
 با نوسازی ۵۰۰۰ کامیون فرسوده انجام شد؛
صرفه جویی ۱.۲ میلیارد لیتری 

سوخت 
رییس س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
کش��ور گفت: با نوس��ازی ۵۰۰۰ دس��تگاه کامیون 
فرس��وده، ش��اهد صرفه جویی یک میلیارد و ۲۲۰ 

میلیون لیتری سوخت خواهیم بود.
عبدالهاش��م حس��ن نیا، با اش��اره به اینکه ۶۵ هزار 
دس��تگاه کامیون باالی ۴۰ س��ال در کشور وجود 
دارد، اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت و 
تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، نوسازی این ناوگان 

را در دستور کار خود قرار دادیم.
رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 
کش��ور افزود: در فاز نخس��ت این طرح، تعداد پنج 
هزار دس��تگاه کامی��ون با س��رمایه گذاری ۱۴ هزار 
میلی��ارد تومان��ی بخش خصوص��ی و بهره گیری از 
تسهیالت بانک صادرات ایران، نوسازی خواهد شد.

حس��ن نیا با بیان اینکه فعالیت کامیون های فرسوده 
فعال در ش��بکه حمل و نقل، پایش ش��ده و موجود 
است، ادامه داد: بر این اساس، کامیون هایی که فعال 
نبوده اند، امکان استفاده از تسهیالت این طرح را ندارند. 
وی همچنین عنوان کرد: این طرح، صرفه جویی یک 
میلیارد و ۲۲۰ میلیون لیتری سوخت را در یک دوره 

هفت ساله به دنبال خواهد داشت.
رئی��س س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
کش��ور با اش��اره به اینکه در فاز نخس��ت، نوسازی 
را هدف گ��ذاری  ب��االی ۵۰ س��ال  کامیون ه��ای 
کرده ایم، خاطرنش��ان کرد: هر مالکی که ماش��ین 
خ��ود را اس��قاط کند به ش��رکت س��ازنده معرفی 
می ش��ود تا کامیون جدی��د را تحویل بگیرد. ضمن 
اینکه ش��رکت تولیدکننده نی��ز افرادی را که ما در 
قال��ب این طرح معرفی می کنیم در اولویت تحویل 

کامیون قرار می دهد. وزارت راه و شهرسازی

اطالعات 6۰۰ شرکت  دولتی در بودجه 
نیست

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس گفت: 
مس��ئوالن دولتی می گویند ۳۸۰ ش��رکت دولتی 
داریم اما بررس��ی های ما نش��ان می دهد که ۹۸۰ 

شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
محس��ن زنگنه با اش��اره به جزئیات اصالح ساختار 
بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار 
داشت: اصالح ساختار بخش های مختلفی دارد که 
از مهمترین آنها می  توان به مولدسازی دارایی های 
دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه ش��رکت 

های دولتی اشاره کرد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره 
مدیریت و بودجه ش��رکت های دولتی تصریح کرد: 
در بخش، مش��کالت جدی وجود دارد که از جمله 
آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد است. وی به دو علت اصلی شفاف 
نبودن ش��رکت های دولتی پرداخت و گفت:  نقص 
قوانین و عدم ورود ج��دی نهادهای نظارتی مانند 
دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.

زنگن��ه با اش��اره به اینک��ه در حوزه ش��رکت های 
دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطالعات 
هستیم خاطرنش��ان کرد: چگونگی تعیین اعضای 
هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود 
س��هم دولت، مالیات عملکرد ش��رکت، بازپرداخت 
تسهیالت اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی 

از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:  با 
یک تعریف س��اده، تعداد شرکتهای دولتی از ۳۸۰ 
به ۹۸۰ شرکت می رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ 
شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. 
به دنبال  رفع نواقص قانون هس��تیم که در بودجه 
۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر ش��رکت های دولتی 
داش��ته باش��یم.  وی در مورد مدیریت یارانه نقدی 
نیز عنوان کرد: مسئوالن وزارت رفاه به نقل از مرکز 
آم��ار اعالم می کنند هر کس��ی در س��ال ۹۸ بالغ 
ب��ر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش 
باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه 
سرپرس��تی که ۹ میلیون توم��ان درآمد دارد جزء 
۱۰ درصد ثروتمند کش��ور محسوب می شوند. این 
آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت 
موض��وع یارانه نقدی و حذف دهک ها به بررس��ی 

