
کاهش قیمت ۳۰ درصدی 
پیاز و سیب زمینی

قیمت برخی از کاالهای اساس��ی خردادماه امسال 
نس��بت به مدت مشابه پارسال کاهش یافت که در 
بین آنها پیاز و سیب زمینی بیش از ۳۰ درصد افت 

قیمت داشتند.
قیمت تع��دادی از کاالهای اساس��ی در خردادماه 
امس��ال نسبت به مدت مشابه پارسال براساس تازه 
ترین گ��زارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که مورد بررس��ی خبرنگار 

اقتصادی ایرنا قرار گرفت با کاهش همراه بود.
براین اساس خردادماه امس��ال قیمت پیاز هرکیلو 
گرم ۲۹ هزار و ۴۸۰ ریال بود درحالی که خردادماه 
پارس��ال قیمت این محصول ۴۳ هزار و ۴۰۰ ریال 

بود که نشان از کاهش قیمت ۳۲.۱درصدی دارد.
قیم��ت جوجه یکروزه گوش��تی خردادماه امس��ال 
هرقطع��ه ۱۶ ه��زار و ۷۱۵ ریال ب��ود و قیمت این 
محصول در مدت مش��ابه پارسال ۱۸ هزار و ۸۳۸ 
ری��ال ب��ود ک��ه کاه��ش ۱۱.۳ درصدی را نش��ان 

می دهد.
خرمای مضافتی در خردادماه امس��ال هرکیلوگرم 
۲۳۴ ه��زار و ۴۷۴ ری��ال قیم��ت داش��ت ک��ه در 
خردادماه پارس��ال قیمت این محصول ۲۹۶ هزار و 
۳۴۲ ریال بود که ۲۰.۹ درصد کاهش یافته است.

قیمت س��یب زمینی درجه یک درخردادماه امسال 
هرکیل��و گرم ۳۹ ه��زار و ۸۸۶ ری��ال و قیمت آن 
در خردادماه پارس��ال ۶۸ هزار و ۹۱۲ ریال بود که 
امس��ال با کاهش قیمت ۴۲.۱ درصدی همراه شده 
اس��ت.  گوجه فرنگی در خردادماه امس��ال هرکیلو 
گرم ۳۵ هزار و ۵۵۹ ریال قیمت داش��ت، درحالی 
که در مدت مشابه پارس��ال قیمت آن به ۵۱ هزار 
و ۷۱۲ ری��ال رس��یده بود و کاه��ش قیمت ۳۱.۲ 

درصدی را نشان می دهد.
قیمت گوشت گوساله نیز خردادماه امسال درحالی 
ب��ه هرکیلو گرم ۷۶۶ هزار و ۹۵۱ ریال رس��ید که 
پارسال و در همین بازه زمانی قیمت آن ۸۸۴ هزار 
و ۴۶۴ ری��ال بود که بیانگر تفاوت��ی قیمتی ۱۳.۳ 

درصدی است.
گوشت گوس��فندی )مخلوط( در خردادماه امسال 
هرکیلو گ��رم ۹۲۸ هزار و ۵۱۱ ریال نرخ داش��ت 
که پارس��ال قیمت آن ۹۶۲ هزار و ۷۹۸ ریال بود و 

کاهش ۳.۶درصدی را نشان می دهد.  ایرنا 

تمدید مهلت تکمیل ثبت نام طرح 
ملی مسکن  

وزارت راه و شهرس��ازی طی اطالعیه ای از تمدید 
مهل��ت تکمیل ثب��ت نام طرح ملی مس��کن تا ۳۰ 

شهریور خبر داد.
اطالعیه معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرسازی به شرح زیر است؛ »نظر به تمدید مهلت 
تکمیل ثبت نام طرح ملی مسکن در چندین نوبت، 
متقاضیان محترم طرح ملی مس��کن صرفاً تا پایان 
ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور ماه جاری فرصت دارند 
تا با مراجعه به س��امانه طرح ملی مس��کن نس��بت 
ب��ه تکمیل ثبت نام و بارگ��ذاری مدارک مورد نیاز 
جهت احراز ش��رایط اقدام نماین��د. الزم به توضیح 
اس��ت که به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام 
کلی��ه متقاضیان و انجام مراح��ل اتصال متقاضیان 
به پروژه های ش��روع ش��ده، این مهلت قابل تمدید 

