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اخبار
درخواست معاون وزیر راه از متقاضیان
نهضت ملی مسکن

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه
انتظار میرود متقاضیان نهضت ملی مسکن
آورده خود را بهموقع واریز کنند،گفت :بههیچ
وجه نباید اجازه دهی��م امید مردم به ناامیدی
تبدیل شود.به گزارش تسنیم ،علیرضا جعفری
در جلس��ه با پیمانکاران پروژه های مسکونی
شهر جدید پردیس اظهار کرد :شرکت عمران
با توجه به تعهدی که به متقاضیان مسکن در
این شهر جدید داده است باید تا یک ماه آینده
برنامه زمانبندی و اجرایی مشخصی در پیشبرد
و تحوی��ل پروژه های مس��کن مهر به آن ها
ارائ��ه دهد.وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه
نباید اجازه دهیم امید مردم به ناامیدی تبدیل
شود ،افزود :ش��رکت عمران شهرهای جدید
بدون ش��ک هرگونه همکاری الزم در تأمین
مالی پروژه های مسکن مهر نیمه کاره به ویژه
در حوزه تهاتر را داش��ته و آمادگی الزم برای
دریافت درخواس��ت پیمانکاران در این بخش
را دارد.وی ب��ا یادآوری توقف س��اخت برخی
پروژههای اقدام ملی مسکن با پیشرفت کمتر
از  10درصد ،تصریح کرد :در این دوره تصمیم
بر آن ش��دیم به منظور ساماندهی متقاضیان،
پیمانکاران و تعیین تکلیف هرچه سریع تر این
واحدها ،طی فرآیندی بر اس��اس شرایط طرح
نهضت ملی مسکن تغییر و قرارداد جدید برای
آن ها تنظیم ش��ده تا مشمول تسهیالت این
طرح نیز ش��وند.وی ادام��ه داد :ضریب باالی
ناخالصی پروژه های اقدام ملی مس��کن یکی
از مشکالت است؛ این مسئله با افزایش سهم
متقاضیان به آنها فش��ار می آورد که باید با
بازنگری سهم ها در آن پروژه ها هرچه سریع
تر به نفع مردم اصالح شود.مدیرعامل شرکت
عمران شهرهای جدید با تاکید بر تسریع فرآیند
ابالغ تغییر شاخص مبنای پیمان و قراردادهای
محوطه ،گفت :در این راستا موضوعات مربوط
به ابالغ قراردادهای مهندسین مشاور نیز انجام
و تعیین تکلیف شود.
۳۰هزارمیلیاردتوماننقدینگیبرای
اجرایکشاورزیقراردادیموردنیازاست

وزیر جه��اد کش��اورزی گفت :ب��رای اجرای
کش��اورزی قراردادی  ۳۰ه��زار میلیارد تومان
نقدینگ��ی نی��از داریم که مقرر ش��د توس��ط
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تامین شود تا
کود ،س��م ،بیمه ،بذر را برای کش��اورز تامین
کنیم.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت
جهادکشاورزی،س��ید جواد ساداتینژاد با بیان
این که ما به دنبال  5کار اساس��ی هستیم که
محوریترین آن امنیت غذایی است که از طریق
کش��اورزی قراردادی قابل انجام است ،اظهار
کرد :تکمیل داده و اطالعات و ایجاد رصدخانه
کشاورزی ،دیپلماسی غذایی و وابستگی غذای
همسایگان به تولیدات کشاورزی ایران ،توسعه
سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی و صدور اسناد
اراضی از دیگر کارهای اساسی این وزارت است
که در هویتبخشی به کشاورزان و جلوگیری
از تغییر کاربری اراضی نقش اساسی دارد.وی
تصریح کرد :بسیج هم در عرصه ایجاد سامانه
و هم در ترویج عملکرد خوبی داش��ته است و
اگر به وزارت جهاد کش��اورزی پیوند داده شود
و در مجموعه قرار گیرد میتوانیم ارزش افزوده
کشاورزان را ارتقا دهیم .وزیر جهاد کشاورزی
با اش��اره به کش��اورزی قراردادی ،گفت :برای
اجرای طرح در تامین نقدینگی کمی مش��کل
داری��م و تقریب��ا ب��ه  30هزار میلی��ارد تومان
نقدینگی نیاز داریم که مقرر شد توسط سازمان
برنامه و بودجه کشور تامین شود تا بتوانیم کود،
س��م ،بیمه ،بذر را برای کشاورز تامین کنیم و
در زمان برداشت و فروش محصول با کشاورز
تسویهکنیم.
قیمت سیمان تا  ۱۲درصد کاهش یافت

