
فرآیند بروزرسانی اطالعات مشتریان 
سهام عدالت در پنل کارگزاری ها 

اعالم شد
به گزارش هیبنا، مشتریان سهام عدالت که تاکنون 
نتوانس��ته اند اطالعات ش��ماره تلفن همراه خود را 
در پنل سهام عدالت کارگزاری ها، وارد یا ویرایش 
کنند؛ باید به سامانه شرکت سپرده گذاری مراجعه 
کنند. بنابراین گزارش، فرآیند بروزرسانی اطالعات 
ویرایش ش��ده مش��تریان س��هام عدالت از س��وی 

شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام می شود.
در صورت تایید شدن شماره تلفن همراه جدید بعد 
از فراخوان سرویس بروزرس��انی پروفایل مشتری، 
ای��ن عملی��ات انجام می ش��ود. مش��تریان پس از 
اطمینان از تایید ش��دن شماره جدید، دوباره اقدام 
به ثبت نام در پنل سهام عدالت کارگزاری منتخب 
کنند تا اطالعات جدید بروزرس��انی شود. بنابراین 
گزارش، مش��تریانی که فرآیند ثبت ن��ام آنها قبال 
انجام ش��ده و بعدا اقدام به ویرایش ش��ماره همراه 
خود کرده اند در صورت داخل شدن به پنل سهام 
عدال��ت یا اس��تفاده از قابلیت فراموش��ی رمز، می 

توانند اطالعات خود را بر وز کنند.

بانک کشاورزی، حامی تولید و 
کارآفرینان

بزرگترین طرح پرواربندی گوساله در استان بوشهر 
که برای 130 نفر از جمله جوانان این روستا ایجاد 
اش��تغال کرده ، با حمایت بانک کشاورزی در سال 

1397 در بنداروز احداث شده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی و هم��کاری های بین 
الملل بانک کش��اورزی، این مجتمع بزرگ تولیدی 
ش��امل دو واح��د پ��روار بندی ب��ه ظرفیت 1000 
و3000 راس اس��ت. واحد 3000 راسی در زمینی 
به مس��احت 50000 متر مربع  و به تعداد 30 آغل 
با س��رمایه گذاری  150 میلیارد ریال احداث شده  
که 40 میلیارد ریال آن توس��ط بانک کشاورزی از 
محل اعتبار اشتغال پایدار روستایی سال 97 تامین 

و سرمایه گذاری شده است.
خدام��راد گرمس��یری یک��ی از دام��داران فعال  و 
عالقمن��د به دامداری در این روس��تا اس��ت که با 
حمایت بانک کشاورزی نسبت به احداث این طرح 

اقدام کرده است. 
وی م��ی گوید: تولیدات هر دو واحد در س��ال بالغ 
بر 1500 تن گوشت قرمز است که عالوه بر تامین 
نیاز مصرف داخلی کش��ور، در مواق��ع مازاد بر نیاز 
داخل، به بازار های کش��ور های حوزه خلیج فارس 
ص��ادر و ارز حاص��ل به داخل کش��ور بر می گردد. 
طرح پرورش گاو گوش��تی 3000 راس��ی خدامراد 
گرمس��یری ،بزرگترین طرح پرواربندی در اس��تان 
بوشهر اس��ت که باعث ایجاد اش��تغال مستقیم به 
تع��داد 30 نفر  وغیر مس��تقیم 100 نفراز جوانان 

همین روستا  شده است .