نخواهد بود.«   تسنیم 
 

بارگیری روزانه 15۰ واگن  کاالی 
اساسی در بندر امام 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به بازسازی و 
نوس��ازی خطوط ریلی محدوده بندر امام خمینی 
) ره( و بندر ش��هید رجایی، از بارگیری روزانه ۱۵۰ 
دس��تگاه واگن  کاالی اساسی در بندر امام خمینی 

)ره( خبر داد.
 محمد راس��تاد اظهار ک��رد: در زمینه قطعات مورد 
اس��تفاده و تجهیزات دریایی و بندری تالش ش��د 
تولیدات داخل شکل بگیرد و از آنها حمایت شود.

وی اضاف��ه ک��رد: در همین بخش قطع��ات مورد 
اس��تفاده و تجهیزات دریایی و بندری تولید داخل، 
توانس��ته ایم با ۷۶۸ قطعه ای که توسط شرکت های 
داخل��ی ب��رای م��ا تولید ش��ده اس��ت، ۷۰ درصد 

صرفه جویی ارزی داشته باشیم.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اضاف��ه ک��رد: اگر 
می خواس��تیم این قطعات را از خارج کش��ور وارد 
کنی��م معادل ریالی ۸۷۲ میلیارد ریال هزینه ارزی 
داشت، در حالی که در تولید داخل، برای تهیه این 

قطعات و تجهیزات، ۵۵ میلیارد ریال هزینه شد.
راس��تاد با اش��اره به تالش برای ارتقای سهم ریل 
در حم��ل بار بنادر، بیان کرد: طی تعامل مطلوب با 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران توانسته ایم 
رون��د حمل ریل��ی بار در بنادر را ب��ه کلی متحول 
کنیم، در ح��ال حاضر در بندر ام��ام خمینی )ره( 
سهم باری که توسط ریل جابه جا می شد )میانگین 
روزانه واگن که از بندر امام بارگیری می شود( نسبت 
به گذش��ته افزایش یافته است، به طوری که برخی 
روزها بیش از ۱۵۰ دستگاه واگن کاالی اساسی در 

بندر امام خمینی )ره( بارگیری می شود.
وی اظه��ار داش��ت:  در بن��در ش��هید رجای��ی هم 
تعامالت خوبی با ش��رکت راه آهن برقرار ش��د، هم 
برای افزایش سهم ریل در جابه جایی بار بنادر و هم 
برای آنکه رویه های جدید برقرار ش��ود. مدیرعامل 
س��ازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: همچنین در 
بخش ریل و سوزن، در بندر شهید رجایی بهسازی 
و نوس��ازی تجهی��زات به صورت متن��اوب و طبق 

زمان بندی انجام می شود.  فارس

اخبار گزارش

ماههاس��ت ک��ه قیمت خ��ودرو در جاده خاک��ی ویراژ می 
ده��د اما تمام تالش ها برای بازگرداندن قیمت این کاالی 
مصرف��ی که این روزها  در ردای کاالی س��رمایه ای ظاهر 
ش��ده است ،بی فایده بوده اس��ت.قیمت خودرو روز به روز 
رقم های باالتری را تجربه می کند و گویی ورود متولیان نه 
تنها نتوانسته این کار را بهبود بخشند بلکه کار را به جایی 

رسانده که قیمت این کاال افسار گسیخته تر شده است. 
ورود رئیس جمهور

طی  ۶ ماه  گذشته از ابتدای سال تاکنون ،بازار خودرو متاثر 
از عوام��ل مختلف التهابات زی��ادی را تجربه کرده و در این 
بین،به گفته تحلیلگران نقش نوسان بازار ارز، تورم انتظاری 
و کمبود عرضه در رش��د قیمت ها بیش از سایر عوامل بوده 
اس��ت. روند نوسانات این بازار به حدی بوده که حتی منجر 
به آن ش��د تا رئی��س جمهور نیز ب��ه آن ورود کند آن هم 
ن��ه یکبار که دوبار ، به این ترتیب که به متولیان و دس��ت 
اندرکاران مربوطه دس��تور داده  تا به این بازار ورود کرده و  