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
گفت :با تامین بخشی از برق مورد نیاز صنعت
سیمان ،قیمت این محصول در مقایسه با هفته
گذشته بهطور متوس��ط بین  ۱۰تا  ۱۲درصد
کاهش یافت .به گزارش صداو سیما،عبدالرضا
ش��یخان افزود :با برگزاری جلسه اعضاء این
انجمن با وزیر نیرو و دستور تامین برق مورد
نیاز برای تولید ماهانه پنج میلیون تن سیمان و
کلینکر ،تا امروز بخشی از برق مورد نیاز تامین
شده است.وی بیانداشت :اکنون برق مناسبی
در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است تا
به تداوم تولید بپردازند.ش��یخان گفت :همین
مساله سبب شده تا نسب به هفته قبل عرض ه
بیشتر س��یمان را شاهد باشیم که در ادامه به
کاهش متوسط  ۱۰تا  ۱۲درصدی قیمتها در
مناطق مختلف کشور نسبت به هفته گذشته
انجامیده است.

مهار سوداگری در بازار مسکن و خودرو با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :با
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ،منابع مالی
به جای روانه شدن به سمت بازار خودرو و
ملک به س��وی تولید هدایت میش��ود.به
گزارش خانه مل��ت ،محمد صفائی دلوئی
ب��ا بیان اینکه در  190کش��ور دنیا مالیات
ب��ر عایدی س��رمایه اخذ میش��ود ،گفت:
دریافت این نوع مالیات الزاما برای کس��ب
درآمد نیس��ت بلکه برای هدایت س��رمایه

به سمت تولید اس��ت ،این مالیات از روانه
شدن سرمایه به سمت سوداگری جلوگیری
میکند.نماینده مردم گناباد و بجس��تان در
مجلس افزود :در کانادا  ،آمریکا و انگلیس
مالیات بر عایدی سرمایه اخذ میکنند تا از
هدایت منابع مالی به س��مت سوداگری و
داللی جلوگی��ری کنند با تحقق این مهم
سرمایهها به سوی تولید هدایت میشود و
به اقتصاد ملی کمک خواهد شد.وی اضافه

ک��رد :از آنجا که در ح��وزه دریافت مالیات
بر عایدی سرمایه دچار خال هستیم ،بیشتر
منابع مالی به س��وی س��وداگری در حوزه
مس��کن ،زمین ،ارز ،طال و خودرو هدایت
میشود ،این موضوع کمیسیون اقتصادی
مجلس را بر آن داش��ت ک��ه درصدد رفع
ای��ن نقص��ان برآید.این نماین��ده مردم در
مجلس یازده��م با بیان اینکه ش��ور اول
طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در خرداد

ماه س��ال گذشته به تصویب صحن علنی
مجلس رسید ،ادامه داد :در حال حاضر بعد
از شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه
در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده
و در نوب��ت بررس��ی صحن علنی مجلس
قرار دارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
تصریح کرد :امیدواریم با این مصوبه یکی از
ساختارهای اصلی اقتصادی کشور اصالح
شود و سرمایهها به سمت سوداگری نرود؛

زیان  ۲۳هزار تومانی مرغداران در
هر کیلوگرم تولید تخممرغ

با اجرای قانون مالیات بر عایدی س��رمایه،
سرمایهها به جای روانه شدن به سمت بازار
ملک و خودرو که موجب افزایش قیمتها
و فش��ار به مردم میش��ود به سوی تولید
روانه میشود.

رویایی به نام صاحبخانه شدن؛

خرید مسکن در صد سال دوم زندگی!