بانک ملی ایران، در کنار محرومان
کارکنان بانک ملی ایران در دوران ش��یوع کرونا و 
تش��دید تحریم های اقتص��ادی، تا حد ممکن دین 

خود را به جامعه محروم کشور ادا کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همزمان 
ب��ا برپایی پویش کمک مومنانه، کارکنان این بانک 
نیز همپای س��ایر نیک اندیش��ان ت��الش کرده اند 
کمک های نقدی و غیرنقدی خود را میان اقش��ار 

نیازمند توزیع کنند.
تهیه و توزیع کااله��ای مصرفی خانوار، تهیه اقالم 
بهداش��تی و نیز تامین لوازم التحریر میان کودکان 
در ح��ال تحصی��ل مناطق محروم تنها بخش��ی از 
این اقدامات اس��ت. همچنین تع��داد قابل توجهی 
از کارکن��ان بانک به صورت خودجوش بخش��ی از 
حقوق خ��ود را برای تخصیص ب��ه نیازمندان اهدا 
ک��رده اند. در ت��ازه ترین م��ورد، مجتمع خدمات 
بهزیس��تی و ش��یرخوارگاه حضرت رقی��ه )س( از 
کارکن��ان جن��اح ارزی بانک ملی ایران به س��بب 
حمایت هایش��ان از فرزندان تحت پوشش این نهاد 

خیریه تقدیر کرده است.

اخبار گزارش

آن طور که بررسی های میدانی نشان می دهد، بازار روغن 
همچنان بدون دلیل با کمبود و احتکار دالالن مواجه است 

و وعده مسئوالن صمت کماکان محقق نشده است.
چن��د روز قبل بود ک��ه خبر کمبود ش��دید روغن در بازار 
بین رس��انه ها پیچید. خبری که از بین قفس��ه های خالی 
فروش��گاه ها بیرون آم��ده بود و می توانس��ت اخطار ای از 

جنس کمبود یکی از اقالم اساسی و ضروری مردم باشد.
از هر جای بازار که صدای کمبود بلند شود می توان دالل 
ه��ا را آنجا پیدا کرد. اعالم خب��ر کمبود روغن دلیل کافی 
ب��رای محتکران بود تا روغن ها را به چندین برابر قیمت به 

مصرف کنندگان بفروشند.

چند روز قبل حس��نی دبی��ر کل اتحادیه بنک��داران مواد 
غذایی از فروش روغن تا چند برابر قیمت در بازار خبر داد. 

این یعنی بازاری آشفته که نیاز به تنظیم دارد.
پس پای مسئوالن س��تاد تنظیم بازار به موضوع روغن باز 
ش��د و در نهایت دوشنبه هفته قبل دبیر ستاد تنظیم بازار 

وعده حل مشکل تا پایان هفته را ما داد.
وعده حل شدن کمبود روغن با تولید بیشتر

عباس قبادی دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار گفت: با تالش های 
انجام شده و پیگیری های وزیر صمت وقفه ای که در تولید 
روغن به وجود آم��ده بود با افزایش تولید و افزایش عرضه 
به بازار در حال حل شدن است. این مقام مسئول گفت: در 

زمین��ه روغن خوراکی خانگی با اقداماتی که در حال انجام 
است تا پایان هفته مشکلی را نخواهیم داشت و این کاال به 

وفور در همه فروشگاه ها خواهد بود.
قبادی با اشاره به اختاللی که در تامین مواد اولیه و انتقال 
روغن خام به کارخانه ها و واحدهای تولیدی وجود داشت، 
گفت: مشکل روغن خام هم حل شده است و تولید در این 

بخش به سرعت در حال انجام است.

چرا روغن کم و گران شد؟
ح��اال حدود 5 روز از تاریخ اعالمی دبیر س��تاد تنظیم بازار 
گذش��ته و بررس��ی های ما نش��ان می دهد که مشکل بازار 
روغن کماکان پابرجاس��ت. انبارهای ف��روش عمده روغن 
هنوز خال��ی مانده و خبری از تنظیم بازار نیس��ت. حضور 
م��ا در مراکز پخش عمده روغن و مغازه های س��طح ش��هر 
نشان می دهد که این محصول اساسی یا به دست فروشنده 
نمی رس��د یا کارخانجات آن ها را ب��رای چند جعبه روغن، 

