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آمادگی وزارت راه برای واگذاری مسکن ملی به خبرنگاران

معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت :پیشنویس
تفاهمنامــه ســاخت مســکن بــرای خبرنــگاران
بــه امضــا رســیده و آمــاده دریافت تعــداد افراد
تحت پوشــش هر اســتان و شهر از ســوی وزارت
ارشاد هســتیم .محمود محمودزاده اظهار کرد:
پیشنویــس تفاهمنامــه ســاخت مســکن برای
خبرنــگاران در قالــب طرح اقــدام ملــی را برای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی فرســتادیم و
نظراتشــان را هــم اعالم کردنــد .مــا آمادهایم تا

وزارت ارشــاد تعداد تحت پوشــش در هر استان
و شــهر را اعــام کنــد و ما در حــد بضاعتی که در
تأمیــن زمیــن داریــم مســاعدت الزم را انجــام
میدهیم .وی همچنین در پاسخ به این سؤال که
آیا ســقف تسهیالت  ۱۶۰میلیون تومانی مسکن
یکــم افزایــش مییابــد ،گفــت :فعــاً تصمیــم
جدیدی در حــوزه وزارت راه و شهرســازی اتخاذ
نشــده و اگر در حوزه بانکی تصمیمی بگیرند ما
اطالعی از آن نداریم/.ایسنا

اخبار

وزیر راه و شهرسازی گفت :دولت مردم را در حوزه
مســکن بهحال خود رهــا نکرده اســت و برای این
حوزهبرنامههایجامعیدارد.
محمد اسالمی با بیان این مطلب افزود :برخیها
میگویند دولت فراموش کرده اســت برای مردم
خانــه بســازد و آنهــا را به امان خــدا رهــا کردهاند.
اینگونه اظهارنظرهــا ظالمانه اســت ،پروژههای
ساختوساز در سراسر کشور فعال است .در بنیاد
مســکن طی یک ســال  160هزار خانــه که بهدلیل
وقوع ســیل آســیب دیده بود یا بازسازی یا احداث
شــده اســت ،از این تعداد  90هزار واحد تعمیرات
اساسی داشتهاند و  70هزار واحد ساخته شدهاند،
در طــول تاریــخ پیــروزی انقــاب چنیــن رکوردی
نداشــتهایم .وی در ادامه با بیان اینکه متأســفانه
تحوالت نرخ ارز خیلی بازار را هیجانی کرد ه است،
تصریــح کرد :در شــرایط امروز شــیوع کرونا موفق
شــدیم از اسبابکشــی اجارهنشــینها جلوگیــری
کنیم .بر اســاس اطالعیــه صنفها ،جابهجاییها
 68درصد نســبت به پارســال کاهش یافته است.
بــرآورد وزارت راه و شهرســازی و اتحادیــه امــاک
نیــز این اســت که بــا کاهــش حــدود 70درصدی
جابهجایی مواجه شدهایم که یک موفقیت است.
وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ایــن پرســش
که آیــا طرح ملی مســکن میتواند مشــکل ایران
و مســتأجران را حــل کنــد ،اظهــار کــرد :تحــوالت
بخش مســکن تقریباً بیارتباط بــا بحث عرضه و
تقاضاست .در سال  91که باالترین عرضه مسکن
در کشــور روی داده ،رشــد جهشــی قیمت مسکن
اتفــاق افتاده اســت .وی افزود :بر اســاس منحنی
آمــار بانک مرکزی و تحلیلهای اقتصادی بخش
اقتصاد مســکن در وزارت راه و شهرســازی از اوایل
دهــه هفتاد به این ســو میبینیم نــرخ دالر ،طال و
یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش
یافته است ،یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای
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تخلف  90درصد از مرغداران

