یادداشت

معاون وزیر صمت:

پتروپاالیشگاههابهترین َمحمِ ل

برای سرمایهگذاری مردمی
ادامه از صفحه 3
 ...اگ��ر در عم��ق زنجی��ره ارزش گس��ترش
پیدا کن��د دهها براب��ر امکان رش��د قیمت و
ارزشافزوده دارند.ش��واهدی درخصوص عدم
رغب��ت ش��رکتها جهت س��رمایهگذاری در
بخش صنایع پایین دستی پتروشیمیها ،وجود
زمین بسیار مرغوب
دارد و در عس��لویه یک ِ
به صنایع پاییندستی پتروشیمی اختصاص پیدا
کرده اس��ت اما شرکتهای پتروشیمی به دو
دلیل هیچ رغبتی برای برپا کردن صنایع پایین
دستی در آنجا ندارند.از آنجا که عموم شرکتها
واقعا خصوصی نیستند مدیران آنها انگیزهای
برای تاسیس واحدهای جدید ندارند و به کسب
سود اولیه ناشی از فروش «محصوالت مادر»
در بازاره��ای بین المللی رضایت میدهند اما
اگر واحدهای پایین دس��تی تاس��یس شوند،
اشتغالزایی و سود بیشتری به دنبال دارد .دوم
اینکه؛ محل انتخاب شده به دلیل دور بودن از
بازار مصرف نهایی داخلی یعنی مراکز جمعیتی
چندان مناسب نیست .به عنوان مثال در حوزه
پل��ی پروپیلن  -که یکی از بخشهای اصلی
زنجیره صنایع پاییندس��تی پتروشیمی است
 میت��وان دهها صنعت و ش��رکت کوچکب��ا اش��تغالزایی باال ایجاد ک��رد ضمن آنکه
محصوالت آنها نیز در داخل مورد نیاز است
اما این ش��رکتها به دلیل سیاستگذاریهای
اش��تباه و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه مالی
شکل نمیگیرند بنابراین وزارتخانههای نفت و
صمت بهعنوان متولیان اصلی باید سیاستها
را اصالح کنند و با همکاری چرخ صنایع پایین
دستی پتروشیمی را بچرخانند.

اخبار
قیمت مرغ به  ١١.۵هزار تومان
کاهش یافت

نایب رئیس کانون صنفی مرغداران گوش��تی
با بیان اینکه قیمت مرغ ب��ه  ١١هزار و ۵٠٠
تومان کاهش یافته است ،گفت :تولیدکنندگان
در هر کیلوگرم تولید  ٣.۵هزارتومان زیان می
کنند.حبیب اسداهلل نژاد در گفتگو با مهر قیمت
هر کیلوگرم مرغ زنده را به صورت نقدی حدود
 ٧۵٠٠توم��ان و به صورت م��دت دار ٨٠٠٠
توم��ان اعالم کرد و گف��ت :قیمت مرغ گرم
نیز در بازار به  ١١٠٠٠تا  ١١۵٠٠تومان رسیده
است.وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ زنده تا
 ٩هزار تومان نیز رس��یده بود ،افزود :ش��رایط
تولیدکنن��دگان به دلیل م��ازاد تولید ،کاهش
قدرت خرید مردم و افزایش چشمگیر قیمت
نهادههای دامی مجدداً به حالت بحرانی رسیده
است.اس��داهلل نژاد با بیان اینکه صادرات برای
کمک به تولید باید پایدار باش��د ،افزود :روی
صادرات مقطع��ی و خرد نمیتوان مانور داد و
صادرات به شکل موجود نمیتواند مشکالت
صنع��ت را حل کن��د.وی قیمت تمام ش��ده
تولی��د هر کیلوگرم مرغ زنده را در حال حاضر
حداق��ل  ١١هزار تومان اع�لام کرد و گفت:
تولیدکنندگان هم اکنون در هر کیلوگرم تولید
 ٣۵٠٠تومان زیان میکنند.اسداهلل نژاد تصریح
کرد :بخشی از این هزینهها کاذب و غیرواقعی
اس��ت که در سایه س��ودجویی عدهای و عدم
نظارت دستگاههای مسئول به تولید و مصرف
تحمیل میشود چراکه واردات نهادههای دامی
با ارز دولتی انجام میشود و نباید با چنین ارقام
سرسامآوری به دست تولیدکننده برسد.وی با
بی��ان اینکه در حال حاضر هر واحد مرغداری
با  ۴٠هزار قطعهای در ه��ر دوره پرورش که
حدود  ۲.۵ماه طول میکشد بین  ٣۵٠تا ۴٠٠
میلیون توم��ان زیان میکند ،افزود :به همین
جهت واحدهای تولیدی از چرخه تولیدی خارج
میشوند و این هش��داری است برای کاهش
تولید در ماههای آینده.
کرونا تعداد فقیران مطلق جهان را به
بیش از یک میلیارد نفر میرساند