مجبور به خریدن سایر محصوالت می کنند.
مشکل کارخانجات روغن تامین مواد اولیه بود؛ مواد اولیه  ای 
که سالهاس��ت از طریق واردات تامین می ش��ود و ریشه در 

زیرساخت های ضعیف کشورمان در این حوزه دارد.
روغن خام سالهاس��ت وارد کشور ش��ده و بعد از فراوری و 
بس��ته بندی به فروش می رس��د. فرمول آشفته شدن بازار 
روغن بس��یار س��اده بود، حدود 300 ه��زار تن روغن خام 
در گم��رک گی��ر کرد و کاهش حجم تولید ب��ازار را به هم 

ریخت .
اشباع بازار روغن نباتی با واردات

ماجرا که باال گرفت دولتی ها با واردات به داد بازار رسیدند و 
وزیر صمت از امکان ترخیص کاالها با ارز متقاصی خبر داد.

رزم حسینی گفت: کاال های وارداتی ۲ گروه هستند؛ گروه 
اول ارز 4۲00 تومان��ی دریافت می کنند که این کاال ها در 
گمرک باقی می ماند تا ارز 4۲00 تومانی را از بانک مرکزی 
دریاف��ت کنند و بعد از گمرک ترخیص می ش��وند و گروه 
دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می کنند. 
براس��اس سیاست جدید، متقاضی که اعالم کند نیاز به ارز 
نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می شود و افرادی که نیاز 
به ارز دارند باید در س��امانه نیمای��ی ارز خریداری کنند تا 

ترخیص کاال صورت گیرد. مصوبه به دست گمرک رسید و 
فرایند ترخیص آغاز شد.

چقدر  روغن ترخیص شده است؟
روح اهلل لطیفی، س��خنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در گفت  وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی باشگاه 
خبرنگاران جوان اظهار کرد: پس از س��فر معاون اول رئیس 
جمهور به اس��تان هرمزگان برای سرعت بخشی به کاالهای 
موجود در گمرک های جمهوری اسالمی، از 11 مهر که حدود 
40 روز از آن می گذر حدود 311 هزار و 47 تن دانه روغنی 
ب��ه ارزش 1۶4 میلیون و 5۸1 هزار دالر و 1۲1 هزار و ۶97 
تن مواد اولیه روغن خوراکی به ارزش 104 میلیون 97۶ هزار 
دالر از گمرکات کش��ور ترخیص شده است. روزانه بیش از 4 

هزار تن روغن از گمرکات کشور ترخیص می شود.
فرآیند ترخیص آغاز ش��ده اما پیگیری های ما از واحدهای 
تولیدی نش��ان می دهد روغن خ��ام هنوز به آن میزان که 

باید به دست واحدهای تولید روغن نرسیده است.
بازار آشفته روغن بیش از هر زمانی به افزایش تولید نیاز دارند و 
مواد اولیه تولید این محصول بیش از گذشته درگیر کارشکنی 
و وقت کشی ها شده است. موضوع بازار روغن را مجدداً از دبیر 
ستاد تنظیم بازار پیگیری کردیم و این بار با مشکل جدیدی 
شدیم. دبیر ستاد تنظیم بازار مجدد گفت: فرآیند توزیع روغن 
خام و تامین مواد اولیه آغاز شده و حجم روغن حام باقی مانده 

در گمرکات کشور هم در حال ترخیص است.
او ادامه داد: بخشی از این مواد اولیه به شرکت های تولیدی 
رس��یده و مابقی  ه��م به زودی توزیع خواهد ش��د. فرآیند 
انتقال و حمل روغن خام از اس��تان های جنوبی کش��ور و 
رس��یدن به کارخانجات تولیدی فرایندی زمان بر است و به 
مرور بیش روغن مورد نیاز بازار تولید و تامین خواهد شد.