کاهش  70درصدی اسباب کشیها

موازیتأثیرمیگیرد،نهتنهامسکنبلکهبسیاریاز
بازارهای اقتصادی متأثر از قیمت دالر است.
وی تصریح کــرد :در ارتباط با تحــوالت اقتصادی
کشــور مهمتریــن کاری کــه باید انجــام دهیم این
اســت که تقاضای غیرمصرفــی را از بازار مســکن
خارجکنیم،اینمسألهنیازداردکهقوانینیراایجاد
کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد.
وی با ابراز اینکه از این طریق بانکها توانستهاند
ب و کارهــای خــود سیســتم ذخیرهســازی
در کســ 
برای توانمندسازی ایجاد کنند ،اظهار کرد :ازاینرو
مهمترین نیاز شــرایط کنونی کشــور این اســت که
توسازمسکنراحمایتکنیم.وزیرراه
بحثساخ 
و شهرسازی بیان کرد :نکته حائزاهمیت برای ما از
لحاظفلسفهوجودیووظیفهذاتیایناستکهبر
اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت
راه و شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن
مردمفراهمشودوآنهابتوانندبهسهولتصاحب
خانه شوند .اســامی اضافه کرد :این برنامهریزی
در قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است .در
مطالعات این طرح ،خروجی آن بوده است که در
ارتباط با رشد تقاضا یا عقبماندگی در این بخش
بتوانیــم مطالعــات انجامشــده را در قالــب یــک
برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت معین
خانــهدار شــوند .وی یادآور شــد :حــدود  300هزار
واحد مسکونی طی سالهای اخیر ساخته شده که
تفاضل این عدد صورت مسأله ایران برای تأمین
مسکن است .مطابق مطالعات عدد عرضه 400
هــزار واحــد را اســتحصال کردهایم کــه طرح ملی
مسکن نیز بر این اســاس طراحی شده است .این
فرآیند در دستور کار قرار گرفت و ثبتنام گسترده
 1.5میلیــون نفــر انجام شــد .پــس از پاالیش این
تعداد  460هزار نفر واجد شــرایط شناخته شدند،
ایــن غیر از افرادی اســت که در طرح مســکن مهر
ثبتنامکردهاند.
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دریافت نهاده با قیمت دولتی؛ فروش مرغ در بازار آزاد
سهیال یادگاری
خبرنگار

هــر مرغداری موظف اســت بر اســاس میزان
نهادههــای دامی بــا نــرخ ارز  4200تومانی که
دریافــت کرده اســت مرغ تولیدی را به شــبکه
توزیــع تحویــل دهــد ،امــا بازرســیها نشــان
میدهد بیشــتر تولیدکنندگان ،مــرغ را در بازار
رسمی عرضه نمیکنند و آن را با قیمت باالتر
در بازار آزاد میفروشند.
چند روز پیش معاونت بازرســی و نظارت
ســازمان صمــت اســتان تهــران از تخلــف
مرغداران خبــر داد .بنابراین گزارش «بیش از
 ۹۰درصــد نهادههای دامــی در مرغداریهای
استان تهران ،برای توزیع در شبکههای رسمی
تبدیــل بــه مــرغ نشــده اســت ».در حالیکــه
بر اســاس اعــام وزارت جهــاد کشــاورزی ،در
ماههای مرداد و شهریور  ۵۲واحد تولیدکننده
مرغ بر مبنای میزان نهادههای دامی دریافتی
باید  ۲۳۱۷تن مرغ تحویل شــبکه توزیع کشور
میدادند ،اما این امر محقق نشده است.
ëëسودبیشتر
حبیــب اســداهللنژاد ،نایب رئیــس کانون
توگو
انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گف 
با «ایران» ،تأیید کرد که تولیدکنندگان ترجیح
میدهند مرغ را در بازار آزاد بفروشــند تا اینکه
آن را وارد شــبکه توزیــع رســمی کننــد ،چــون
اختــاف قیمت بــازار آزاد تا تحویل به شــبکه
توزیع دولتی حدود  4هزار تومان است.
بازرسی ای که سازمان صمت استان تهران
از  52مرغداری در این استان انجام داده نشان
میدهــد از ایــن تعــداد مرغــداری  ۴۵واحــد
متخلف هستند و براســاس میزان نهادههای
دامی که تحویل گرفتهاند ،مرغ تحویل شــبکه
توزیعنداد هاند.
البته معاونت بازرســی و نظارت ســازمان
صمت استان تهران اعالم کرده که «واحدهای
مرغــداری متخلــف کــه نهادههــای دامــی را
تبدیل به مرغ نکرده و به شــبکه توزیع تحویل
ندادهانــد ،حــدود  24میلیــارد تومــان جریمه
شده و پرونده آنها به سازمان تعزیرات ارجاع
شده است».