بیشتر کارشناسی موکول شده است. فارس

اخبار گزارش

بحث بر سر طرح گشایش اقتصادی دولت و  گمانه زنی ها 
بر س��ر آن به روزهای پایانی خود نزدیک می ش��ود. گمانه 
ها  برسر این گش��ایش رنگ و بوی مختلفی داشته و دارد 
گمانه هایی از جنس نفت ، گشایش های سیاسی و موضوع 
FATF  و .... . در می��ان این حجم گزینه اما گویی گزینه 
نفتی از قوت بیشتری برخوردار است . طرحی که مخالفان 
گس��ترده ای را با خود همراه کرده است و این مخالفت ها 
به جایی رس��ید که رئیس جمهور در آخرین جلسه هیات 

دولت در هفته گذشته به آن عکس العمل نشان داد. 
روحانی در این جلس��ه موضوعات مختلفی را مطرح کرد اما 
پاسخ وی به منتقدان رنگ وبوی دیگری داشت  به طوری که 
اکثر رسانه ها آن را تیتر اصلی روی خط خبرگزاری کردند. 

در جستجوی راه حل 
»روحانی در جلس��ه هیئت دولت با بیان اینکه کسی که به 
طرح دولت ایراد می گیرد بگوید راه حلش چیس��ت؟ اعالم 
کرد: با فحاش��ی و ردیف کردن جمالت درشت که مشکلی 

از کشور حل نمی شود.«
روحان��ی اف��زود:»کاری که هفته ها و ماه ه��ا دولت زحمت 
کش��یده و دوقوه دیگر هم زحمت کش��یده اند، یک سری 
افراد پیدا می ش��ود که من نمی دانم مبانی شان برای اینکه 
مردم را دلسرد کنند چیست؟ می گویند ممکن است طرح 
دول��ت، زحمتی را برای پرداخ��ت در دولت بعد ایجاد کند 
و دول��ت می خواهد فش��ار را از خودش ب��ردارد و به دولت 
بع��د تحمیل کند؛ این یک حرف کاماًل  بی اس��اس و دروغ 
است.اینکه ما امروز این همه طرح پتروشیمی داریم افتتاح 
می کنیم و ۱۷ پتروش��یمی را افتتاح می کنیم اگر کس��ی 
بگوی��د دولت هم��ه اش به نفع دولت بع��د عمل می کند و 
مرتب، پتروش��یمی افتتاح می کند و س��رمایه دولت بعد را 
افزای��ش می دهد، این حرف درس��ت اس��ت؟ بگوید دولت 
به طور مرت��ب در پارس جنوبی فازه��ا را افتتاح می کند و 
اثرش برای دولت بعد اس��ت. مرتب در روس��تاها گاز و آب 
و برق می کش��د و اثرش برای دولت بعدی است. این حرف 
کودکانه و بچگانه اس��ت. این دولت و آن دولت یعنی چه؟ 

همه دولت ها منتخب و خادم مردم هستیم.«
 

 شمارش معکوس
 اما شمارش معکوس برای رونمایی از این مساله به لحظات 
پایان��ی خود نزدیک می ش��ود به طوریکه براس��اس اعالم 
ش��رکت بورس انرژی قرار است ؛نخستین مرحله از فروش 
اوراق س��لف نفت��ی فردا ۲۶ مردادم��اه ۹۹  در تاالر بورس 
انرژی آغاز ش��ود. با توجه به رمزگش��ایی صورت گرفته از 
این گشایش اقتصادی، قرار است دولت اوراق سلف موازی 
با پش��توانه نفت خ��ام را عرضه کن به ای��ن ترتیب که در 
نخس��تین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش 
از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در این روز و در تاالر بورس انرژی 
با قیمت هر بش��که ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد 
ش��د و حداقل خرید برای هر نف��ر در این عرضه اولیه یک 
بش��که و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است همچنین سود اوراق 
۱۹ درص��د و بدون پرداخت دوره ای خواهد بود. براس��اس 
اطالعیه مطرح شده اوراق سلف نفتی دو ساله  و سررسید 