مدت زمان انتظار فقیرترین دهک جامعه برای صاحبخانه
شدن در پایان دولت قبل معادل  ۱۷۸سال یعنی چیزی
حدود دو قرن بوده اس��ت .این ش��اخص همچنین برای
ده��ک دوم نیز از مرز یک قرن گذش��ته و به عدد ۱۰۱
س��ال رسیده است ،یعنی خرید مس��کن برای بخشی از
جامعه مطلقا غیرممکن ش��ده اس��ت.به گ��زارش ایرنا،
این روزها مس��ئله رشد ش��دید اجاره بهای مسکن نقل
محافل ش��ده و دولت نیز برای حل این مسئله ،طرحی
را در ش��ورای س��ران قوا تصویب کرد که بر اساس آن
تقریبا تمامی قراردادهای اجاره به طور خودکار مش��مول
تمدید با حداکثر رشد  ۲۵درصدی اجاره بها میشوند.بازار
مسکن از جمله بازارهایی بود که مرداد  ۱۴۰۰در وضعیت
بحرانی بود .رشد شدید قیمت و اجاره بها ،تامین سرپناه
برای مردم را بسیار سخت کرده بود .بحرانی که سالها
با سوءمدیریت دولت گذشته ایجاد شده ،به سادگی حل
شدنی نیست و هنوز گریبان مردم را گرفته است.با وجود
آنکه دولت بالفاصله پس از آغاز به کار نسبت به اجرایی
کردن طرح نهضت ملی و س��اخت ساالنه یک میلیون
واحد مسکونی اقدام کرد ،اما بازار مسکن هنوز آزام نشده
است.رشد شدید قیمتها اما تنها چالش به ارث رسیده از
دولت قبل در بازار مس��کن نبود .افت شدید قدرت خرید
م��ردم ،بحران دیگری بود که از دولت گذش��ته به ارث
رسید .رشد شدید قیمت مسکن در کنار افت شدید قدرت
خرید مردم ،طول دوره انتظار برای تامین مس��کن را به
بیش از یک قرن رساند.
یکی از ش��اخصهایی که برای س��نجش قدرت خرید
مسکن در جوامع مختلف استفاده میشود ،شاخص توان
پذیری مس��کن یا طول دوره انتظار برای خرید مسکن
اس��ت .به بیان دقیق تر مدت زمانی که طول میکش��د
تا خانوار با کل یا بخش��ی از پس ان��داز خود ،یک واحد
مسکونی  ۷۵متری خریداری کند.آمارهای رسمی نشان
میدهد این ش��اخص در پایان دولت گذشته برای برخی
دهکهای درآمدی به بیش از  ۱۰۰س��ال رسیده است.
یعن��ی برای برخی دهکهای درآمدی بیش از یک قرن
طول میکش��د تا بتوانند با پس ان��داز خود ،صاحبخانه
شوند .نمودار زیر طول دوره انتظار برای سه دهک پایین

کشور را نش��ان میدهد .همانطور که پیداست در پایان
مدیریت دولت گذشته ،مدت زمان انتظار فقیرترین دهک
جامعه برای صاحبخانه شدن در سال  ۱۴۰۰معادل ۱۷۸
س��ال یعنی چیزی حدود دو قرن بوده است.این شاخص
همچنین برای دهک دوم نیز از مرز یک قرن گذشته و
به عدد  ۱۰۱س��ال رسیده است .این یعنی خرید مسکن
برای این دو دهک مطلقا غیرممکن ش��ده است .دهک
س��وم نیز در این ش��اخص وضعیت مناس��بی ندارد و با
صاحبخانه شدن حدود  ۸۰سال فاصله دارد .این در حالی
اس��ت که طول دوره انتظار مطلوب برای این سه دهک
 ۲۵س��ال است .فاصله بسیار زیاد این سه دهک از وضع
مطلوب ،وضع بحرانی مردم به ویژه دهکهای پایین در
تامین سرپناه را نشان میدهد.
صاحبخانه شدن دهکهای میانی در پایان عمر


وض��ع دهکهای میانی هم در ط��ول دوره انتظار خرید
مسکن مطلوب نیست .آمارها نشان میدهد دهکهای
میانی تا اواخر عمر باید منتظر صاحبخانه ش��دن بمانند.
نموداره��ای زیر طول دوره انتظ��ار دهکهای چهارم تا

دهم برای خرید یک واحد مس��کونی  ۷۵متری را نشان
میده��د .نکته عجیب دیگر ،فاصل��ه دهک دهم یعنی
ثروتمندتری��ن دهک جامع��ه از وضع مطل��وب در این
شاخص است .طبق آمارها دهک دهم برای صاحبخانه
شدن نیازمند  ۱۵سال پس انداز هستند در حالی که رقم
مطلوب برای این دهک  ۱۰س��ال اس��ت .این وضعیت
نشان دهنده گسترش دامنه فقر در جامعه است تا جایی
که بخش��ی از دهک باالی جامعه نیز از استاندارد تعیین
شده در این شاخص فاصله دارد.

