4

اتاق بازرگانی رانتستیز
دنبال ارزخواری!

يكي از گرفتاريه��اي اقتصاد ايران آن اس��ت كه حت��ي اتاقهاي
بازرگاني به عنوان نمايندگان بخش خصوصي نيز بدش��ان نميآيد
از رانت برخوردار باش��ند! رئيس هيئت عامل صندوق توس��عه ملي
گفته ،اتاق بازرگاني به وي نامه زده كه تس��هيالت ارزي كه سالها
پيش با نرخ حدود ۴هزار تومان به آنها پرداخت شده اكنون با همان
نرخ تسويه شود! اين در حالي است كه نرخ ارز در چهار سال گذشته
تقريباً 10برابر شدهاست.
يكي از داليل توسعهنيافتن بخش خصوصي در اقتصاد ايران را برخي
از كارشناسان اقتصادي اتاقهاي بازرگاني معرفي ميكنند كه بهرغم
انتقاد از انحصار و رانتخواري ،اما خودشان هم بدشان نميآيد از مواهب
و امتيازهاي دولتي مانند ارز ،تسهيالت بانكي ،زمين و ساختمان ،مجوز
كسب و كار ارزانقيمت برخوردار ش��وند ،كما اينكه سرمايه بسياري از
اين افراد از محل امتيازهاي مذكور تحصيل شدهاست.
حال با وجودي كه طي چهار سال گذشته نرخ ارز در اقتصاد ايران حدود
 10برابر شده و به همين نسبت تورم نيز رشد داشتهاست ،رئيس هيئت
عامل صندوق توسعه ملي به خواستههاي غيرمنطقي در رابطه با هزينه
منابع صندوق توسعه ملي اشاره ميكند و ميگويد« :اتاق بازرگاني به ما
نامه زده كه تسهيالت ارزي كه سالها پيش با نرخ حدود ۴هزار تومان به
آنها پرداخت شده اكنون با همان نرخ پس بدهند .آقاي شافعي (رئيس
اتاق بازرگاني ايران) آيا ش��ما حاضريد خانهاي را كه  ۱۰س��ال پيش
خريديد با همان قيمت به ما بدهيد يا كارخانهاي كه  ۱۰س��ال پيش
ايجاد كر دهايد با همان قيمت به صندوق توسعه ملي واگذار كنيد .چرا
مثل بچه با ما حرف ميزنيد .هر چيزي منطق خود را دارد».
در اظهارات غضنف��ري ،پروژههايي كه طوالنيم��دت در مرحله اجرا
قرار دارند ،مورد اشاره قرار گرفتهاست ،چراكه وي ميافزايد« :تعجب
ميكنم وقتي ميبينم طول زمان پروژهاي بين  ۱۴تا  ۱۵سال و بيشتر
است .همين ميش��ود كه وقتي عملكرد صندوق را بررسي ميكنيم،
ميبينيم  ۲۰۰طرح را  ۴۰۰بار اس��تمهال كردهاند .به راحتي بگوييم
هيئت عامل حتي فكر نميكرده و در اين مورد موافقت ميكردهاست.
نميتوان با اين استمهال به بهرهوري رسيد».
غضنفري در پايان با تأكيد بر اهميت تغيير نگاه به صندوق توسعه ملي
گفت كه دولتها از ما اصل پول را نخواهند ،بلكه اصل را سرمايهگذاري
كنيم و از سود آن به دولت بپردازيم.
بر اس��اس اين گزارش بايد اش��اره كرد كه اعضاي اتاق بازرگاني طي
سالهاي گذش��ته به كمك بانكهاي دولتي موفق به اخذ تسهيالت
از صندوق توس��عه ملي ش��دهاند و جالب آنكه عموم��اً در حوزههايي
سرمايهگذاري كردهاند که مواد اوليه مصرفي اين بخشهاي توليدي
كاالهاي اساسي مشمول دريافت يارانه ارز ترجيحي بودهاست و امروز
كه برخي از بانكها از اين بنگاهها طلب تسويه بدهي بانكي ميكنند،
اين پاسخ را ميشنوند كه امكان دارد با افزايش نرخ ارز ترجيحي ديگر
توليد را ادامه ندهند و اين بدان معني است كه با قطع يارانه ارزي اين
اشخاص ميخواهند به جاي بازپرداخت بدهيهاي بانكي ،بنگاهها را
به بانك بدهند.
وقتي يارانه ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي تخصيص ميدهيم نتيجه
اين ميشود كه عدهاي به كمك اخذ تسهيالت بانكي خطوط توليدي
در كش��ور به راه بيندازند تا اين كاالها را با فرآوري و پااليش كوچك
به قيمت باالتر در بازار داخلي يا خارج��ي عرضه كنند و پول مفت به
جيب بزنند .جالب آنكه وقتي بانكها از اين بنگاهها تسهيالت را ريالي
و ارزي واخواهي ميكنند ،اين بنگاهها از بازپرداخت تس��هيالت سر
باز ميزنن��د و ميگويند حاضرند خطوط تولي��د را به تملك بانك در
بياورند ،زيرا با واقعيسازي نرخ ارز ترجيحي و كاالهاي اساسي ديگر
توليد براي آنها سود مفت به همراه ندارد و سودهاي صددرصدي ديگر
به چشم آنها نميآيد.
.................................................................................................................