در مسیر تعادل بخشی قیمت ها درآن اقدام کنند. 
 روحانی در تاریخ ۲۱  اردیبهش��ت ماه ۹۹ رئیس جمهوردر 
گفت وگو با رضا رحمانی، وزیر صمت وقت  موضوع افزایش 
قیمت خودرو را بس��یار حائز اهمیت خوانده و با اش��اره به 
اینکه تاکنون دو بار در جلس��ات ستاد اقتصادی دولت این 
موض��وع م��ورد بحث و بررس��ی قرار گرفت��ه و بر ضرورت 
نظ��ارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد 
که افزایش قیمت خودرو به این ش��کل خالف مصوبه ستاد 
اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت 
موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با 
اقدام خالف در افزایش قیمت خ��ودرو مقابله کند. اگرچه 
بعد از این اتفاق همه منتظر ایجاد شوک در بازار خودرو و 
فروکش کردن قیمت ها درآن بودند اما بر خالف تمام پیش 
بینی ها  شوک به جای بازار خودرو ،وزارت صنعت،معدن و 
تجارت به عنوان متولی اصلی  در این میان را دچار شوک 
کرد به این ترتیب که وزیر صمت سابق برکنار شد و سکان 

این وزارتخانه به دست سرپرست جدید افتاد. 
قرعه کشی به سبک التاری

 تف��اوت فاحش قیمت خودرو در بازار آزاد و  درب کارخانه 
و  البی گ��ری های متعدد برای پی��ش نویس خودروهای 
تولی��د داخ��ل ، در کنار این نوس��انات روبه ب��اال کار را به 
جایی رساند که عده ای گرانی ها را  به این  مساله نسبت 
دادند  و ماحصل آن این ش��ود ک��ه متولیان برای رفع این 
مش��کل ، به این نتیجه برس��ند که به جای ثبت نام های 
پیش نویس��یخودرو ؛ با الگو برداری ازسیس��تم »التاری « 

آمریکا  ؛ این رویه را باب کردند که هر کس��ی  ش��انس با 
او یار ب��ود وقرعه در التاری خودرو به نامش خورد آنگاه با 
س��ود آنچنانی که از این بازار نصیبش خواهد شد می تواند 
به رویاهای خود جامه عمل بپوش��اند . این اتفاق در حالی 
رخ داد که  بخش اعظمی از سهامداران شرکت های خودرو 
سازی هفته ها بود که در صف فروش بودند  تا بلکه بتوانند 
به واس��طه  قرمز پوش شدن بازار س��رمایه ، بکوشند تا با 
فروش س��هام خود هرچه زودتر جلوی زیان بیشتر خود را 
بگیرند. روز گذش��ته نیز سرپرست وزارت صمت  از پررنگ 

تر ش��دن این مس��ابقه و عرضه ماهانه ۲۵ هزار خودرو در 
ط��رح فروش فوق العاده از ابتدای مهر خبر داد و گفت: هر 
دو هفته یک بار قرعه کشی می شود و خودرو ها هم از یک 

ماه تا سه ماه تحویل برندگان خواهد شد.
البته ناگفته نماند که بخش��ی از خوش شانس��ی برندگان 
التاری خودرو برای این سودهای کالن از پاس گلی بود که 
ش��ورای رقابت در ابتدا به خودرو سازان و سپس به  بخت 

آزمایان خوش شانس خودرو دارد . 
اول مردادماه س��الجاری بود که رضا ش��یوا رئیس شورای 

رقابت با اش��اره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه 
از موافقت ش��ورای رقابت با افزایش قیمت خودرو خبردادو 
اعالم کرد؛خودروس��ازان می توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک 
مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار 