ëëضوابطقانونی
اما رقمی که ســازمان بازرسی اعالم کرده،
نشــان میدهد «بیش از  ۹۰درصد نهاد ههای
دامــی در مرغداریهای اســتان تهــران ،برای
توزیــع در شــبکههای رســمی تبدیــل بــه مرغ
نشــده اســت ».درحالیکــه بر اســاس ضوابط
قانونــی هر مرغــداری موظف اســت طی بازه
زمانی30تا 35روزه بر اساس میزان نهادههای
دامی که دریافت کرده است میزان مشخصی
مرغ تولید کرده و به شبکه توزیع تحویل دهد.
تولیدکننــدگان از ابتــدای ســال از تأمیــن
نشــدن نهادههای مورد نیازشــان با ارز دولتی
گلــه دارند و به این موضوع اشــاره میکنند که
تخلــف گســترده در توزیــع خــوراک دام بــا ارز
دولتی شــکل گرفته و واردکننــدگان با اینکه ارز
 4200تومانــی گرفتهاند اما نهــاده را در بازار با
قیمت ارز آزاد میفروشند .اما گزارش بازرسی
ســازمان صمت استان تهران نشــان میدهد
عالوه بــر تخلف واردکننــدگان ،تولیدکنندگان
هــم بهدنبال ســودجویی بیشــتر هســتند و به
مقــداری که خوراک دام با ارز دولتی میگیرند
حاضر نیســتند مــرغ را با قیمت تنظیــم بازار
بفروشند.
نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی
مرغــداران گوشــتی در خصــوص تخلــف
مرغــداران ،مــی گوید :بــازار توزیــع نهادههای
دامــی در دســت ســودجویان اســت و دولــت
نهادههــای موردنیــاز تولیدکننــدگان را بهطور
کامل تأمین نمیکنــد .مرغداران میدانند که
عدم امکان تأمین نهاده و از طرفی اصرار ستاد
تنظیم بــازار به اجرای قیمــت مصوب باعث
ضــرر و زیــان آنها خواهــد شــد ،بنابراین میل
و رغبــت آنها بــه تحویل مرغ به شــبکه توزیع
کاهش یافته است.
بهگفته اســداهللنژاد ،از ابتدای ســال تا یک
مــاه قبل ،فقــط  35تــا  40درصد نهــاده مورد
درخواســت تولیدکننــدگان را دولــت تأمیــن
میکــرد امــا در یــک مــاه اخیــر ایــن عــدد بــه
حــدود 55درصــد افزایش یافته اســت .به هر
حال تولیدکنندگان مابقی نهاده مورد نیاز را از
بازار آزاد تأمین میکنند بنابراین مرغ را هم به

قیمت آزاد میفروشند.
او تأکیــد کرد :هزینه تولیــد باال رفته و علت
اصلی تخلف در بازار ،چندنرخی بودن قیمت
مرغ و قیمت نهاده اســت .دولــت باید ابتدا از
انحــراف در توزیــع نهــاده بــا ارز  4200تومانی
جلوگیــری کنــد و ســپس تخلــف مرغدارهای
بررسی شود.
نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی
مرغداران گوشــتی ،مشــکل دیگر مرغداران را
تأمین نهاده دولتی با تأخیر عنوان کرد و گفت:
معموالً نهاده  25روز دیرتر به دســت مرغدار
میرسد و در این مدت او مجبور است خوراک
را از بازار آزاد بخرد.
بهگفته اســداهللنژاد ،قیمــت مصوب مرغ
 14هــزار و  400تومــان اســت امــا مــرغ در بازار
برای تولیدکنندگان کیلویی حدود  18تا  19هزار
تومان اســت بنابرایــن ،اختالف قیمتی باعث
میشــود مرغداران برای کســب ســود بیشتر و
کاهــش ضــرر ،مــرغ را در شــبکه توزیع عرضه
نکنند.
نایــب رئیــس کانــون انجمــن صنفــی
مرغــداران گفت :اگــر نهاده دولتــی بهصورت
کامــل در اختیار مرغداران قرار گیرد فســاد در
این بازار کمتر میشود.
غالمحســین جافــر ،رئیــس هیــأت مدیره
اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی نیز در