شاخص بورس تهران
كانال  1/6را از دست داد

بورس در حالي قرمزپوش بود كه بسياري از كارشناسان مسئله رواني
ورود بازار سهام به كانال  1/6ميليون واحدي را دليل فشار فروش
در بورس ميدانند .ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي
بازار باز هم منفي ش�د و  330ميليارد تومان پول حقيقي از بورس
خارج شد كه بيشترين رقم در معامالت ارديبهشت ماه بودهاست.

معاملهگران در شرايطي به استقبال آخرين روز معامالتي هفته رفتند
ص كل بورس تهران براي دومي��ن روز متوالي صعود
كه ديروز ش��اخ 
كرد و وارد كانال يك ميليون و  600هزار واحد ش��د ،اما اين شاخص
با كاهش روبهرو ش��د و به كانال  1/5ميليون واحدي بازگشت .ركورد
خروج پول از بورس طي روزهاي كاري ارديبهشت ماه شكسته شد .اين
مسئله ميتواند يك عالمت منفي براي بازار سرمايه باشد .طي روزهاي
گذشته و با اصالح نرخ ارز ترجيحي هم سهمهاي دالري و هم سهمهاي
ريالي رشد را تجربه كردند ،اما طي معامالت دو روز گذشته سهمهاي
كوچك بازار از ديد سهامداران خارج شدهاست و همين مسئله باعث
افت شاخص كل بورس شد.
ارزش خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار باز هم منفي شد و
 330ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد كه بيشترين رقم
در معامالت ارديبهش��ت ماه بودهاست .خروج سرمايه از بورس نسبت
به روز سهشنبه رش��د  44درصدي داشتهاس��ت .گروه فلزات اساسي
بيشترين سهم را از خروج پول حقيقي داشت و گروه سرمايهگذاريها
نيز بيشترين سهم را در ورود پول به بازار سهام داشتهاست.
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پاسخهای طلبکارانه یک خودروساز
به پرسشهای مردم
خطیبی :يقه وزارت صمت را براي گراني خودرو بگيريد
زيرا ما هم زير قيمت تمام شده خودرو ميفروشيم!

گزارش یک

هادي غالمحسيني

محسن بخشنده زحمتی | ایرنا

بهدنبال نارضايتي مديرعامل سايپا از قيمت
خودرو و اشاره به زيان 70ميليون توماني هر
دستگاه خودرو ،مديرعامل ايرانخودرو نيز از
قیمت ارزان خودرو و زيان در توليد محصول
گاليه ك�رد و ب�ا توجه ب�ه اين اوض�اع ديگر
مشخص نيست كه چرا خودروسازان داخلي
در برابر واردات خودروي 6تا 7هزار دالري گارد
ميگيرند و نميگذارن�د بهترين خودروهاي
خارج�ي ب�ه ن�رخ پراي�د وارد ايران ش�ود.

وجه مش��ترك مردم و مديران خودروسازي آن
است كه هر دو از قيمت خودرو ناراضي هستند،
اما مردم از گراني خودرو و مديران خودروسازي
از ارزاني خودرو ،بدين ترتيب با اش��اره به اينكه
خودروساز دخل و تصرفي در نرخگذاري خودرو
ندارد ،ميگويند اين وزارت صمت است كه نرخ
خودرو را تعيي��ن ميكند و در مقايس��ه ارزش
برابري ارزي خودرو با نرخهاي كنوني و نرخهاي
گذش��ته به اين نتيجه خواهيد رسيد كه قيمت
ارزي خودرو در ايران نسبت به گذشته ارزانتر
است با شنيدن اين توجيه خودروسازان بايد به
آنها بگوييم حاال كه قرار ب��ر نرخگذاري دالري
خودرو و مقايسه اين نرخ با سنوات گذشته است،
چرا انحصار 98درصدي خودروسازان داخلي را
خبر