بفرستند تا قیمت محصوالتشان تغییر کند.
2بر یک به نفع تولید کننده 

 وی اگرچه  این موافقت را در پی وضعیت تورمی حاکم بر 
کش��ور اعالم کرد امابه گفته کارشناسان در کشمکش بین 
مص��رف کننده و تولید کننده ،ط��رف تولید را گرفت تا  با 
سنگین ش��دن این س��مت بازار به نفع آنها به مسیر خود 
ادامه دهد . اگر شیوا در همان زمان هم مدعی شد که »در 
حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم« 
ام��ا اعالم کرد: » مجوز داده ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه 
به تورم بخشی اگر خودروس��ازها مایل بودند، می توانند از 
طریق س��تاد تنظیم بازار اقدام کنند و اکنون خودروسازان 

می توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.«
نکته جالب در گفته های وی این بود که ش��یوا در پاس��خ 
سوالی مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته 
باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم 
ب��ود؟ اعالم کرد: » زمانی که تورم داریم و نهاده های تولید 
افزایش پیدا می کنند، هزینه تمام شده هر کاالیی افزایش 
پی��دا می کند و وقتی افزایش پیدا کن��د، آنکه تولیدکننده 

است مجبور به افزایش قیمت است.«
صحبت های ش��یوا در ش��رایطی مطرح می شود که گویی 
تنها  خودروس��ازان در گیر این تورم هستند و عامل اصلی 
این تورم هم مصرف کنندگان که باید خودرویی بی کفیت 
را ب��ا قیمت ه��ای باالتر به علت نیاز تهی��ه کنند تا گره از 

هزینه های  باالی خودرو سازان باز شود. 
پیش بینی رشد 65 درصدی قیمت 

البته آن اختیاری که رئیس شورای رقابت از آن سخن می 
گوید به همین س��ه ماه ختم نمی ش��ود و براساس تحلیل 
کارشناس��ان بازار خودرو  باید چش��م انتظاری گرانی های 
بیش از این نیز باش��یم چراکه این روزها دالر بازی نوسانی 
خود را  برای چندمین بار از سر گرفته  و مرزهای ۲۵ هزار 
تومان را هم در نوردیده اس��ت. دبیر انجمن صنایع همگن 
و قطعه سازی کش��ور در مورد تغییرات نرخ گذاری قطعات 
خ��ودرو   این نکت��ه را عنوان کرده ک��ه » در قراردادهای 
قطعه سازان و خودروس��ازان مبنای نرخ گذاری ها همچنان 
دالر با نرخ ۱۱ هزار تومان اس��ت، این در حالی اس��ت که 
روزهای گذشته نرخ دالر بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان شده و با 
این تغییرات در مبنای نرخ گذاری ها متوسط قیمت قطعات 

خودرو در بازار تا ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.«
ح��ال باید منتظر مان��د و دید متولیان آی��ا راه حلی برای 
آش��فته بازار خ��ودرو  در نظر خواهند گرف��ت ویا اینکه با 
ت��ورم و گرانی همراه ش��ده و با زدن قرع��ه به نام برندگان 
الت��اری خودرو و دادن مجوز ب��ه تولید کنندگان خودرو با 
کیفیت پایین ؛تالش م��ی کنند تا هیزم الزم برای گرم تر 

نگه داشتن آتش گرانی این بازار مهیا  کنند.
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سرپرست طرح های سی.ان.جی خبر داد
آغاز روند اصالح کارت خودروهای 

دوگانه سوز
به گفته سرپرس��ت طرح های س��ی.ان.جی شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی روند اص��الح کارت خودرو 
برای خودروزهایی که در گذش��ته ب��ه صورت غیرمجاز 
دوگانه س��وز ش��ده اما در بازرس��ی فنی گواهی سالمت 

دریافت می کنند،  آغاز شده است.
محمد حس��ین باقری با اش��اره به اینکه تا کنون ۱۲۸ 
هزار خودرو در سامانه تبدیل رایگان خودروهای عمومی 
وزارت نف��ت ثبت نام کرده اند،  گف��ت:  از این تعداد ۴۶ 

هزار و ۵۰۰ نفر مشمول این طرح بوده اند.
وی ادام��ه داد:  ت��ا کن��ون نیز ۲۰ ه��زار و ۷۰۰ خودرو 

دوگانه س��وز ش��ده و ۵ هزار و ۸۰۰ خودرو نیز در نوبت 
تبدیل قرار دارند.