طبق گزارش جدید یوانیو-وایدر که بخشی از
دانشگاه سازمان ملل متحد است ،فقر مطلق
جهانی به علت تاثیرات اقتصادی منفی ناشی
از پاندمی کرونا افزایش خواهد یافت.به گزارش
مه��ر به نقل از سیانبیس��ی ،طبق گزارش
جدید یوانیو-وایدر که بخش��ی از دانش��گاه
سازمان ملل متحد است ،فقر مطلق جهانی به
علت تأثیرات اقتصادی منفی ناشی از پاندمی
کرونا افزایش خواهد یافت.در این گزارش آمده
است فقیرترین افراد جهان تحت در این بحران
سالمت جهانی به شدت خسارت خواهند دید
و روزان��ه  ۵۰۰میلیون دالر درآمد را از دس��ت
خواهند داد.این پاندمی  ۳۹۵میلیون نفر دیگر
را به زیر خط فقر مطلق خواهد فرس��تاد و به
این ترتیب تعداد افرادی که مجبورند با کمتر از
 ۱.۹۰دالر در روز زندگ��ی خود را بگذرانند ،در
سراسر جهان به بیش از  ۱میلیارد نفر خواهد
رس��ید.در این گزارش آمده اس��ت که فقر به
شدت در کش��ورهای در حال توسعه با درآمد
متوسط افزایش مییابد و موقعیت مکانی مرکز
فقر جهانی دوباره به کشورهای در حال توسعه
در جنوب آسیا و شرق آسیا تغییر خواهد یافت.

مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت :بالغ بر  ۱۰هزار
و  ۵۰۰معدن در کش��ور وجود دارد که بیش
از  ۴۵۰۰مع��دن غیرفعال اس��ت.به گزارش
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،داریوش
اس��ماعیلی تصریح کرد :ذخایر س��نگهای
تزئینی در کش��ور بالغ بر چه��ار میلیارد تن
اس��ت که س��االنه  ۱۴میلیون تن تولید در

 ۴۳درصد معادن کشور غیر فعال است

ای��ن حوزه ص��ورت میگیرد و هر س��رمایه
گ��ذاری که بتواند تکنولوژیهای به روز دنیا
را در حوزه فرآوری سنگهای تزئینی به کار
گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد
داشت.اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال
کردن معادن غیرفع��ال به صورت جدی در
دس��تور کار قرار دارد ،اضافه کرد :بالغ بر ۱۰
هزار و  ۵۰۰معدن در کشور وجود دارد و بیش

از  ۴۵۰۰مع��دن غیرفعال اس��ت و در برنامه
جهش تولید تالش خواهد ش��د که حداقل
 ۲۵درصد از این معادن غیرفعال ،فعال شوند.
مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت
صمت در خص��وص آخرین وضعیت حقوق
دولتی معادن گفت :حقوق دولتی در سال ۹۸
به دلیل شرایط خاص مطابق سال  ۹۷اعالم
شد و هیچ گونه افزایش حقوق دولتی صورت
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نگرفت و امس��ال نیز وزارت صمت پیشنهاد
همان حقوق دولتی س��ال  ۹۸را مدنظر دارد
که البته شورای عالی معادن تصمیم گیرنده
نهایی اس��ت و ممکن است با این پیشنهاد
موافقت یا مخالفت کند ولی دالیلی داریم که
امیدواریم شورا همکاری الزم را داشته باشد.
وی در خصوص  ۱۵درصد سهم استانها از
حقوق دولتی معادن با تأکید بر اینکه مصمم