آن  ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ اس��ت . نکته جال��ب دراوراق مطرح 
ش��ده آن اس��ت که قیمت هر بش��که نفت در اوراق سلف 
نفتی حدود۴۷ دالر ) قیم��ت هر دالر ۲۰ هزار تومان (در 
نظر گرفته ش��ده و این در حالی است که قیمت سبد نفتی 
اوپک نیز در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دالر در هر بش��که 

قیمت گذاری می شود.

گشایش در سال آخر 
اگرچه  طرح گشایش اقتصادی در دید عوام مردم  روزنه امیدی 
را ایجاد کرد اما  از دید کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی با 
بازخورد مثبتی روبرو نبود و عمده تحلیلگران آن را مشکلی بر 

مشکالت کنونی و آینده این  کشور عنوان کردند. 
 امیر کرمانی کارش��ناس و تحلیلگر اقتصادی  در تش��ریح 
این گش��ایش اقتصادی  آن را یک اتفاق واقعی درسال آخر 
دولت دانسته و میگوید:» مرور تجربه ی کشورهای درحال 
توس��عه نش��ان می دهد که مهم ترین گش��ایش اقتصادی 
این کش��ورها اصالح رویکردش��ان به اقتصاد و یادگیری از 
بهترین تجربیات س��ایر کش��ورها و قراردادن خودشان در 
مس��یر یادگیری است.  به گفته وی گشایش واقعی اقتصاد 
ایران فقط زمانی رخ می دهد که دست از رویکرد فعلی   به 
اقتصاد برداشته ش��ود و مداخالت و حمایت های قیمتی با 

حمایت  ها و پرداخت های مستقیم جایگزین شود.
این کارش��ناس اقتصادی براین باور اس��ت ب��ا اصالح نظام 
بانک��ی و اس��تفاده از  تجرب��ه ی بانکداری م��درن و بانک 
مرک��زی م��درن  و همچنین اصالحات س��اختاری بودجه 

و پایدارس��ازی بدهی های دولت می توان مس��یر درس��تی 
را هدفگ��ذاری ک��رد. وی همچنین براین اعتقاد اس��ت که 
به جای سیاس��ت جایگزینی واردات  ؛باید وارد تعامل فعال 
با اقتصاد جهانی شد  و از دسترسی به بازار هشتاد میلیونی 
داخلی به عنوان ابزار مذاکره برای دسترسی تولید کنندگان 

داخلی به بازارهای جهانی استفاده کرد.
 قطع��ا آن روز ای��ن گش��ایش اقتصادی و ای��ن تغییر نگاه 
اقتصادی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی هم منجر می شود.   
این کارشناس اقتصادی ؛ تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک 
اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی اس��ت را 
یک اتفاق درست و دقیق می دانداما حامد پاک نیت دیگر 
کارش��ناس اقتصادی براین اعتقاد است که دولتمردان قبل 
از هر گونه اقدامی دراین زمینه با توجه به ش��رایط موجود 
باید برای روشنگری و رفع نگرانی ها به این  سواالت پاسخ 

دهند  .
 این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که اگر تحریم ها 
تا زمان سررس��ید اوراق نفتی وجود داش��ت، دولت با چه 
پش��توانه ای تعه��دات خ��ود را عملیاتی خواه��د کرد؛ این 
موضوع  را مطرح می کند که دولت برای رفع نگرانی های 
حاصل از کاهش ش��دید سرمایه اجتماعی ناشی از عملکرد 
سابق چگونه اعتماد عمومی را برای مشارکت در این طرح 