بر بازار از بين نبريم و تعرفه و عوارض خودروي
وارداتي به ايران را صفر نكنيم تا مردم با پرداخت
6تا  7هزار دالر خودرويي ب��ه مراتب كيفيتر از
پرايد را سوار نشوند ،در آن شرايط يا خودروسازان
ميتوانند با برنده��ا خارجي رقابت كنند و ادامه
تولي��د ميدهند يا اينكه بر اس��اس برخورداري
از مج��وز انجام ه��ر گونه فعالي��ت اقتصادي در
رش��تههاي ديگر اقتصاد مانن��د خريد و فروش
سهام ،ساخت و ساز و تجارت ورود ميكنند.
تحمیل محصول با ابزار انحصار
خالصه تش��ريح وضعيت خودروس��ازي كشور
آن اس��ت كه به بهاي گزاف محصول��ي را توليد
ميكنند كه نه خودش��ان از قيمت��ش رضايت
دارند و نه مردم از قيم��ت و كيفيتش ،اما چون
خودروسازان عالوه بر برخورداري از مجوز توليد
خودرو از انحصار98درصدي بازار خودروي كشور
نيز برخوردارند ،پس هر محصولي كه توليد كنند
مصرف كننده مجبور است كه بخرد و جانش را
در خودرويي ق��رار دهد كه در ص��ورت تصادف
امكان دارد ايربكش باز نش��ود و وسط خيابان و
بيابان نيز امكان دارد به يكب��اره آتش از كاپوت
خودرو زبانه بكش��د و جان سرنش��ينان خودرو
را تهديد كند.

پرداخت يارانه نقدي تا زمان نهاييشدن كاالبرگ الكترونيكي ادامه مييابد

وزي�ر ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي گف�ت :ت�ا زمان�ي ك�ه
كاالب�رگ الكترونيك�ي ،آم�اده نش�ود ،حمايت از م�ردم ،به
ص�ورت پرداخ�ت نق�دي ياران�ه ،ادام�ه خواه�د ياف�ت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي
ايران (شادا) ،سيد احسان خاندوزي در گفتوگو با رسانه ملي در
پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است يارانه نقدي دولت به مردم قطع
شود؟ اظهار داشت :اين متأسفانه شبهه و شائبه غلطي است كه به
اشتباه دامن زده شده و من به صراحت عرض ميكنم ،نظر مجموعه
دستگاههاي اجرايي دولت و ش��خص رئيسجمهور اين است كه
حمايت ما از مردم ،به ويژه پس از اجراي سياس��ت مردميسازي
يارانه ها ،حمايتي «پايدار» اما با شيوه و روشي متفاوت است.

