک به هزار و ۲۰۰
دالر بوده که االن دو هزار دالر است.وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت :مس��لم ًا دهکهای پایین سه دهک اول
که برای هر نفر  ۴۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده ،قطع ًا
ب��ه این مبلغ از مرغ ،لبنیات ،تخم مرغ و روغن اس��تفاده
نمیکردند یعنی منابعی در اختیارش��ان قرار میگیرد که
خیلی بیش��تر از مخارج قبلی است یعنی نه تنها افزایش
قیمتها برای آنها جبران میش��ود بلکه مبلغ بیشتری
هم پرداخت میشود.فاطمی امین افزود :ممکن است در
بعض��ی از صنایع غذایی که روغن اس��تفاده میکنند ،هر
گونه تغییر قیمتی باید با اجازه و مصوبه س��ازمان حمایت
ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان و س��تاد تنظیم بازار
باشد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای چهار قلم
اصلی قیمتهایی که اعالم شده دیگر تغییر نخواهد کرد،
اما ممکن است در بعضی از صنایع در بعضی از محصوالت
به دلیل اینکه مواد اولیه آنها افزایش پیدا میکند ،افزایش
قیمتی را شاهد باشیم.وی افزود :هر واحد تولیدی که فکر
میکند که هزینههایش بیشتر و سودش کافی نیست باید
به سازمان حمایت مراجعه کند.

 ۶۰هزار بازرس��ی داش��تیم که ش��امل انبارها ،واحدهای
تولیدی و ش��رکتهای پخش که بخش عمدهای از آن
به تماسهای مردمی بر میگردد.وی در خصوص سامانه
 ۱۲۴افزود :سامانه  ۱۲۴دو قسمت است یک کانال تلفنی
اس��ت که ما در یکی دو ماه گذش��ته ارتق��ا دادهایم ،تمام
تماسها ضبط میشوند و بخشی دیگر سایت  ۱۲۴است
که قیمتها را اعالم میکند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :قب ً
ال کس��ی که میخواست ذرت وارد کند ،ذرت را
وارد میکرد از دول��ت دالر میگرفت بابت هر یک دالر
 ۴,۲۰۰تومان به دول��ت میداد.فاطمی امین افزود۸۰۰ :
کارخانه خ��وراک دام داریم وقتی ذرت و کنجاله میروند
در کارخانه فراوری میش��وند ۱۵ ،درصد بهره وری آنها
بیش��تر میش��ود یعنی ما  ۱۵درصد کمتر نیاز به واردات
داری��م.وی اضافه کرد :روش تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
باعث شده بود که کارخانجات کمتر از  ۲۰درصد از آنها
استفاده شود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت ۱۷ :هزار
مرغداری داریم که بخشی از آنها بالاستفاده است به این

معاون وزیر صمت:

معاون وزیر صمت با بیان اینکه قرعهکشی
خ��ودرو تا اواخر س��ال آین��ده ادام��ه دارد،
گفت :اگر عرض��ه و تقاضای خودرو متعادل
ش��ود ،قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و
پیشبینی میشود با شروع واردات ،قیمتها
ک ش��ود.به
آرامآرام ب��ه ح��د عقالنی نزدی 
گزارش صداوس��یما،در حالی که قبال اعالم
ش��ده بود،قرعه کشی خودرو در سال جاری
حذف میش��ود،اما منوچهر منطقی ،معاون
صنایع حم��ل و نقل وزارت صم��ت درباره
مصوبه آزادس��ازی واردات خ��ودرو گفت :از
اواخر س��ال  ۹۷س��ران قوا ی��ک مصوبهای
گذاردند که به عل��ت محدودیتهای ارزی،
واردات خ��ودرو را به مدت  ۳س��ال ممنوع
کردند و این مدت  ۳سال تا آخر اردیبهشت
م��اه تمام میش��ود از طرفی هم محدودیت
ارزی دیگ��ر وج��ود ن��دارد ،چون ما رش��د