کار س�خت دول�ت س�یزدهم در حل بحران مس�کن

مردم

هش��ت س��ال درجا زدن اقتصاد کش��ور با وجود رش��د
جمعیت ،درآمد س��رانه را به ش��دت کاه��ش داده که به
معنای رش��د فقر در جامع��ه و کاهش قدرت خرید مردم
است .کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و رشد شدید
قیمت مس��کن از سوی دیگر ،خرید و حتی اجاره سرپناه
برای بخشی از مردم را عمال غیرممکن کرده است.طول
دوره انتظار بیش از  ۱۰۰سال دو دهک جامعه برای خرید

مسکن ،عمق بحران سوءمدیریت دولت قبل در مدیریت
و س��اماندهی بازار مسکن را به وضوح نشان میدهد .در
چنین شرایطی دولت سیزدهم میبایست حل این بحران
را از همه مس��یرها پیگیری کند .رونق س��اخت مسکن،
اعمال نظارت هرچه بیش��تر بر بازار مس��کن به منظور
پاالیش بازار از دالالن و تقاضاهای س��وداگرانه ،اعمال
مالیاتهای تنظیمی برای تبدیل مسکن به کاالیی صرفا
مصرف��ی و نه س��رمایه ای و  ...از مهمترین محورهایی
است که میتوان برای حل این بحران به کار برد.دولت
قبل در مدت زمان  ۸س��ال که س��کان مدیریت کشور
را در اختی��ار داش��ت ،نهتنها اقدامی برای حل مش��کل
مس��کن نکرد و وظیفه قانونی خود را کنار گذاش��ت که
طرح��ی همچون مس��کن مهر را نیز تکمی��ل نکرد که
امروز همچنین واحدهای مورد بهرهبرداری قرار نگرفته
مس��کن مهر را شاهده هس��تیم.دولت قبل به نساختن
ن
مس��کن افتخار میکرد که حاص��ل آن را امروز جوانا 
و مستأجران در زندگی خود میببیند و بخش اعظمی از
مش��کالت امروز بازار مسکن و بخصوص اجاره به دلیل
سیاس��تهای دولت قبل است .سیاستهایی که حاشیه
نش��ینی را بیشتر کرد و حتی قشر متوس��ط جامعه را با
بحران مسکن مواجه کرده است.دولت سیزدهم یکی از
ش��عارهای خود را حل مشکل مسکن اعالم کرده بود و
بالفاصله پس از اینکه سکان مدیریت کشور را در دست
گرفت ،روند ثبت نام و ساخت طرح نهضت ملی مسکن
ش��روع شد.براساس طرح دولت س��یزدهم قرار است ۴
میلیون واحد مسکونی در مدت زمان  ۴سال ساخته شود
تا بتواند مشکل مسکن را حل کند .در طرح نهضت ملی
ت نام کردهاند.بر اساس
مسکن بیش از  ۵میلیون نفر ثب 
اعالم وزارت راه و شهرسازی ،تا امروز زمین برای ساخت
دو میلیون و  ۸۰۰هزار واحد مسکن نهضت ملی مسکن
تامین ش��ده و زمین برای ساخت مابقی آن نیز در حال
آماده شدن است .براساس برنامه ریزیها دولت سیزدهم
چهار میلیون نفر را در چهار سال خانه دار میکند.ساخت
دو میلیون واحد تا مردادماه امس��ال وارد مرحله اجرایی
خواهد ش��د؛ هر چند تعدادی از ای��ن واحدها در مرحله
اجرای خاکبرداری و فونداسیون است.