به نظر می رسد معاون وزیر صمت در محاسبات خود برای 
اعالم تاریخ حل مش��کل روغن در بازار به مشکل برخورده 
اس��ت. حدود یک هفته از تاریخ اعالمی دبیر ستاد تنظیم 

بازار گذشته و مشکالت بازار روغن کماکان پابرجاست.
مش��خص نیست بهانه ها و مش��کالت مختلف تا چه زمانی 
قرار است فرآیند ترخیص را زیر سوال برده و منجر به ادانه 

روند کمبود بدون دلیل در بازارها شود!
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دبیرکل کانون بانک های خصوصی ؛
بانک ها هیچ توافقی برای افزایش 

نرخ سود نداشتند
دبی��رکل کانون بانک ه��ای خصوصی با بیان 
اینکه بانک ها هیچ ن��وع توافقی برای افزایش 
نرخ سود بانکی نداشته اند، گفت: طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار بانک ها باید نرخ 1۶ درصد 

را برای سود سپرده یکساله اعمال کنند.
محمدرضا جمش��یدی در پاسخ به این سوال 
که آیا بانک ها برای افزایش نرخ س��ود بانکی 

تواف��ق کرده اند، اظهارداش��ت: بانک ها نه به 
صورت ش��فاهی و نه به صورت مکتوب هیچ  
نوع توافقی ب��رای افزایش نرخ س��ود بانکی 

نداشته اند.
وی در واکنش به این نکته که به تازگی بانک ها 
نرخ س��ود س��پرده یکس��اله را به 1۸ درصد 
افزایش داده اند و حتی یک بانک و دو موسسه 
اعتباری نرخ  س��ود س��پرده را به ۲0 درصد 
رس��انده اند، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ داده 
باش��د بانک ها تخلف کرده اند، چون براساس 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار سقف نرخ سود 
س��پرده در شبکه بانکی باید 1۶ درصد باشد. 
دبیرکل کانون بانک های خصوصی در پاس��خ 
به این پرس��ش که در ش��رایط فعلی اقتصاد 
کشور آیا نرخ سود سپرده 1۶ درصد منطقی 
اس��ت، گفت: ممکن اس��ت ما هم نظراتی در 
این زمینه داش��ته باشیم اما تا زمانی که نرخ 
توسط شورای پول و اعتبار تغییر نکرده است، 
بانک ه��ا طبق قانون نمی توانند آن را افزایش 

دهند. فارس

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ؛
توزیع برنج وارداتی آغاز شد

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران 
اعالم کرد که توزیع 5000 تن سهمیه برنج 
وارداتی به قیمت ه��ر کیلو 1۸ هزار و 500 
تومان ب��رای عرضه در خرده فروش��ی ها در 

سطح استان تهران آغاز شده است.
مجتبی ش��یر قاضی،  با اشاره به مصوبه صد 
و دهمین کارگروه س��تاد تنظیم بازار کش��ور 

مبنی ب��ر اختص��اص و توزیع برن��ج وارداتی 
توسط ش��رکت بازرگانی دولتی ایران، اظهار 
کرد: توزیع 5000 تن س��هیمیه برنج وارداتی 
)هندی 11۲1( در کیسه های 10 کیلویی به 
قیمت هر کیلو 1۸ ه��زار و 500 تومان برای 
عرضه در خرده فروش��ی ها در س��طح استان 
تهران آغاز ش��ده اس��ت.   به گفته وی توزیع 
در تهران و شهرستان های تابعه در شبکه های 
منتخب شامل فروشگاهای زنجیره ای، سازمان 
میادین می��وه و تره بار ش��هرداری و صنوف 
منتخ��ب انجام می ش��ود. این مقام مس��ئول 
همچنین اعالم کرد که توزیع کاالهای اساسی 
از جمله روغن نباتی و مرغ منجمد نیز انجام 
شده و تا تثبیت قیمت ها ادامه خواهد داشت. 
اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در 
فروشگاه ها کم ش��د و قیمت آن نیز افزایش 
یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در 
بازار کمیاب ش��د؛ به طوری که این کاال یا در 
مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هرنفر 