باق��ری با تاکید بر اینکه مس��وول معاینه فنی خودروها 
)بنزی��ن ی��ا دوگانه س��وز( وزارت کش��ور اس��ت، افزود: 
خودروهایی که در کارت خودرو عنوان دوگانه سوز ثبت 
شده،  در جریان معاینه فنی ساالنه سیستم گاز آنها نیز 

بررسی می شود و مشکلی وجود ندارد.
وی تاکی��د ک��رد: اما تعدادی خودرو وج��ود دارد که به 
صورت کارگاهی دوگانه س��وز ش��ده اند و کارت خودرو 
برای این خودروها بنزینی صادر شده است. این خودروها 
باید برای دریافت گواهی سالمت تجهیزات سی ان جی 
خ��ود،  به یکی از مراکز مجازی که وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت معرفی کرده مراجعه کنند تا پس از بررسی ها، 
و تایید س��المت تجهیزات، اسامی به پلیس راهور برای 

تعویض کارت خودرو ارسال شود.
سرپرس��ت طرح های س��ی.ان.جی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اش��اره به اینکه خودروهایی که در 
معاینات فنی تایید ش��وند، در لیست پلیس راهور وارد 
خواهند شد، گفت: این اقدام در راستای هوشمندسازی 
جایگاه های س��ی.ان.جی و جلوگیری از بروز حوادث در 
جریان است. وی تاکید کرد:  هوشمندسازی جایگاه  های 
س��ی.ان.جی بر این مبنا است که هیچ خودرویی بدون 

معاینه فنی امکان سوخت گیری نداشته باشد. ایرنا 

عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی  مطرح کرد
کیفیت و قیمت جدید کره های ایرانی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشاره 
به اینکه کره از گروه کاالهای مش��مول ارز ۴۲۰۰ تومانی 
خارج شده است و اگر کسی قصد واردات کره داشته باشد 
باید از ارز نیمایی اس��تفاده کند، گفت: باید در این بخش 
بر تولیدات داخل تکیه کنیم. براساس مصوبه چربی ستاد 
تنظیم بازار قیمت هر قالب ۱۰۰گرمی کره ۸۰۰۰ تومان 
خواهد شد. محمد فربد با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ آخرین 
سالی بود که  ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره تخصیص 
پیدا کرد و حدود ۴۵ هزار تن کره در آن س��ال و ابتدای 
س��ال گذشته وارد شد، اظهار کرد: این ۴۵ هزار تن از آن 
زمان تا کنون و تا پایان شهریور امسال توزیع خواهد شد.

وی ادام��ه داد: البته تعداد زیادی از کارخانه ها چند ماهی 
است که تعطیل شده اند؛ زیرا دیگر کره وارداتی نداشتند و 
ارز جدیدی هم برای واردات تخصیص نیافت اما موجودی 
انبار یک شرکت تا پایان شهریور کفاف نیاز مصرفی بخشی 
از ب��ازار را با هم��ان قیمت قدیم خواه��د داد و بعد از آن 
باید برتولید داخلی تکیه کنیم. عضو هیات مدیره انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی با اشاره به اینکه کال کره از  گروه 
کاالهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است، گفت: 
اگر کس��ی قصد واردات کره داشته باشد باید از ارز نیمایی 
استفاده کند که امروز قیمت دالر آن حدود ۲۱هزار و ۳۰۰ 
تومان است. همچنین  قیمت کره ای که با ارز نیمایی وارد 
می ش��ود کیلویی ۱۵۰ هزار تومان و هر قالب ۱۰۰ گرمی 

آن حداقل با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه خواهد شد.
 به گفته فربد، برخی شرکتها با وجود آنکه کره وارداتی 
ش��ان به اتمام رس��یده بود و با وجود ض��رر و زیان، به 
منظ��ور جلوگیری  از ح��ذف در بازار، مبادرت به عرضه 
کره ۴۵۰۰ تومانی کردند؛ در حالی که می توانستند آن 

را بین ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان هم عرضه کنند.
وی تصری��ح کرد: از ابتدای س��ال ۱۳۹۷ ت��ا کنون هر 
۱۰۰گرم کره علیرغم تغییر پارامترهای هزینه با قیمت 
۴۵۰۰ تومان عرضه می ش��د و ک��ره از جمله کاالهایی 
اس��ت که قیمتش دچار تغییر نشده است.  البته سرانه 