جلب خواهد کرد؟
 ای��ن تحلیلگر اقتصادی با ط��رح این موضوع که اگر دولت 
اوراق را بفروشد و از آن طرف گشایشی در درآمدهای ارزی 
ایجاد نشود این هزینه هنگفت از چه طریقی متقبل خواهد 

کرد ؟ وی سوال مهم دیگری را به عنوان یک دغدغه مطرح 
ک��رده و م��ی گوید: » در صورتی که  قیم��ت دالر تا زمان 
سررس��ید سه برابر شرایط کنونی ش��ود که اصال بعید هم 
نیس��ت چراکه قیمت امروز دالر دوبرابرقیمت سال گذشته 
آن اس��ت و یا قیمت نفت در بازارهای جهانی به هر علتی 
صعودی شود  ؛ دولت چگونه تعهدات خود را انجام خواهد 
داد.  نکته دیگری که این تحلیلگر به آن اش��اره دارد و در 
مقابل اتفاقی که برای افرادی که در سال گذشته به دولت 
اعتماد کردند وسکه خریدند در خصوص اخذ مالیات افتاده 
اس��ت ؛کامال اشاره درس��تی است آن اس��ت که  با وجود 
چنی��ن اتفاقاتی ک��ه اعتماد عموم مردم را از دولت س��لب 
کرده اس��ت ؛ مردم چگونه به میسر بودن چنین امکانی از  

طرف دولت می توانند اعتماد داشته باشند. 

بنزین یا نفت  دو گزینه برای انتخاب 
 مهدی نصرتی منتقد و تحلیلگر اقتصادی در بررسی طرح 
ارایه شده از سوی دولت موسوم به  طرح گشایش اقتصادی 
دول��ت مبنی بر عرضه نفت خام به مردم  معتقد اس��ت از 
جمل��ه ایراداتی که به این طرح می توان وارد دانس��ت آن 
است که اگر دولت نتواند در آینده نفت های مورد نظر را به 

فروش برساند چه باید کرد؟
 وی با طرح این  سوال که  آیا می توان بشکه  های نفت خام 
را ب��ه مردم تحوی��ل داد  و آیا م��ردم و فع��االن اقتصادی 
می توانن��د آن را به مصرف برس��انند و یا  نفت خام را صادر 
کنند؟ اما و اگرهای بسیاری را پیش روی این طرح عنوان 
کرده و می گوید:»طرح این موضوع که پاالیشگاه ها مکلف 
ش��ده اند تا نفت را از م��ردم بخرند اتفاقی اس��ت که خود 

می تواند زمینه شکست این طرح را فراهم کند.
نصرتی با نگاهی به تجربه شکس��ت خورده کش��وری مانند 
ونزوئ��ال در این خص��وص این نکته را به متولیان گوش��زد 
می کند از آنجایی که در هر صورت درچنین طرحی دولت 
فروش��نده اس��ت و تحریم ها عمدتا دولت ها را هدف قرار 
می دهد میگوید :»در هر شکلی  فروشنده نفت خام، دولت 
است و خریدار نفت هم شرکت های بزرگ و پاالیشگاه های 
مش��خص هس��تند. دولت را به راحتی تحری��م می  کنند و 
شرکت ها هم به دلیل ترس از تنبیه های تحریمی، از مبادله 
س��ر باز می زنند.ام��ا اگر به جای نفت خ��ام، که یک کاالی 
واسطه ای و مورد استفاده شرکت های بزرگ و پاالیشگاه ها 
اس��ت، بنزین جایگزین ش��ود به نظر می رسد نتایج بهتری 