تنها یک روغن فروخته می شد.  ایسنا

معاون وزیر صمت خبر داد:
کاهش تدریجی قیمت پوشک 

بچه در بازار
 مع��اون دفتر برنامه ری��زی تامین، توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صمت از کاهش تدریجی 

قیمت پوشک بچه در بازار خبر داد.
س��عید صارم��ی از کاهش تدریج��ی قیمت 
پوش��ک بچه در ب��ازار خب��ر داد و گفت: در 
حوزه تولید پوش��ک بچه مشکلی نداریم، اما 
70 درصد از مواد اولیه تولید پوشک وارداتی 

و متأث��ر از نرخ ارز اس��ت و ب��ه علت کمبود 
این مواد قیمت پوشک در هفته های اخیر باال 
رفت��ه بود. وی از برنامه ری��زی برای متعادل 
شدن قیمت پوش��ک خبر داد و تصریح کرد: 
مقرر ش��د ترخیص این م��واد از گمرکات به 
صورت اعتباری انجام شود و بانک مرکزی ارز 
مورد نیاز برای این موضوع را نیز تأمین کند.
مع��اون دفت��ر برنام��ه ریزی تأمی��ن، توزیع 
و تنظی��م ب��ازار وزارت صمت اضاف��ه کرد: 
همچنی��ن در راس��تای قط��ع وابس��تگی و 
خودکفایی تمهیدات الزم برای تولید داخلی 
م��واد اولیه پوش��ک که ام��کان تولید داخل 

دارند انجام شده است.
صارمی تصریح ک��رد: با تمهیدات و مجموعه 
اقدامات انجام ش��ده ش��اهد کاهش تدریجی 
قیمت پوشک خواهیم بود. وی گفت: در حوزه 
نظارت بر بازار نیز پوشک بچه جزو طرح های 
نظارتی و مشمول تش��دید بازرسی ها خواهد 
بود و با متخلفین در این بخش برخورد قانونی 

خواهد بود.   وزارت صمت

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

۵ روز از وعده وزارت صمت گذشت؛

نان دالل ها در روغن افتاد!

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور خبرداد؛

  رشد ۵۵ درصدی عرضه  گوشت 
در کشتارگاه ها  

رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور گفت: تولید دام پرواری 
کشور 50 درصد رش��د داشته و باعث رشد 55 درصدی تولید در 
کش��تارگاه ها شده اس��ت، افزایش تولید به حدی است که امسال 
نیاز به واردات نداریم. براس��اس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران، 
کشتاردام کشتارگاه های رسمی در مهر 1399 به نسبت ماه مشابه 
سال 139۸، نشان دهنده افزایش 55 درصدی مقدار تولید گوشت 
قرمز اس��ت. مقدار تولید گوش��ت در مهر 1399 نس��بت به ماه مشابه سال 139۸ برای 
گوس��فند و بره 53 درصد، برای بز و بزغاله 3۸ درصد، برای گاو و گوس��اله ۶1 درصد، 
برای گاومیش و بچه گاومیش 130 درصد افزایش داش��ته است. اما سئوال این است که 
چطور قیمت ها در بازار به جای کاهش افزایش یافته و مردم چگونه با این درآمد پایین 