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران مطرح کرد؛

نوس��ازی کامیونهای فرس��وده که از س��ال
 ۱۳۸۴در برنامهه��ا و ش��عارهای مس��ئوالن
دس��تگاههای متولی به آن اش��اره شده ،هنوز
با مش��کالتی روبهروست که کامیونداران به
کامیونهای خود نرسیده و به گفته دبیر کانون
انجمنهای صنفی کامیونداران این گره کور
 ۱۷س��اله شده اس��ت.به گزارش ایسنا،احمد
کریمی درباره مش��کالت کامیونداران برای
نوسازی ناوگان فرسوده اظهار کرد :در ابتدای
آغاز پروژه نوسازی ناوگان فرسوده با استفاده از
کامیونهای کارکرده اروپایی با عمر کمتر از سه
سال ،ناهماهنگی بین مسئوالن و دستگاههای
متولی وجود داش��ت که همین مسئله سبب
بروز مش��کالت متعددی برای کامیونداران
ش��ده بود.وی افزود :بزرگترین مشکل در این
میان به واسطه صدور گواهی خدمات پس از

نوسازی کامیون؛ گره کور  ۱۷ساله

فروش توسط شرکتهایی بود ،که به عنوان
نماینده برند معرفی شدند .در ادامه مسئله کد
ساتا مطرح شد و بانک مرکزی اعالم کرد که
منشاء ارز واردات کامیون کارکرده اروپایی نباید
داخلی باش��د و از این جهت تا ایجاد همانگی
بی��ن کامی��وندار به عنوان خری��دار و تاجر و
واردکننده به عنوان فروشنده ،مشکالت عدیده
دیگری پیش پ��ای رانندگان افتاد.دبیر کانون
انجمنهای صنفی کامیون��داران ادامه داد :در
نهایت مسئله پالک و ش��مارهگذاری از نظر
زمانی و نحوه آن نیز مش��کل دیگری بود که
در مس��یر نوسازی قرار گرفت .به گونهای که
در وهله نخس��ت اینگونه مطرح شد که برای
شمارهگذاری این کامیونها باید اسقاط پیش از
آن انجام شود یا بعد از شمارهگذاری .در ادامه
افزایش قیمتها سبب شد تا هزینه اسقاط نیز

آنقدر باال برود ک��ه برای کامیونداران صرفه
نداش��ته باشد و آنها نتوانند این مبلغ را برای
اسقاط پرداخت کنند .اما در ادامه این مشکل
هم تقریبا حل شد.کریمی در پاسخ به سوالی
درباره اینک��ه چه تعدادی کامی��ون کارکرده
اروپای��ی خریداری و وارد ش��ده و هم اکنون
در گیر و دار این آییننامهها و موانع هس��تند؟
گف��ت :از آنجا که آم��اری در ای��ن زمینه به
صورت شفاف اعالم نمیکنند ،نمیتوانیم به
صورت دقیق بگوییم که چه تعداد کامیون در
گمرک اس��ت ،چه تعداد ثبت سفارش شده و
چه تعدادی از آنهای ترخیص و چند دستگاه
شمارهگذاری و تحویل ش��دند اما به صورت
کلی حدود  ۶۰۰۰نف��ر از کامیونداران با این
مشکل مواجه هس��تند.وی با تاکید بر اینکه
مس��ئوالن برای حل این مشکالت که حدود

 ۱۷س��ال گریبانگیر کامیونداران شده ،باید
پروژهای تعریف کنند که بتوانند نوس��ازی را
انجام دهند ،گفت :با تعریف یک پروژه واحد،
میت��وان امیدوار بود که مش��کالت برطرف
ش��ود و شاهد این نارضایتیها نباشیم اما این
اشتباه در سالهای گذشته وارد ادبیات برخی
از مس��ئوالن ش��د که حتما باید ب��ه ازای هر
دستگاه کامیون وارداتی یک دستگاه کامیون
فرس��وده اسقاط شود و اساسا بر همین اساس
ب��ود که طرح کلید به کلید در دولت گذش��ته
برای نوس��ازی کامیونهای فرس��وده مطرح
ش��د اما این طرح مش��کالتی دارد که تحقق
کامل آن را تا کنون غیر ممکن کرده اس��ت.
در همه کشورهای دنیا زمانی که کامیونهای
نو و جدید وارد و خریداری میش��ود ،ناوگان
فرسوده اجازه تردد ندارند اما در ایران به سبب