مصرف ساالنه آن نیم کیلو بیشتر نیست. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز حال و روز بازار خودرو را بررسی می کند؛

التاری به سبک  ایرانی

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران 

گوشتی اعالم کرد؛ 

١۴ هزار و ۵٠٠ تومان؛ قیمت 
تمام شده تولید مرغ

 یک مقام مس��ئول گفت: برخی از دستگاه ها که در انجام 
وظایف خ��ود در تأمین نهاده ها قصور دارند، به دنبال جا 
انداختن این موضوع هس��تند که ص��د درصد نهاده های 

دامی با ارز دولتی تامین می شود.
نایب رئیس کانون سراس��ری مرغداران گوشتی  در واکنش 
به اظهارات یکی از مسئوالن دولتی در خصوص اینکه قیمت 
تمام ش��ده هر کیلوگ��رم مرغ زنده ۱۰,۵۰۰ تومان اس��ت، 
گفت: قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده در واحدهای 
مرغداری با توجه به قیمت مؤلفه های تولید بیش از ۱۴,۵۰۰ 
تومان است. بنابراین کسانی که ادعای منطقی بودن قیمت 
مصوب و نرخ ۱۰۵۰۰ تومانی کارگروه تنظیم بازار را دارند یا 
از شرایط اسفناک نهاده ها، قیمت های باالی آن در بازار خبر 

ندارند و ناتوانی دس��تگاه تحت مدیریت خود و وزارت جهاد 
برای حل بحران ایجاد ش��ده، بی اطالع اند یا با اطالع از عدم 
تأمین نهاده ها به نرخ مصوب و شرایط موجود، برای گمراهی 
مردم و دستگاه های نظارتی عوام فریبی می کنند. این مقام 
مس��ئول تصریح کرد: اقدامات این مس��ئوالن در سالی که 
مزین به س��ال جهش تولید اس��ت قطعاً مزیت تولید را به 

بحران و چالشی بزرگ تبدیل خواهد کرد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور 
گفت: برخی از دستگاه ها که در انجام وظایف خود در تأمین 
نهاده ها قصوری آش��کار و واضح دارن��د، بر خالف واقعیات 
موجود به دنبال جا انداختن این موضوع هس��تند که صد 
درصد نهاده های تولید با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می شود 
در حال��ی که کمت��ر از ۳۰ درصد نهاده ها با نرخ مصوب به 
دست مرغداران می رسد. اسداهلل نژاد تصریح کرد: در حال 
حاضر قیمت یک کیلوگرم سویا از قیمت یک کیلوگرم مرغ 
زن��ده در بازار باالتر اس��ت در حالی که یک قطعه مرغ ۴ و 
نیم کیلوگرم نهاده مصرف می کند ضمن اینکه نرخ واکسن 
و دارو نیز در قیمت تمام ش��ده نقش بسزایی دارد و قیمت 
این محصوالت هم از تاریخی که دولت قیمت مصوبه مرغ را 

اعالم کرده تاکنون، چندین برابر شده است.  مهر 

نایب رئیس مجلس خبرداد؛

تشکیل صندوق ملی 
قرض الحسنه مسکن  

نایب رئیس مجلس از تشکیل صندوق ملی قرض الحسنه 
مس��کن خبر داد و گفت: پس از حضور اسالمی در وزارت 
راه، اختصاص زمین های دولت برای س��اخت مسکن در 

حال پیگیری است.
عل��ی نیکزاد با اش��اره به تامین مالی ط��رح جهش تولید 
مس��کن، اظهار کرد: صندوق ملی قرض الحس��نه مسکن 
برای تامین منابع مالی مورد نیاز پیش بینی ش��ده و تمام 
مناب��ع حاصل از مالیات های مختلف در آن جمع خواهد 
ش��د و تشکیالت حقوقی، منابع ۲ درصد در این عرصه را 

در نظر خواهند گرفت.
وی با اش��اره به اینکه بخش��ی از منابع ای��ن طرح، منابع 
برگشتی است که تورم ندارد، افزود: همچنین باید یادآور 
شد بانک های تخصصی مانند کشاورزی و صنعت و معدن 
از اجرای این طرح استثنا شده اند؛ البته بانک های دیگر 

تس��هیالت بدون خط اعتباری و یارانه به بخش مس��کن 
خواهند داد که به دولت نیز فشاری وارد نمی شود.