پاســخ بــه ایــن ســؤال ما کــه چــرا مرغــداران،
برابر نهــاده دولتی که دریافــت میکنند ،مرغ
را به شــبکه توزیع تحویل نمیهنــد ،مقصر را
نه مرغــداران بلکه افزایــش هزینههای تولید
دانســت .او گفــت :عــاوه بــر نهــاده ،قیمــت
واکســن هم افزایش یافته اما مســئوالن ســتاد
تنظیــم بــازار در تعییــن قیمت به ایــن موارد
توجــه نمیکننــد .در حالیکه همیــن چند روز
گذشته ستاد بهصورت رسمی نرخ نهاده را هم
افزایش داد.
بر اساس مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار
ی دامی از
کشور قیمت مصوب دولتی نهادهها 
مبدأ بنادر ایران افزایش یافت .به این ترتیب،
ذرت دامــی هر کیلو  ۱۷۰۰تومان ،جو دامی هر
کیلو  ۱۷۰۰تومان ،کنجاله ســویا هر کیلو ۳۲۲۰
تومان و دانه ســویا هر کیلو  ۳۱۰۰تومان تأمین
میشود.
رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه سراســری
مرغداران گوشــتی همچنین میــزان عرضه و
تقاضا را عامل تعیین کننده دیگری در افزایش
قیمت مرغ عنوان کرد و گفت :در ابتدای سال
به علت شــیوع کرونا و کاهــش تقاضا ،مرغ 3
تــا  4هــزار تومان کمتر از هزینــه تولید فروخته
میشــد امــا در حــال حاضــر به علــت کاهش
جوجهریــزی کاهــش تولیــد رخ داده و قیمت
مرغ هم افزایش دارد.

ëëجلوگیریازتخلف
محمدرضــا طالیــی ،مدیرعامــل شــرکت
توگو بــا «ایران» از
پشــتیبانی امور دام ،در گف 
اجرای برنامهای برای جلوگیری از تخلفات در
بازار مرغ خبر داد.
طالیــی افزود :یک هفته اســت که ســامانه
بــازارگاه کــه ســامانه ثبتنــام بــرای دریافــت
نهــاده دولتــی اســت بــه ســامانه اطالعــات
کشتارگاهها متصل شــده است .بر این اساس،
اگــر تولیدکننــدهای نهاده دولتــی دریافت کند
اما مرغ تولیدی را تحویل شــبکه توزیع دولتی
ندهد دیگر ســهمیه نهــاده دولتــی را دریافت
نمیکند .به گفته طالیی ،مرغداران  30تا 35
روز بعــد از دریافــت نهاده ،بایــد مرغ تولیدی
را وارد شــبکه توزیع کنند و امتناع از آن تخلف
اســت .البته او هم به این موضوع اشــاره کرده
کــه در مواقعــی نهاده دیرتــر از زمــان مقرر به
دست مرغدار میرسد .یعنی مرغ تولید شده
و وارد بازار شده و بعد مرغدار نهاده را تحویل
میگیــرد و وقتی نهــاده را میگیــرد که مرغی
برای تحویل وجود ندارد.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام اما
گفــت که از یک ماه پیش تأمین و توزیع نهاده
منظمتر شده  3هفته است که سیستم بازارگاه
از تأمیــن نهــاده خالی نشــده و روزانــه  550تا
 600هزارتــن نهاده در بازارگاه توزیع میشــود.
بنابراین فعالً مشکلی در تأمین نهاده نداریم
و امیدواریــم بــا توزیــع دقیــق نهــاده ،تخلــف
مرغداران هم کمتر باشد.
طالیی همچنین با اشــاره به آمار معاونت
امور دام وزارت جهاد کشــاورزی گفت :هر ماه
بایــد  110میلیــون جوجهریزی داشــته باشــیم
امــا ایــن رقــم در مهرمــاه  90میلیــون بــود که
 20میلیــون کاهــش داشــت .در آبانمــاه امــا
جوجهریــزی دوباره به عدد  110میلیون رســید
و امیدواریــم کمبــودی در تولیــد مرغ نداشــته
باشــیم .بهگفتــه متولیان تولیــد و تأمین مرغ،
بهدلیــل کاهــش جوجهریــزی در مهرمــاه،
افزایش قیمت مرغ در بــازار اتفاق افتاده و در
حال حاضر مرغ در بازار کیلویی  25تا  28هزار
تومان به دست مصرف کننده میرسد.