حاصل می شود. «

 جذاب بودن یا نبودن   
 ب��ه اعتق��اد وی اگر دولت ب��ه دلیل تحری��م نتواند بنزین 
تولی��دی را به فروش برس��اند، می تواند این کار را از طریق 
مردم انجام دهد و بنزین را کمی ارزان تر از قیمت صادراتی 
ب��ه مردم پیش فروش کند.و مش��کالت پی��ش روی ،پیش 
فروش نفت را هم ندارد چراکه  بنزین کاالی نهایی  بوده و 
توس��ط مردم قابل مصرف است ضمن اینکه  ۴۰۰ میلیون 
نفر جمعیت در کش��ورهای همسایه وجود دارد که همگی 
می توانند مش��تری بالقوه بنزین ایران باش��ند و با توجه به 
مرزهای گس��ترده ایران، می توان از این ظرفیت اس��تفاده 
کرد.   اگرچه موافقان و مخالفان این طرح  در هیچ ترازویی 
تاکنون به تعادل نرس��یده اند اما س��وال اساس��ی که تمام 
کارشناسان و منتقدان از دولت مردان و طراحان این طرح 
دارند آن است که با توجه به شرایط و اتفاقاتی که تاکنون 
در اقتصادکش��ور رخ داده است  این دست اندرکاران با چه 
اطمینانی  مدعی هس��تندکه اوراق نفتی با سود ۱۹ درصد 
آن هم ۲ س��اله در کشوری با تورم سالیانه پنجاه درصد به 

اندازه کافی جذاب است؟!
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معاون راه و شهرسازی استان تهران خواستارشد؛
همکاری شهرداری برای تکمیل پروژه مسکن 

۹۰۰ واحدی تهرانسر 
معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان تهران گفت: در 
صورت همکاری شهرداری تهران، عملیات ساختمانی پروژه ۹۰۰ واحدی 

تهرانسر با سرعت بیشتری ساخته خواهد شد.

 یاس��ر لک با اش��اره به اینکه واحدهای مشارکتی تهرانسر که سال گذشته 
توس��ط رئیس جمهور کلنگ آن به زمین زده ش��د، به دلیل طوالنی شدن 
مراحل اخذ جواز و پروانه ساختمانی متوقف مانده بود، اظهار داشت: از ابتدای 
امسال عملیات اجرایی آن توسط سه شرکت در چهار بلوک ساختمانی آغاز 
شده و هم اکنون به طور متوسط ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
معاون مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: هم 
اکنون عملیات اجرایی فونداسیون این پروژه ها تقریباً رو به اتمام است و در دو 

بلوک نیز، طبقه اول ساختمان در طبقه منفی سه در حال ساخت است.
وی در خصوص همکاری سایر دستگاه ها با اجرای این طرح ملی نیز گفت: 
هنوز مجوزهای اولیه برای اجرای عملیات ساختمانی توسط شهرداری صادر 
نشده، اما خوش��بختانه توافقات اولیه و موافقت ضمنی شهرداری و بررسی 
اولیه نقشه های ما در شهرداری انجام شده است. معاون مسکن و بازآفرینی 
ش��هری راه و شهرس��ازی اس��تان تهران اضافه کرد: هم اکنون نیز برای 
جبران توقف پروژه کار در س��ه ش��یفت انجام می شود و شیفت شب نیز 
برقرار ش��ده اس��ت ضمن اینکه به رغم همه مسائل و افزایش قیمت های 
میلگرد و سیمان در هفته ها و ماه های اخیر، خوشبختانه پروژه ها آسیبی 

دیده اند و دپوی مناسبی از لحاظ این کاالها داریم.  صدا و سیما 

در فاصله  کارخانه تا بازاررقم خورد؛
اختالف ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی قیمت الستیک 

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک گفت: در حال حاضر قیمت الستیک 
از کارخانه تا بازار شاهد اختالق ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است.

داود س��عادتی نژاد ، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ نماینده فروش 
تایر در س��طح تهران مشغول فعالیت هس��تند، گفت: عالوه بر این حدود 

۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ کسبه دارای پروانه خرده فروشی تایر در بازار فعالیت می 
کنند که از هیچ کجا سهمیه ای برای دریافت تایر ندارند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد ما باید فروش الستیک براساس عرضه و تقاضا 
باش��د اما آقایان این موضوع را قبول نداشته و تصمیمات غیر کارشناسی 
برای بازار این کاال اتخاذ می کنند، افزود: متأس��فانه یک برداشت غلط از 
س��وی مصرف کنندگان در خرید الستیک وجود دارد که باید فقط از دو 
برن��د داخلی خرید کنند در حالی که س��ایر برندهای داخلی هم کیفیت 