شرایط اقتصادی و وضعیت خاصی که در آن
قرار داریم طی سالهای گذشته تنها  ۱۰درصد
ناوگان وارداتی و نو ،اس��قاط داش��تهایم.دبیر
کانون انجمنهای صنفی کامیونداران تاکید
ک��رد :اگر تس��هیالت ارزان قیمت بلند مدت
برای نوسازی ناوگان فرسوده تخصیص یابد
و شرایط نوسازی برای کامیونداران تسهیل
ش��ود ،در آن زمان میتوان انتظار داش��ت که
به کامیونهای فرسوده با شرایطی که اعالم
میش��ود ،اجازه تردد داده نشود .از سوی دیگر
ضرب المثلی میگوید که سنگ بزرگ ،نشانه
نزدن است .یعنی اگر برای نوسازی اعالم کنند
کامیونهای باالی  ۲۵سال مشمول این قانون
هستند این به معنی ممنوعیت تردد  ۱۴۰هزار
دستگاه کامیون است اما باید در چندین سال و
به صورت پلکانی این نوسازی انجام شود.

رئیس اتاق اصناف تهران مطرح کرد؛

فروش قطره چکانی کاال از سوی کارخانجات

رئی��س اتاق اصناف تهران گفت :کارخانجاتی که میگویند قیمت در کف
بازار تغییر میکند ابتدا باید پاس��خ دهند ک��ه چرا کاال را به صورت قطره
چکانی و بدون فاکتور رسمی به واحد صنفی تحویل میدهند؟ وقتی کاال
ب��دون فاکتور و گران ب��ه واحد صنفی میدهند واحد صنفی چه کار کند؟
به گزارش مهر ،قاس��م نوده فراهانی امروز در نشست خبری دهه تولید و
تجارت که در وزارت صمت برگزار شد ،در مورد گرانی و گرانفروشی ،اظهار
کرد :نگفتم ما گرانی نداریم ،گرانی کاال در حوزه اصناف رخ نمیدهد کاال
در جای دیگر گران میش��ود و بعد اصناف عرضه میکنند .گرانفروش��ی
وجود دارد و قابل انکار نیست اما واحدهای صنفی موظفند کاال را با فاکتور
رسمی بخرند در این صورت است که اگر از سود متعارف ،پول اضافهتری
بگیرند برخورد میش��ود.رئیس اتاق اصناف تهران افزود ۲۸۰ :هزار واحد
صنف��ی در تهران داریم و فرد متخلف هم در بین آنها وجود دارد که البته
برخی از آنها گرفتار قانون ش��دند.کارخانجاتی که میگویند قیمت در کف
بازار تغییر میکند ابتد ا باید پاس��خ دهند که چرا کاال را به صورت قطره
چکانی و بدون فاکتور رسمی به واحد صنفی تحویل میدهند؟ وقتی کاال
بدون فاکتور و گران به واحد صنفی میدهند واحد صنفی چه کار کند؟ اما
از مردم میخواهم از طریق س��امانه  ۱۲۴تخلفات را حتم ًا گزارش دهند.
قیمت نان ،گفت :قیمت نان باید تغییر کند که در حوزه ما نیس��ت و باید
وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص کار کند.
با درج قیمت روی کاال ،گرانفروشی کاهش یافت


همچنین محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این نشست
گفت :در دو ماه امسال  ۵۵۸هزار فقره بازرسی و  ۳۲هزار مورد تخلف (۵.۲
درصد) از قانون شناسایی ش��د.وی در مورد فروش اجباری کاال کنار نان
به مردم ،اظهار کرد :صنوف اجازه فروش اجباری کاال ندارند و ما قطع ًا با
این موارد برخورد میکنیم.مجتبایی در مورد گرانفروشی ماکارونی ،گفت:
در آن زمان که ارز  ۴۲۰۰حذف ش��د ،مردم برای خرید روغن و ماکارونی
هج��وم بردند و وزارت صم��ت ابالغیه داد که کااله��ا را با قیمت جدید
بفروش��ند تا ازدحام ش��کل نگیرد .به غیر از همان چند روز در بقیه موارد
این مش��کل را نداریم و با اجرای ط��رح درج قیمت مصرف کننده تقریب ًا
گرانفروشی در اصناف نمیبینید.
صاحبان پول و قدرت میخواهند اتاق تسلیم خواستههای آنها باشد