قرعه کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد

صادرات داش��تیم و تا سال قبل تا  ۴۰درصد
افزایش صادرات داشتیم ،بنابراین محدودیت
ارزی هم از بین رفته است.وی افزود :بحث
دوم بحث درون خواست سران قواست برای
اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل
برس��د زمان آن بود که بحث واردات خودرو
برای تنظیم گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح
شود؛ بر اساس همین اصل ،وزارت صمت با
مدیریت ش��خص آقای وزیر با تالش فوق
العاده زیاد در این زمینه ،آیین نامه را تنظیم
و به دولت ارائه ش��د حال میتوانیم بگوییم
کلیات آن مصوب ش��ده اس��ت.منطقی در
ادامه بیان داش��ت :دو ده��ه اول را در نظر
بگیریم خودروها قیمت باالیی داشتند ،اما در
مصوب��ه جدید که تنظیم ش��ده عالوه بر دو
دهک باال ،ده��ک پایین هم در نظر گرفته
با مش��وقهای خاص که بتواند دهکهای

پایین را هم پوشش دهد به طور مثال تعرفه
پایین تری برای دهک پایین گذاش��تند.وی
افزود :بح��ث دیگر نیم نگاه��ی به صنعت
خودرو بود ،صنعت خ��ودرو  ۳وظیفه اصلی
دارد :یکی خدمات پس از فروش که در این
طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است،
نکته بع��دی این بود که ما واردات خودرو را
صرف ًا برای واردات انجام میدادیم ،اما یکی
از بحثهایی که خیلی از کشورها هم از آن
استفاده میکنند این است که در کنار واردات،
انتقال دانش و فناوری هم اجراشود و مبحث
بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به
روز و به خص��وص خودروهای برقی که در
دنیا اس��تقبال خوبی از آن شده است.معاون
صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد:
برای واردات خودرو نمیتوانیم به طور کامل
از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین

پیشنهاد شد که سرمایه گذاران میتوانند در
زنجی��ره ارزش خودرو چ��ه در قطعات و چه
در زیر مجموعهها س��هیم باشند و همچنین
مش��وقهای صادراتی نیز تعریف شد برای
کس��انی که طیفی از محص��والت را صادر
میکنن��د در ازای صادرات ب��ا مجوز بانک
مرکزی بتوانن��د وارادات کنند.منطقی درباره
میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی روی
تولی��دات داخلی افزود :به عن��وان مثال نیاز
بازار  ۲میلیون دس��تگاه خودرو اس��ت منتها
خودروسازها یک و نیم میلیون تولید میکنند
و برای اینکه بازار به تعادل برسد ،باید جمع
تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای
جامعه را برطرف کنند؛ عدد کام ً
ال بستگی به
این دارد که ما چقدر ش��کاف داشته باشیم و
طبع ًا وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و
هم تیراژ را باال ببرند ،قطع ًا میتوانیم بگوییم

واردات محدودت��ری را خواهیم داش��ت.وی
در ادامه گفت :اگ��ر عرضه و تقاضا متعادل
ش��ود ،قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و
پیش بینی ما این اس��ت که با شروع واردات
و ادام��ه آن ،قیمته��ا آرام آرام ب��ه آن حد
عقالنی که مش��تری انتظار دارد ،نزدیکتر
ش��ود.معاون صنای��ع حمل و نق��ل وزارت
صمت درباره قرعه کشیها که ادامه خواهد
داش��ت یا خیر اظهار داشت :با توجه به بازار
نامتعادل خودرو ،نکته مهم در قرعه کش��ی
این اس��ت که متقاضی بیشتر از تولید است
و بخشی خودرو را کاالی سرمایه محسوب
میکنند؛ پیش بینی میکنم تا اواخر س��ال
آینده همانطور که وزیر صمت گفتند ،اغلب
قرعه کشیها منتفی و از بین خواهد رفت و
ما به سمت کیفیت محصول و عقالیی شدن
قیمت و تامین نیازهای مردم خواهیم رفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