و قیمتهای باال این میزان گوشت بیشتری خرید کرده اند.
برای  پاس��خ به این سئواالت با منصور پوریان، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور 
گفت وگو کردیم. وی دلیل افزایش کشتار در مهر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
را افزایش بیش از ا ندازه تولید دام در کش��ور عنوان کرد و گفت: 70 میلیون راس دام 
سبک با زایش باال در کشور وجود دارد که نسبت به سالهای گذشته رشد زیادی داشته 
اس��ت، همچنین 335 هزار دام سنگین وجود دارد که تا پایان سال به دلیل وزن بیشتر 
حتما باید به چرخه مصرف وارد شود. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور می گوید: 
افزایش قیمت گوشت در سالهای گذشته عاملی بوده تا بسیاری به حوزه تولید دام وارد 
ش��وند و به این دلیل میزان تولید بسیار رشد داش��ته و جمعیت دام پرواری 50 درصد 
رش��د داشته است و به همین دلیل آمار افزایش عرضه در کشتارگاه ها هم کامال صحت 
دارد. رئیس ش��ورای تامین کنندگان دام کشور در پاسخ به اینکه با وجود این همه عرضه 
گوش��ت چرا قیمت ها پایین نیامده است، افزود: قیمت ها نسبت به قبل تا حدود 30 هزار 
تومان در هر کیلو کاهش داش��ته اس��ت. قیمت دام زنده سبک و سنگین هم تا 15 هزار 
تومان کاهش داش��ته است. وی اضافه کرد: متاسفانه قیمت در کشور ما و از جمله قیمت 
گوش��ت با فاکتورهای اقتصادی همخوانی ندارد و بیش��تر تحت تاثیر هیجانات بازار است، 
دالیلی هم در مورد افزایش قیمت گوش��ت بوده که حتی میزان عرضه را هم تحت تاثیر 
قرار داده و اجازه کاهش قیمت را نداده اس��ت. به گفته این مسئول افزایش بیش از اندازه 
قیمت نهاده خوراک دام و طیور، بزرگنمایی بیش از اندازه قاچاق دام و بخشنامه ممنوعیت 
جابجایی دام توس��ط سازمان دامپزشکی کشور از دالیلی بود که به افزایش بیشتر قیمت 

گوشت منجر شد، اما روند کاهشی آن در روزهای گذشته آغاز شده است.  فارس

تس��هیل صدور مجوز مع��ادن دانه بندی مصالح 
ساختمانی، می تواند کمک بزرگی برای کاهش 

قیمت این کاالها باشد.
محمود دست افش��ان جو، یک سرمایه گذار در 
حوزه معدن شس��ت و ش��و و دانه بندی مصالح 
س��اختمانی در م��ورد موان��ع راه  ان��دازی واحد 
تولیدی خ��ود می  گوید: پ��س از دریافت جواز 
تأسیس از سازمان صمت استان خراسان رضوی 
و انجام مراحل ثبت معدن به مشکالت متعددی 
برخورد کرده اس��ت که نیاز ب��ه حمایت جدی 
 تر مس��ئوالن دارد. این س��رمایه گذار در ادامه 
افزود: متأس��فانه ما سرمایهگذاران برای دریافت 
یک مجوز باید چندین اس��تعالم از سازمان  های 
متعدد دریافت کنیم. بعد از این که یک بار تمام 
اس��تعالم  ها را برای سازمان صمت بردم و جواز 
تأسیس گرفتم، یک بار دیگر باید همان استعالم 
ها را برای جهاد کش��اورزی ببرم تا بتوانم مجوز 
تغییر کاربری بگیرم. دس��ت افشان جو در مورد 
دلیل این که نمیتواند مجوز تغییر کاربری بگیرد، 
گفت: همان طور که گفتم باید تمام اس��تعالم  ها 
را دوباره بگیرم و به جهاد کش��اورزی ارائه بدهم 
که همه سازمان های استان به جز سازمان راه و 

شهرسازی با من همکاری کردند. وی ادامه داد: 
اداره راه و شهرس��ازی به طور عجیبی می گوید 
در نقشه ما زمین شما جزء اراضی زراعی و باغی 
است در حالی این زمین دیم است؛ همین اداره 
یکب��ار در زمان دریافت جواز تأس��یس موافقت 
ک��رده اس��ت و اصال چنین موضوع��ی را مطرح 
نکرده بود. این س��رمایه گذار گفت: سازمان راه 
و شهرس��ازی اصال مرجع تش��خیص ملی بودن 
یک زمین نیست، بلکه این وظیفه بر عهده امور 
اراضی جهاد کش��اورزی و س��ازمان ثبت اسناد 
اس��ت که این سازمان ها هم چنین چیزی را در 
مورد زمین مورد نظر طرح من اعالم نکرده اند.