وي گفت :دولت تا مطمئن نباش��د كه ش��يوه حمايتي به صورت
كاالبرگ ،قابل تعميم به كل كش��ور اس��ت ،فع ً
ال از شيوه حمايتي
قديم ،يعن��ي واريز وجه به م��ردم و  9دهكي كه در مصوبه س��تاد
اقتصادي دولت ذكر شده ،استفاده خواهد كرد.
خاندوزي تصريح كرد :به دس��تگاههاي ذيرب��ط از جمله وزارت
بهداش��ت ،وزارت كش��ور و وزارت اقتصاد كه با كاالهاي اساس��ي
از جمله دارو و نان درگير هس��تند ،دو ماه فرصت داده ش��ده كه
طرح خودش��ان را در مورد كاالبرگ الكترونيكي به عنوان مصوبه
بودجه سال  ،1401بهصورت آزمايشي پياده كنند تا همه ايرادات
احتمالي آن رفع ش��ود .وي افزود :زماني كه اين طرح ،پس از طي
مراحل آزمايشي ،قابليت تعميم به همه كشور را پيدا كرد« ،شيوه»
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ﺑﺎﻧﻚ )ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺷـﻔﺎﻑ ﻭ
ﺍﺳـﻜﻦ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  10ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺭﮔـﺬﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ( ﻭ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣـﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  10ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑـﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﺎﻛﺖ ﺝ )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ( ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ش��ايد وضعيتي كه خودروس��ازان در آن گير
كردهاند ،براي برخي از م��ردم خيلي غم انگيز
باش��د ،زيرا بهرغم اين همه انتقاد نس��بت به
كيفي��ت و كميت محص��والت اي��ن صنعت،
آنها نتوانس��تهاند محص��ول بهت��ري را توليد
كنند ،اما به همه آنهاي��ي كه غمخوار وضعيت
خودروسازان هستند بايد گفت توليدكنندگاني
كه براي جان مصرف كننده ارزش قائل نشوند
و به لطف انحصار محصولي توليد كنند كه نرخ
و كيفيتش هيچ فضايي براي توسعه و ورود به
بازارهاي جهاني ندارد ،نياز به غمخواري ندارند
به ويژه آنكه حقوق و دستمزد دريافتي مديران
در اين بخش ني��ز برخالف محصوالتش��ان از
كيفيت بس��يار بااليي برخوردار اس��ت و حتي
در وضعيت توليد زيانه��اي چند صدميليارد
تومان��ي در م��اه ،پرداختيه��ا و امتيازه��اي
مديريتي هيچگاه به تأخير ه��م نميافتد چه
برسد به آنكه تعديل شود.
ايرانخودرو هم مثل سايپا ضرر ميدهد
و ح��اال نكت��ه جال��ب اين اس��ت ك��ه توجيه
خودروس��ازان ب��راي افزايش ن��دادن كيفيت
محصوالت در سخنان مديرعامل ايرانخودرو در
يك گفتوگوي تلویزيوني كه بازتاب زيادي در

شبکههای اجتماعی داشته به وضوح نمايان شده
است ،وي در بخشي از س��خنان خود ميگويد
اگر ارزش دالري امروز محصوالت ايرانخودرو
را با گذشته مقايسه كنيد ،ميبينيد كه خودرو
افزايش قيمتي نداشته است.
گفتن��ي اس��ت عض��و هيئ��ت مدي��ره گ��روه
خودروس��ازي س��ايپا اخي��را ً با بي��ان اينكه هر
خودرويي كه توليد ميش��ود به طور متوس��ط
۷۰ميليون تومان زيان براي گروه خودروسازي
س��ايپا دارد ،مدعي ارزان بودن محصوالت شده
بود و حاال نيز ايرانخودرو نيز به همين موضوع
اشاره ميكند.
دیالوگ جالب خودروساز و مجری یک
برنامه تلویزيوني
خطيب��ي ،مديرعام��ل ايرانخ��ودرو در ي��ك
گفتوگوي تلویزيوني منتقدان اين صنعت را به
بیاطالعی از وضعيت اين صنعت متهم ميكند
و مدعي ميشود كه شششركت دانش بنيان در
صنعت خودروسازي مشغول به كار هستند.
از سوي ديگر اين مدير خودروس��از در رابطه با
قيمت محصوالت اين پرسش را مطرح ميكند
كه آيا فكر ميكنيد قيمت خودرويي كه به بازار
ميدهيم نرخ گراني است؟
وي در واكنش به اين س��خن مجري برنامه كه
نكند ميخواهيد بگوييد كه با اين قيمت خودرو
ضرر ميكنيد ،ميافزاي��د :بله كه ضرر ميكنيم
مگر ش��ك داريد كه ضرر ميكنيم .بررسي نرخ
دالري قيمت خودرويي چون  206با سالهاي
قبل نشان ميدهد كه اين خودرو ارزان است.
وي در ادام��ه ميافزاي��د :قيمتگذار خ��ودرو ما
نيستيم و وزارت صمت اين محصول را نرخگذاري
ميكند .در ادامه مجري برنامه تلویزيوني خطاب
به مديرعام��ل ايرانخودرو ميگوي��د :اگر ضرر
ميكنيد پس توليد نكنيد ،زيرا هم شما از قيمت
خودرو ناراضي هس��تيد و هم مصرف كننده كه
مديرعامل ايرانخودرو ميگويد بايد اين وضعيت
درست شود.
استدالل سمی
با اين اس��تدالل خودرو س��ازان هيچ انگيزهاي
براي رش��د كيفي و كمي خودرو باقي نميماند
و پيوس��ته بر س��ر مصرف كنن��ده و قيمتگذار
ني��ز من��ت ميگذارن��د كه خ��ودرو را ب��ه زير
قيمت عرضه ميكنيم .اين در حالي اس��ت كه
رهبري ،رئيسجمهور ،نماينده مجلس ،پليس،
قوه قضائي��ه ط��ي هفتههاي اخي��ر از وضعيت
صنعت خودرو نيز اب��راز نارضايت��ي كردهاند و
بايد ديد البيهاي پيدا و پنهان خودروس��ازان
ميگذارند خودروي ب��ا كيفيت 6تا  7هزار دالر
وارد كشور شود يا خير؟