به اج��رای قانون هس��تیم ،اف��زود :مطابق
با قان��ون ۱۵ ،درصد حق��وق دولتی معادن
شهرستان باید در همان شهرستان و بخش
معدن هزینه شود ،قب ً
ال توزیع این حقوق در
اختیار سازمان برنامه و بودجه بود ،اما پس از
ابالغ و اجرای برنامه شش��م باید تمامی این
حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این
امر در حال انجام است.

کارهایی که 2دولت روحانی انجام نداد

خواب سنگین دولت و کابوس افزایش نجومی قیمت مسکن
در حالی عملکرد نامناس��ب دولت تدبی��ر و امید در حوزه
س��اخت و کنترل قیمت مس��کن ،منجر به ایجاد شرایط
نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع
در روند تکمیل مسکن مهر ،ایجاد طرحهای متعدد ساخت
مسکن و اخذ مالیاتهای تنظیمی می توانست مانع افزایش
شدید قیمت در این بخش شود .خبرنگار فارس ،یک لحظه
چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور
کنید .ابتدا سری به س��ال  92میزنیم ،یکی از وعدههای
اساس��ی رئیسجمهور منتخب ،تکمیل مس��کن مهر در
سریعترین زمان ممکن است ،شورای مسکن متشکل از
وزرای مرتبط با موضوع مس��کن و به سرپرستی شخص
رئیس جمهور با اختیارات گس��تردهتر نسبت به دولت قبل
برای حل مشکالت مردم تشکیل ش��ده است .وزیر راه و
شهرس��ازی عمل به اصل  31 ،3و  43را نصبالعین خود
ق��رار داده و اصرار دارد ،رکورد دولت قبل در امر س��اخت
مسکن را بشکند .ایس��تگاه بعدی سفر ما سال  94است،
مجلس شورای اسالمی پس از کش و قوس فراوان الیحۀ
ی را
مالیات بر عایدی س��رمایه و مالی��ات بر خانههای خال 
تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت  6ماه نسبت به
احداث سامانه امالک و اسکان اقدام کند ،دولت نیز قبل از
مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانههای
خال��ی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه را در
دستور کار قرار دارد .مجموعه فعالیتها و برنامهریزی دولت
منجر به تثبیت قیمت مس��کن در بازه 1تا  3میلیون برای
هر متر مربع شده است.از سفینه سفر در زمان پیاده شوید
اما از افزایش قیمت  350درصدی در طول  7سال گذشته
و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17
میلیون تومان تعجب نکنید .در ادامه گزارش و در دنیای تلخ
واقعیت به دنبال علتهای اصلی افزایش قیمت سرسام آور
مسکن خواهیم گشت.
کاهش ش�دید عرضه مس�کن و کارنامه «تقریبا هیچ»

دولت روحانی

یکی از مهمترین دالیل افزایش قیمت مس��کن در دولت
روحانی ،کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سالهای
اخیر است .به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن،
درحالی این بازار نیاز به ساخت  1میلیون واحد مسکونی در
هر س��ال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامهای
برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن
در دولته��ای مذکور یعنی طرح اقدام ملی مس��کن نیز
تطابقی با نیاز بازار ندارد .در همین راستا ،پیش از سال  92و
در دولت قبل ،عظیمترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان
مسکن مهر ،ساخت  4میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته
بود .در همین راستا علی نیکزاد ،وزیر راه و شهرسازی دولت
ده��م و نایب رئیس مجلس یازدهم ،در بیان این نکته که