مناسبی دارند.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک تصری��ح کرد: متأس��فانه برخی 
نماین��دگان فروش تایر خارج  از س��همیه خود اقدام به خرید الس��تیک 
از تولیدکنن��دگان می کنند ک��ه همین امر در بازار اختالالتی را به وجود 

آورده است.
 سعادتی نژاد دو نرخی بودن الستیک را در بازار بی معنی دانست و گفت: 
عدم توزیع مناس��ب عامل دو نرخی قیمت الس��تیک در بازار شده است 
که باید راهکار مناس��بی برای آن به کار گرفته شود. به نحوی که قیمت 
الس��تیک نمره ۱۴ حدود ۷۰۰ هزار تومان و الستیک نمره ۱۳ با قیمت 

۵۴۰ هزار تومان در بازار مورد معامله قرار می گیرد.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

 سیاست روز  راهکارهای منتقدان طرح گشایش اقتصادی را بررسی می کند؛

پیدا و پنهان یک گشایش اقتصادی 

مدیرعامل بورس انرژی:

فروش اوراق سلف نفتی با طرح رییس جمهوری متفاوت است
مدیرعامل بورس انرژی گفت: اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده )۲۶ مردادماه( در بورس انرژی عرضه 
می شود با آنچه که رییس جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده  متفاوت و به آن مربوط نیست. 
سید علی حسینی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی در این بازار تصریح کرد: این اوراق طبق روال انتشار اوراق 
تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می شود. حسینی خاطرنشان کرد: طرح اعالمی رییس جمهوری در صورت نهایی شدن 
الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی ربط  اطالع رسانی خواهد شد. ایرنا 

رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت با 
بیان اینکه این محصوالت اولویت شماره چهار و پنج مردم 
اس��ت و در حال حاضر تقاضای شیرینی و شکالت کمتر از 
عرضه آن ها اس��ت، گفت که قیمت ای��ن محصوالت گران 

نمی شود، چراکه ممکن است بازهم تقاضا کمتر شود.
جمشید مغازه ای از افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات شیرینی 
و شکالت نسبت به سال های قبل در پی شیوع ویروس کرونا 
خبر داد و گفت: در این مدت بسیاری از کشورهای همسایه 
تمای��ل چندانی به خرید محصوالت ش��یرینی و ش��کالت 

نداش��تند و به همین دلیل اگر مرزها هم بسته نمی شد باز 
هم صادرات این محصوالت کاهش می یافت. در این شرایط 
در ح��ال حاضر عرضه ش��یرینی و ش��کالت در بازار داخل 
بیش از تقاضا اس��ت. وی با بیان اینکه ش��یرینی و شکالت 
جزو کاالهای اساس��ی مردم نیست و به نسبت قدرت خرید 
در لیس��ت خرید آنها قرار می گیرد، تصریح کرد: در شرایط 
کنونی اقتصاد کش��ور این محصوالت جزو اولویت چهارم یا 
پنجم مردم اس��ت؛ بنابراین در حال حاضر تغییرات قیمت 
ش��یرینی و ش��کالت چندان مالک نیس��ت، تقاضا کمتر از 

عرضه است و قیمت این محصوالت گران نمی شود؛ چراکه 
ممکن است بازهم تقاضا کمتر شود، اما باید در نظر داشت 
که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه قیمت تمام ش��ده هم 
بیش��تر شده است. مغازه ای با اش��اره به تامین برخی مواد 
اولیه محصوالت ش��یرینی و شکالت همچون شکر و آرد و 
روغن در بازار داخلی، گفت: سایر مشتقات مورد استفاده در 
محصوالت شیرینی و شکالت از خارج تامین می شود که در 
چند وقت گذشته ثبت سفارش آن ها به دلیل کمبود ارز با 

مشکل مواجه شده است. ایسنا 

  رییس انجمن صنفی صنایع 

بیسکویت و شیرینی؛

شیرینی و شکالت 
گران نمی شود

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