حس��ین س�لاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست
اظه��ار کرد :اتاق بازرگانی قدیمی ترین نهاد مدنی بخش خصوصی ایران
و خاورمیانه است و قطع ًا ایراداتی دارد .منتهی بعد از ابالغ اصل  ۴۴قانون
اساسی ،اتاق از دو مسیر مورد هجمه قرار میگیرد؛ بخشهایی که صاحب
پول و قدرت هس��تند و میخواهند اتاق تس��لیم خواس��تههای آنان باشد
که وقتی این خواس��تهها اجرا نمیشود مورد هجمه قرار میگیریم .بخش
دیگر نیز حوزههای سیاسی اس��ت که در زمان انتخابات اتاق میخواهند
در انتخابات اخاللی به وجود آورند.وی افزود :هفته گذش��ته هیأت رئیسه
اتاق بازرگانی با رئیس جمهوری جلس��ه داش��ت که وی میانداری بخش

خصوصی را مورد تاکید قرارداد.س�لاح ورزی تصریح کرد :برای امس��ال
حضور جدی تری برای توس��عه تجارت خارجی و صادرات ،حضور بخش
خصوصی در کش��ورهای دیگر ،تولید دانش بنیان و توس��عه منطقهای با
همکاری استانها را در دستور کار قرار داده ایم.
قطعی برق واحدها با برنامه ریزی خواهد بود


علی رسولیان معاون وزیر صمت نیز در این نشست اظهار کرد ۱۸۴ :پروژه
با س��رمایه گذاری  ۹۰۰میلیارد تومانی در دهه صنعت افتتاح خواهد شد.
بزرگترین شهرک صنفی تولیدی با مشارکت اصناف ایجاد شده که آماده
بهره برداری است.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران افزود :وزارت صمت در خصوص تأمین زیرساختها حساسیت ویژه
ای دارد؛ ت�لاش کردیم کمترین قطعی برق در حوزه صنعت اتفاق بیفتد.
البته کشور با کمبود جدی برق در زمانهای پیک مواجه است و اما تاکید
ما این است که بیشترین صرفه جویی باید در سایر بخشها رخ دهد.وی
ادامه داد :قطعی برق امسال با برنامه ریزی خواهد بود .با مدیران شهرکها
و بخش خصوصی مذاکرات متعددی را انجام دادیم تا کمترین اثر منفی را
داش��ته باشد که توافق شد حداکثر یک روز از  ۱۱صبح تا  ۱۱شب قطعی
برق را داش��ته باشیم.رسولیان در مورد لکههای صنعتی ،گفت :ساماندهی
 ۳۸لکه صنعتی را با کمک بخش خصوصی در دس��تور کار قرار داده ایم.
معاون وزیر صمت در مورد جذب سرمایه ،اظهار کرد :ستاد سرمایه گذاری
تشکیل و آمایش سرزمین انجام شده است.

رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغ تخمگذار
اس��تان تهران با اش��اره به اینکه مرغداران
در ه��ر کیل��و تولی��د تخ��م م��رغ  ۲۳هزار
تومان ض��رر میکنند ،گفت :با این وضعیت
مرغها کشتار میشوند.به گزارش مهر،ناصر
نبی پور ،رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغ
تخمگذار اس��تان تهران با اش��اره به حذف
تعرفه صادرات تخم مرغ گفت :کشور عراق
واردات تخ��م مرغ از ایران را ممنوع کرده و
در حال حاضر صادرات این محصول فقط به
افغانستان انجام میشود.وی درباره اینکه چرا
عراق چنین تصمیمی گرفته اس��ت؟ گفت:
نقل قوله��ای زیادی در ای��ن زمینه وجود
دارد ام��ا دلیل اصلی فش��ار ترکیه بر عراق
بوده اس��ت و با توجه به اینکه کشور ترکیه
میتواند به طور مس��تمر تخم مرغ عراق را
تأمین کند ،بنابراین طبیعی اس��ت که عراق
نیز این درخواست ترکها را بپذیرد.این فعال
صنفی با بیان اینکه مازاد تخم مرغ در کشور
وحشتناک است ،تصریح کرد :در حال حاضر
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری
بین  ۲۵تا  ۲۶هزار تومان است در حالی که
قیمت تمام شده آن برای تولید کنندگان ۴۸
هزار تومان اس��ت .به عبارتی مرغ دار در هر
کیلو تولید  ۲۳هزار تومان ضرر میکند.نبی
پور با بیان اینکه ش��رکت پشتیبانی امور دام
خرید حمایتی تخم مازاد را با قیمت کیلویی
 ۳۱هزار تومان آغاز کرده اس��ت ،تأکید کرد:
تعدادی از مرغداران ،تخم مرغهای مازاد را
به شرکت پشتیبانی تحویل میدهند.
خرید میوه  ۳۰درصد کاهش یافت