وی همچنین در مورد مش��کل تأمین آب مورد 
نیاز واحد تولیدی خود گفت: با دوندگی بس��یار 
زیاد موفق ش��دم از وزارت نی��رو مجوز حفرچاه 
آب دریافت کنم که اعتبار آن شش ماهه است و 
اگر نتوانم در این بازه زمانی مجوز تغییرکاربری 
را دریافت کنم، این مجوز باطل می شود و باید 

تمام مراحل را از دوباره ابتدا طی کنم.
ای��ن فع��ال اقتص��ادی همچنین از مس��ئوالن 
س��ازمان راه و شهرسازی استان خراسان رضوی 
درخواس��ت کرد، سنگ های مس��یر تولید را از 
پی��ش رویش بردارند. س��نگ ان��دازی در روند 
صدور مجوز زمانی تاثیر خود را نش��ان می دهد 
که س��بب ایجاد یک بازار انحصاری برای افراد و 
شرکت هایی می ش��ود که در گذشته موفق به 
دریافت مجوز ش��ده اند و چ��ون رقیبی در بازار 
ندارن��د، قیمت ها بازار را ب��ه دلخواه خود تغییر 
می دهند. به استان خراس��ان رضوی برگردیم، 
جایی که محمود دس��ت افش��ان جو نمی تواند 
برای ش��روع ب��ه کار از ادارات آن مجوز بگیرد؛ 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از این 
اس��تان گزارش داده اس��ت که از تیرماه امسال 
تاکن��ون قیمت ش��ن در خراس��ان رضوی روند 

افزایشی داشته است.
عباس اخوان، کارشناس مسئول نظارت بر کاال و 
خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی با اشاره به افزایش 31.۶ درصدی قیمت 
ش��ن در یک ماه گذش��ته گف��ت: انجمن صنف 
شن ش��ویی های خراس��ان رضوی راسا اقدام به 
تغییر نرخ ش��ن کرده اس��ت که این تغییر نرخ، 
پذیرفتن��ی نیس��ت! از این صحبت کارش��ناس 
مسئول نظارت بر کاال و خدمات سازمان صمت 
خراسان رضوی به وضوح می توان تاثیر انحصار 
را ب��ر قیمت مصالح س��اختمانی درک کرد این 
در حالی است که مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور ، با بیان اینکه 
هم اکنون قیمت ارز، س��که و طال روند کاهشی 
به خود گرفته اس��ت، گفت : در صورتی که این 
روند کاهش��ی قیمت در بازاره��ای موازی ادامه 
داشته باش��د قیمت مسکن و مصالح ساختمانی 

هم روند نزولی به خود می گیرند.
این موضوع نش��ان می دهد مسئوالن کشورمان 
بر خالف تمام ش��عارهایی که ب��رای حمایت از 
تولید س��ر می دهند، برای کنترل قیمت مصالح 
س��اختمانی، به ج��ای حمایت از س��رمایه گذار 
داخلی، دس��ت روی دس��ت گذاشته اند و چشم 
انتظار کاه��ش نرخ ارز هس��تند؛ بنابراین، نمی 
توان توقع داش��ت که قیمت مصالح ساختمانی 
کنترل ش��ود حت��ی اگر متاث��ر از هیجانات این 
روزهای بازار ارز، مدت کوتاهی قیمت این کاالها 

کاهش یابد!  باشگاه خبرنگاران 

   کارشناسان مطرح کردند؛

سنگ اندازی در صدور مجوز، بنای گرانی مصالح ساختمانی!