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(
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حمايت دولت ،از پرداخت نقدي به كاال برگ الكترونيك تغيير پيدا
ميكند و در عمل ،هيچ قطع و خاتم��هاي براي «اصل» حمايت از
مردم وجود نخواهد داشت.
وزير اقتصاد عنوان داش��ت :ما معتقديم ،اگر ميخواستيم از ابتدا،
روي الگوي جديد و شيوه كاال برگ الكترونيك كار كنيم ،ممكن بود
به جهت ناآشنايي فعاالن اقتصادي و كاربران و مصرفكنندگان،
نارضايتيهايي ايجاد شود و بنابراين ترجيح داديم به طور موقت از
شيوه پرداخت نقدي استفاده كنيم.
خاندوزي افزود :اميدوارم بعد از پايان دوره آزمايش��ي ،در انتهاي
خرداد ماه يا اول تير ،گزارشي ارائه دهيم كه چه ايراداتي از طرح رفع
شده و در چه زماني ،آماده تعميم و اجرا در سراسر كشور است.

فراواني كاال در جريان اصالح يارانه ها

با گذش�ت بي�ش از ي�ك هفت�ه از ط�رح اج�راي اصلاح يارانهها،
توزي�ع و عرضه اقلام غذايي بيش�تر هماهنگ شدهاس�ت و اغلب
كاالها نظير روغن هم به قفس�هها برگشتهاس�ت ،قيم�ت چهار قلم
كاالي مش�مول اصلاح يارانهه�ا هم�ان نرخ مص�وب و ب�راي مرغ
 13هزار توم�ان كمتر اس�ت و مردم ديگ�ر خريد هيجان�ي ندارند.

با گذشت بيش از يك هفته از اصالح يارانهها ،بازار اقالم غذايي در آرامش
است ،برخي اقالم حتي زير نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار عرضه ميشود،
كاالهايي كه در ابتداي اجراي طرح در قفسهها به ميزان كافي نبود ،اكنون
فراوان اس��ت ،ديگر خبري از خريد هيجاني نيست و مردم به خريدهاي
معمولي خود ادامه ميدهند ،روغن و ش��كر هم به ميزان كافي به قفسه
فروشگاهها برگشتهاست و نگراني از كمبود بازار نيست.
در اين ميان برخي اقالم كه دولت قيمتگذاري براي آنها ندارد ،افزايش
قيمت دارند .مغازهداران ميگويند ،اصالح قيمت نهادههاي دامي ،هزينه
توليد محصوالتي مانند گوشت را گران كردهاست.
فروش مرغ  13هزار تومان زير نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار
س از يكي از مناطق تهران ،در حال
بر اساس گزارش ميداني خبرنگار فار 
حاضرهر كيلو مرغ در فروشگاههاي اين منطقه 45هزارو 500تومان قيمت
خورده است ،ويترين مغازهها مملو از اين كاال است ،عالوه بر اين قطعات
مرغ هم به قيمتهاي مختلف در فروشگاهها به فروش ميرود.
قيمت مرغ در سطح شهر متفاوت اس��ت و فروشندگان برخي مناطق به
كمتر از  40هزار تومان هم ميفروشند ،روز گذشته خبر فروش  37هزار
توماني مرغ در اسالمشهر مطرح بود.
روغن خوراكي به قفسههاي فروشگاه برگشت
كمبودي در ب��ازار روغن وج��ود ن��دارد ،روغن خوراكي در قفس��ههاي
فروشگاهها چند رديف چيدهشده و برچسب قيمتهاي جديد روي آنها
نصب شدهاست .قيمت روغن  800گرمي سويا و پالم  62و  63هزار تومان
ي را  400هزار تومان ميفروشند.
است ،روغن جامد حلب  4/5كيلوي 
مردمي كه روغن ميخرند و يارانه كمك معيشتي گرفتهاند ،مشكلي براي
خريد روغن ندارند ،اما كساني كه يارانه دريافت نميكنند ،از اين قيمتها
ناراضياند و ميگويند :رشد چهار برابري قيمت برايشان زياد است.
تخممرغ فراوان در بازار با قيمتهاي پرنوسان
بررسيها از بازار نشان ميدهد تخممرغ كه در اوايل اجراي طرح اصالح
يارانهها تا حدودي در بازار كم شدهبود ،اكنون به صورت فراوان وجود دارد،
اما قيمتها متفاوت است و فروشندگان از شانهاي  60تا  80هزار تومان
ميفروشند .مغازهداران ريز و درشتي تخممرغها را دليل اختالف قيمت
عنوان ميكنند.
ستاد تنظيم بازار قيمت شانه دو كيلويي تخممرغ را  80هزار تومان تصويب
كردهاست ،اما وزن شانهها خيلي نوسان دارد .وزن و اندازه تخممرغ در يكي
دو سال گذشته خيلي فرق كرده و اين براي خريداران عجيب است.
نبود ش��فافيت در قيمتگذاري تخممرغ موجب شدهاس��ت فروشگاهها
تخممرغهاي معروف به س��نتي يا با بس��تهبنديهاي  20تايي را گرانتر
بفروشند ،هر دانه تخممرغ سنتي  5هزار تومان است.
پيش از اين ،رئيس هيئتمديره توليد مرغ تخمگذار هم اعالم كردهبود كه
دولت اين نوع تخممرغها را هم قيمتگذاري كند.
در حال حاضر توليد تخممرغ در كش��ور بيش از نياز است و اخيرا ً معاون
وزارت جهاد كشاورزي مجوز صادرات آن را صادر كرد.
عرضه لبنيات با نرخ مصوب
اوضاع لبنيات هم در بازار بس��يار خوب و توليد فراوان است و در قفسهها
از هر نوع محصول لبني با برندهاي مختلف وجود دارد ،نرخ مصوب روي
محصوالت برچسب خورده و مردم خريد معمولي خود را دارند.
مردم نسبت به قبل تمايل بيشتري براي خريد لبنيات سنتي پيدا كردهاند،
چون اين روزها نرخهاي لبنيات سنتي براي آنها مناسبتر تمام ميشود.
.................................................................................................................