نائ��ب رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و
سبزی گفت :میوههای الکچری که در بازار
ش��مال ش��هر و پالدیوم عرضه میشود به
صورت قاچاق وارد بازار میشود .این میوهها
در میدان قیمت مصوب ندارند و فروشندگان
میتوان��د به اختیار خ��ود بر این محصوالت
نرخ تعیین کنند.به گزارش ایلنا ،اس��ماعیل
مرادیان با اشاره به کاهش  25تا  30درصدی
مصرف میوه در هفتهای که گذش��ت ،افزود:
افت ق��درت خرید مصرفکنن��دگان باعث
ش��ده اس��ت میزان خرید میوه نیز کاهشی
شود .همچنین بس��یاری از مردم سرگردان
هس��تند و نمیدانند پول خود را برای خرید
کدام محصوالت اساس��ی تخصیص بدهند.
ب��ه گفته این فعال صنفی؛ به نظر میرس��د
خرید می��وه در ماههای آینده در ایران مانند
کش��ورهای اروپای��ی دانهای انجام ش��ود.
وی ب��ا بیان اینکه هزینهه��ای جانبی تولید
و حملونقل میوه افزایش��ی ش��ده اس��ت،
افزود :کارگری ک��ه روزانه  500هزار تومان
دس��تمزد میگیرد حداکثر میتواند  50کیلو
زردآل��و و گیالس از درخ��ت بچیند .قیمت
میوه نسبت به سایر اقالم اساسی مناسبتر
است.مرادیان با اشاره به نرخ انواع میوههای
موجود در بازار ،گفت :زردآلو گرمسار کیلویی
 40تا  70هزار تومان ،زردآلو شهریار کیلویی
 20تا  45ه��زار تومان ،گیالس کیلویی 30
تا  100هزار تومان ،گیالس لواسان کیلویی
 120ه��زار تومان ،آلبال��و کیلویی  20تا 35
هزار تومان ،توت فرنگی کرج  40تا  80هزار
تومان ،توت فرنگی محلی کردس��تان  30تا
 60هزار تومان است.
پرونده  ۲۲۰شرکت متخلف حملونقل
کاال به تعزیرات ارسال شد

مدیر کل بازرس��ی خدمات سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :طبق
آمار ارائه شده در اردیبهشتماه سال ،۱۴۰۱
توس��ط بازرسان ادارات کل صنعت ،معدن و
تجارت اس��تانها بیش از چهارهزار ناوگان
حملونقل درون و برون شهری مورد بازرسی
قرار گرفته اس��ت.به گ��زارش عصرایرانیان
از س��ازمان حمای��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنندگان« ،پرویز فرجی» تصریح کرد:
طی همین مدت ،تعداد  ۲۲۰فقره پرونده در
ای��ن دو بخش تش��کیل و همچنین ارزش
تخلفات کشف شده یک هزار میلیارد و ۵۴۵
میلیون رال اس��ت .وی به آمار بازرسیهای
انجام شده در این بخش اشاره کرد و اظهار
داش��ت :در مدت زمان ذکر ش��ده در بخش
برون شهری یک هزار و  ۹۱۰مورد بازرسی
ک��ه منجر به  ۶۳فقره پرونده به ارزش ۲۸۹
هزار میلیون رالل و در بخش درون ش��هری
دو ه��زار و  ۹۳۳مورد بازرس��ی که منجر به
 ۱۵۷فقره پرونده تخلف به ارزش یک هزار
میلیارد و  ۲۵۶میلیون رالش تشکیل و برای
رس��یدگی ب��ه تعزیرات حکومتی اس��تانها
ارس��ال شده اس��ت .فرجی خاطرنشان کرد:
این در حالی است که بر اساس آمار ارسالی
از فعالیت بازرسان استانهای سراسر کشور،
از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون جمع ًا بالغ بر
 ۱۲هزار و  ۶۰مورد بازرس��ی در حملونقل
برون و درونشهری صورت گرفته که منتج
به تشکیل  ۵۳۱فقره پرونده تخلف به ارزش
بالغ بر  ۶هزار میلیون راال شده است.