فساد در توزیع یارانهها زیاد بود و باید اصالح می شد

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره ب��ه اینکه در
اجرای طرح اص�لاح یارانه آرد بح��ث فوریت مطرح
بود ،گف��ت :در حوزه روغن نباتی کمب��ودی نداریم و
ذخای��ر کاالهای اساس��ی نیز کافی اس��ت.به گزارش
مهر،محم��د قربانی ،معاون برنامهری��زی و اقتصادی
وزارت جهاد کش��اورزی درباره انتقادات مطرح شده از
اقدام دول��ت در حذف یارانه آرد اظهار کرد :متوس��ط
مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار شهری ساالنه
 ۴.۹کیلوگرم و  ۴.۷کیلوگرم در روستا و متوسط هزینه
ش��هری آن در س��ال  ۷۱هزار تومان و روس��تایی ۶۹
هزار تومان است همچنین متوسط مصرف سرانه نان
فانت��زی و حجیم برای هر فرد در ش��هر  ۰.۶کیلوگرم
و روس��تا  ۰.۱کیلوگرم اس��ت.وی با تاکید بر اینکه در
اص�لاح یارانه آرد فوریت زیادی وجود داش��ت ،اضافه
ک��رد :یارانهای که در ح��وزه آرد ما به بخش صنف و
صنع��ت میدادیم  ۳۰هزار میلی��ارد تومان بود ضمن
اینک��ه هر تن گندم بین  ۵۸۰تا  ۶۰۰دالر خریداری و
وارد میش��د و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت
 ۴۸۰ت��ا  ۵۰۰دالر انجام میگرفت بنابراین این یارانه
از جیب مردم خارج میشد و به مصرف کننده خارجی

تعلق میگرفت.قربانی با اشاره به صادرات حدود ۲۵۰
هزار تن ماکارونی در س��ال گفت :همه کش��ورها آرد
وارد و ف��رآوری و صادر میکنند تا ارزش افزوده ایجاد
شود ما آرد را با ارز  ۴,۲۰۰تومان وارد ،ماکارونی تولید
و آن را ص��ادر میکردیم ک��ه در واقع نوعی صادرات
یارانه اس��ت؟وی با بیان اینکه  ۲۵۰هزارتن قاچاق آرد
از کش��ور انجام می ش��ده ،درباره اینکه منبع این عدد
کجاست؟ ،افزود :این گزارش کشف نیروی انتظامی در
س��ال  ۱۴۰۰است که نسبت به سال قبل  ۲۰۰درصد
رشد داشته است همچنین در سال  ۱۴۰۰تقاضای آرد
یارانهای کشور به یک میلیون و  ۳۱۳هزار تن رسید و
این رقم در سال  ۸۳۱ ،۱۳۹۹هزار تن بوده که افزایش
 ۴۸۲هزار تنی داشته این در حالی است که نه جمعیت
ما افزایش یافته و نه مصرف سرانه تغییر یافته است.
با یک چرخه فساد در توزیع یارانهها مواجه بودیم


قربانی درباره اینکه گفته میشود به دنبال گرانی شدید
قیمت برنج ،مصرف نان در کشور افزایش داشته است؟،
افزود :آمار مرکز ملی آمار این مس��اله را تأیید نمیکند
و براساس اعالم این مرکز مصرف سرانه نان در کشور
همچنان  ۳۱۰گرم در روز برای هر فرد اس��ت.معاون

وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد :قیمت هر کیسه ۵۰
کیلوگرمی آرد در داخل کش��ور حدود  ۳۸هزار تومان
و خ��ارج از مرز بین  ۸۰۰هزار ت��ا یک میلیون تومان
بود ضمن اینکه گزارشاتی که در اختیار ما قرار گرفته
نش��ان میدهد در یک ماه و نیمی که از س��ال ۱۴۰۱
گذشته  ۳۱۸تن آرد قاچاق کشف شده است.قربانی در
واکنش به اینکه مرزبانی میزان کشف آرد قاچاق را در
سالجاری حدود  ۵تن اعالم کرده است ،گفت :گزارشی
که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی ناجا است که
اخیراً نیز اعالم شده ضمن اینکه غیرمکشوفه نیز وجود
دارد و بنابرای��ن مقدار زیادی هم آرد از کش��ور خارج
شده است.وی تصریح کرد :بنابراین با یک چرخه فساد
در توزیع یارانهها مواجه بودیم که باید اصالح میش��د
و فوریت مس��اله بس��یار زیاد بوده است.قربانی به این
پرسش که آیا فکر نمیکنید سخنرانیهای مسئوالن
که بعد از انجام این طرح صورت گرفت ،میتوانس��ت
قبل از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به
دنبال داشته باشد؟ ،توضیح داد :فوریت دیگر تغییرات
ش��رایط و قیمته��ای جهانی ب��ود و اتفاقاتی که در
کشورهای همس��ایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت

جهانی رخ داده و این کش��ورها به دنبال واردات بودند
و وقت��ی گزارشهایی به ما میرس��ید ک��ه قاچاق در
حال ش��دت گرفتن اس��ت ،نمیتوانس��تیم زمان را از
دس��ت بدهیم و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه
اصالح شود.وی درباره اینکه آیا منظور شما این است
ک��ه دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رس��ید؟ ،افزود:
خی��ر ،ناگهانی نبود ،ضرورت انجام کار مطرح بود .چرا
که پدیده قاچاق هم ش��دت گرفته بود و هم مرتب در
حال تکرار بود البته نمیخواهم بگویم دلیلش این بوده
و چنین دیدگاهی ندارم اما میتواند یکی از احتماالت
باشد.این مقام مسئول درباره اینکه آیا دولت نگران بود
عدهای از شرایط سواس��تفاده کنند و دست به احتکار
بزنند که چنی��ن کاری را بی مقدمه انجام داد؟ ،گفت:
بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و ممکن است که
رخ دهد.قربانی گفت :به مرور که از این اتفاق بگذرد،
چرخه فساد و رانت جمع میشود و شرایط برای مردم
بهتر خواهد ش��د و آن زمان متوجه میش��وند که این
کار درست و منطقی بوده است وقتی کم کم در مسیر
ریل گذاری اقتصادی دولت قرار بگیریم نتایج آن برای
مردم کام ً
ال مشخص خواهد شد.

معاون برنامه ری��زی و اقتصادی وزیر جهاد
کش��اورزی گفت :هیچ مش��کلی در عرضه
محصوالت��ی از جمله مرغ و روغن نداریم و
هیچ یک از فروشگاه ها و کسبه حق فروش
محصول بیش از نرخ تعیین ش��ده را ندارند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان،محمد
قربانی گفت :از دیروز برخی از فروش��گاه ها
به علت افزایش تقاضا با مش��کالتی روبهرو
شده بودند که امروز با سفارش گیری جدید
و انتقال محصوالت به فروش��گاهها مشکل
کمبود عرضه برطرف ش��ده و فروش��گاه و
کسبه طبق قانون موظف هستند که بر اساس
قیمت های جدید محصول را به مش��تریان
عرضه کنن��د و در این زمینه هم نظارت ها
به ش��دت وجود دارد و ادامه خواهد داش��ت.
به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر
جهاد کشاورزی تمامی کش��تارگاه ها فعال
بوده و  ۷هزار تن کش��تار م��رغ انتقال پیدا
کرده به استان ها و  ۱۳۵میلیون قطعه مرغ
هم در روز عرضه میش��ود.قربانی گفت :در
حوزه تولید روغن هم مش��کلی وجود ندارد
و  ۱۲۰هزار تن روغن وارد ش��ده و با تغییر
قیمت با قیمت جدید وارد بازار میشود.
 ۴۰۰گروه بازرسی
در استان تهران فعالیت میکنند