ی تصریح کرد: س��اخت ۱۰۰ مترمربع غیرمفید نیازمند 
۳۵۰ میلیون تومان آورده اس��ت که ب��ا اجرای این طرح 
تالش خواهد شد این عدد کاهش یابد و همچنین اقساط 

افراد به صورت پلکانی در نظر گرفته شود.
نیکزاد با اش��اره ب��ه اینکه تمام زمین ه��ای دولتی برای 
اجرای ای��ن طرح باید در اختیار گرفته ش��ود، ادامه داد: 
دس��تگاه ها باید زمین های م��ازاد خود را ارائه کنند، اگر 
شورای عالی مسکن برگزار شود مشکلی در این خصوص 
وجود نخواهد داشت. حتی زمین های مربوط به مجموعه 
ه��ای نظامی نیز ب��ا اذن رهبر انقالب م��ی توانند واگذار 
شوند. به عنوان مثال در دولت های نهم و دهم ساخت ۴ 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد ش��هری و روستایی شروع شد، 
در حالی که مشکلی برای تامین زمین آنها وجود نداشت. 
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: سیستم بانکی 
کش��ور ۹۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت ارائه کرده که 
طب��ق قانون ۲۵ درصد این رقم باید به حوزه س��اختمان 
اختصاص داده می ش��د، اما متاس��فانه فقط ۷ درصد آن 

اختصاص یافته است. تسنیم 

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری
فروش فوق العاده ماهانه ۲۵ هزار خودرو از ابتدای مهر

ابتدای  از  العاده  ماهانه 25 هزار خودرو در طرح فروش فوق  از عرضه  تجارت  و  سرپرست وزارت صنعت، معدن 
مهر خبر داد و گفت: هر دو هفته یک بار قرعه کشی می شود و خودرو ها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل برندگان 
خواهد شد. جعفر سرقینی گفت: پیش از این به علت اینکه حجم تعهدات خودروسازان باال بود 80 درصد از تولیدات 
خودروسازان به اجرای تعهدات و 20 درصد به فروش فوق العاده اختصاص می یافت که اخیرا با کاهش تعهدات، 60 
درصد از تولیدات به اجرای تعهدات و 40 درصد به فروش فوق العاده اختصاص یافت از این رو امروز تصمیم گرفتیم 

تا از ابتدای مهر تا پایان سال 25 هزار خودرو در ماه به طرح فروش فوق العاده اختصاص یابد.
وی با بیان این که طرح های قبلی مانند پیش فروش های بیش از سه ماه و مشارکت در تولید همچنان برقرار است 
بازار کمک  نیاز مردم و کاهش عطش  العاده به تامین  افزود: فروش 25 هزار خودرو ماهانه در طرح فروش فوق 
خواهد کرد و این خودرو ها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل برندگان خواهد شد. سرپرست وزارت صمت گفت: در 
بتواند  بار قرعه کشی می شود و امیدواریم این طرح  ایران خودرو و سایپا هر دو هفته یک  انواع تولیدات  این طرح 
التهاب بازار را کنترل کند، زیرا این طرح به منظور برآورده کردن نیاز فوری مردم اجرا می شود. وی افزود: کسانی که 
در طرح فروش فوق العاده ماهانه 25 هزار خودرو ثبت نام می کنند 10 درصد از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در 
حسابی واسط واریز می کنند، زیرا اگر مبلغی اخذ نشود تعداد ثبت نام ها زیاد خواهد شد. سرقینی اضافه کرد: همچنین 
تا پیش از این برندگان قرعه کشی 72 ساعت مهلت داشتند تا وجه طرح فروش فوق العاده را تکمیل و واریز کنند که 

اکنون این میزان به 120 ساعت افزایش یافته تا برندگان راحت تر بتوانند وجه را تکمیل کنند. 