علت كندي ساخت و ساز گسترده مسكن
چيست؟

ابلاغ نش�دن مصوب�ات جلس�ه ش�وراي عال�ي مس�كن،
مش�كالت ق�راردادي ،آورده اولي�ه س�نگين ،تأمين نامناس�ب
زمي�ن و ناتوان�ي در اخ�ذ تس�هيالت بخش�ي از ضربات�ي
اس�ت كه بانيان وضع موج�ود و عوام�ل ناكارآمد برج�اي مانده
از دول�ت قب�ل ب�ه ط�رح نهض�ت مل�ي مس�كن وارد كردهاند.

به گزارش فارس ،رئيسجمهور در سومين جلسه شوراي عالي مسكن
به يك نكته مهم پيرامون نهضت ملي مسكن و وعده ساخت يك ميليون
مسكن در يك سال اشاره كرد و گفت«:كساني بايد مسئول عمل به اين
وعده شوند كه از روحيه انقالبي و جهادي برخوردار باشند؛ كساني كه به
هر دليل نميتوانند يا خداي ناكرده نميخواهند اين برنامه عملياتي شود،
قطعاً براي اجراي اين برنامه مضر بوده و بايد كنار گذاشته شوند».
پس از اظهارات رئيسجمهور ،ذهنها به س��مت اين رفت كه مخاطب
صحبتهاي آيتاهلل رئيسي چه كسي است؟ اما نكته مهم آن است كه چه
عملكردي در وزارت راه و شهرسازي اتفاق افتادهاست كه رئيسجمهو ر
آن عمل را مضر تلقي كرده و خواس��تار بركناري عوامل دست اندركار
آن شدهاست.
هر چند ابالغ نش��دن مصوبات جلسه ش��وراي عالي مسكن ،مشكالت
قراردادي ،آورده اوليه سنگين ،تأمين نامناسب زمين و ناتواني در اخذ
تسهيالت بخشي از ضرباتي است كه بانيان وضع موجود و عوامل ناكارآمد
برجاي مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملي مسكن وارد كردهاند ،اما
اين سؤال هنوز پا برجاست كه چه دستهايي مانع از رفع موانع ساخت و
ساز مسكن به شكل گسترده در كشور و ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال و
كاهش نرخ مسكن بدين واسطه هستند.
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻮﻕﺍﻻﺷﻌﺎﺭ
ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ.

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ