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران از فعالیت  ۴۰۰اکیپ
بازرس��ی برای مقابله با احتکار و گرانفروشی
در بازار خبر داد.به گزارش صدا و سیما ،سعید
محمدی پور ،معاون بازرسی و نظارت سازمان
صمت استان تهران با اشاره به طرح نظارتی
ویژه که از روزهای گذشته در بازار آغاز شده
گفت :کاالهای هدف در این طرح ،کاالهای
اساسی به ویژه روغن ،ماکارونی ،برنج ،شکر،
ش��وینده و محصوالت سلولزی بوده و هدف
بازرسی عرضه بیشتر این اقالم است.معاون
بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران
از فعالیت  ۴۰۰اکیپ بازرسی در سطح استان
تهران با همکاری اتحادیهها ،بازرسان وزارت
صمت و وزارت جهاد کش��اورزی و تعزیرات
حکومتی خبر داد و اظهار کرد :سعی میکنیم
کاالها هر چه بیشتر عرضه و از احتکار ،حتی
احتکار در واحدهای صنفی جلوگیری ش��ود.
وی همچنی��ن از بازدی��د از بزرگترین تولید
کننده روغ��ن در تهران خب��ر داد و تصریح
کرد :بر اساس مشاهدات مقدار زیادی روغن
برای تصفیه به این واحد تولیدی وارد ش��ده
و خ��ط تولید با  ۸۰درصد توان در حال تولید
اس��ت .همچنین ماش��ینها آماده بارگیری
ب��رای انتقال روغنهای تولید ش��ده ،بودند.
محم��دی پور درباره ادامه طرح ویژه نظارتی
گفت :به طورکلی بازرس��ی و نظارت بر بازار
وظیفه دائمی س��ازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها است .اما در این طرح ،همه
معاونتهای س��ازمان و نیروهای آن به جز
تعدادی که مس��ئولیت پش��تیبانی را برعهده
دارند در س��طح بازار حض��ور دارند.محمدی
پور در پاس��خ به سوالی درباره چرایی کمبود
روغن نیز گفت :این مس��ئله مربوط به حوزه
بازرسی نیس��ت ،بلکه باید از حوزه تجارت و
صنعت پیگیری شود .همچنین وزارت جهاد
کشاورزی تأمین کننده روغن خام است.وی
افزود :بازدیدهای ما در بازار نشان میدهد که
مشکل روغن کماکان وجود دارد ،اما با توجه
به افزای��ش تولید ،پیش بینی میش��ود این
مشکل به زودی برطرف شودمعاون بازرسی
و نظارت سازمان صمت استان تهران در پایان
از مردم خواس��ت اگر با احتکار و گرانفروشی
مواجه ش��دند به سامانه  ۱۲۴گزارش کنند و
گفت :هم اکنون ،تعداد پاسخگویان دو برابر
شده و تا ساعت  ۹شب به صورت مستقیم به
شکایتها رسیدگی میشود.
خرید تضمینی گندم
به یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن رسید

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت :بنابر
آمار میزان خرید گند م در مقایس��ه با س��ال
قبل ناش��ی از بهبود شرایط بارش و اصالح
قیمت  ۱۴درصد رشد داشته است.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،علیقلی ایمانی
گف��ت :بنابر آخری��ن آمار از ابت��دای فصل
برداشت تاکنون یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن
گندم با ارزش بالغ بر  ۱۷هزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان از کشاورزان خریداری شده که نسبت
به س��ال قبل  ۱۴درصد رش��د داشته است.
به گفت��ه وی ،تاکن��ون  ۶۰درصد مطالبات
گندمکاران پرداخت ش��ده ک��ه با این وجود
پرداخت مطالبات حدود  ۲هفته عقب اس��ت
.ایمانی میگوید ،با توجه به تاخیر در پرداخت
مطالبات از دولت تقاضا داریم که منابع الزم
را تامین کند تا گن��دم از چرخه خرید خارج
نشود.مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:
با وجود ش��رایط اقلیمی پیش بینی میشود
که تولید گندم به  ۱۰میلیون تن برس��د که
 ۵میلیون و  ۵۰۰هزار تن از این میزان وارد
چرخه دولت خواهد شد.