افزایش  ۶۰۰درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

دولت یازدهم ،مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل
گرفت ،گفت« :مس��کن مهر  4میلیون و  300هزار واحد
بود .از این تعداد واحد مسکونی  2میلیون و  120هزار واحد
در روس��تا ساخته شده که تا پایان س��ال  1 ،92میلیون و
 600هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و  530هزار واحد
مسکن روستایی باقی مانده با  30درصد پیشرفت تحویل
دولت فعلی ش��د .تنها کاری ک��ه دولت تدبیر و امید برای
تکمیل این واحدها باید انج��ام میداد .تامین اعتبار برای
ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر
بود».نیکزاد در رابطه با وضعیت مس��کن مهر ش��هری در
ابتدای دولت یازدهم نیز گفت« :در دولت دهم از دو میلیون
و  180هزار مس��کن مهر شهری ،یک میلیون و 180هزار
واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیش��رفت 70درصدی
تحویل دولت یازدهم ش��د و اگر مسئوالن مربوطه خوب
عمل میکردند کل پروژههای مسکن مهر تا اآلن تحویل
متقاضیان شده بود».این در حالی است که حسن روحانی،
بارها پروژه مس��کن مهر را واحدهای نیمهکاره ای خطاب
ک��رد که دولت را گرفتار خود کرده اس��ت .در حال حاضر
و پس از گذش��ت  7س��ال از روی کار آمدن دولت تدبیر و
امید ،همچنان شاهد  300هزار واحد مسکن مهر تکمیل
نشده هستیم که مشکالت فراوانی را متوجه متقاضیان خود
کرده است.
5س�ال از مهلت 6ماهه دولت برای راهاندازی س�امانه

امالک گذشت

یکی دیگ��ر از اهمالهای صورتگرفته در بازار مس��کن،
جلوگی��ری از تصویب مالیاتهای تنظیم��ی در این زمینه
اس��ت .در همین راس��تا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه
مس��کن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

تعیینقیمت ۴قلملوازمخانگیتوسطسازمانحمایت

وضعیت بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت های غیر
متعارف در این بازار موجب ش��د س��تاد تنظیم بازار،
سازمان حمایت را مکلف به تعیین قیمت  ۴قلم لوازم
خانگی یخچال فریزر ،ماشین لباسشویی ،تلویزیون
و لوازم گازس��وز کند .به گزارش تس��نیم ،بر اساس
مصوبه س��تاد تنظیم ب��ازار در خصوص ب��ازار لوازم
خانگی و تامین مواد اولیه این واحدهای تولیدی ،قرار
است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز مواد
اولی��ه و قطعات تولید ل��وازم خانگی به دلیل اهمیت
این موضوع در س��بد هزینه ای خانوارها و زوجهای
جوان و همچنین ممنوعیت واردات کاالهای ساخته
ش��ده ،اقدام کنند .البته این اقدام بر اس��اس لیست
اعالم��ی از س��وی وزارت صنع��ت انجام میش��ود.
همچنین باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان در اس��رع وقت سقف قیمت چهار قلم
کاالی اصلی لوازم خانگی از جمله یخچال -فریزر،
تلویزیون ،ماش��ین لباسش��ویی و لوازم گازسوز را بر
اساس اس��ناد و مدارک ،محاسبه و پس از بارگذاری
قیمتها در سامانه  ، 124نسبت به برخورد با تخلفات
ص��ورت گرفته و افزایش قیمت های غیر متعارف با
رعایت س��قف های تعیین شده ،برخورد کند.گفتنی
است برای رصد زنجیره تولید تا عرضه لوازم خانگی

به مصرف کننده نهایی نیز باید اطالعات مربوط به
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در سامانه جامع تجارت
ثبت ش��ود تا بر اس��اس آن امکان مبارزه با احتکار
کمفروشی و  ...برای س��ازمانهای نظارتی از جمله
سازمان حمایت ،سازمان تعزیرات و دادستانی فراهم
باش��د.بر اساس مصوبه س��تاد تنظیم بازار باید بسته
پیش��نهادی تأمین مال��ی بنگاههای تولی��دی لوازم
خانگی از طریق ترمیم ق��درت خرید مصرف کننده
توس��ط وزارت صنعت تهیه و ارائه ش��ود و همچنین
ب��ا توجه به فاصله میزان تولید لوازم خانگی داخلی و
نیاز بازار ،قرار است معاونت امور صنایع با الزام تشکل
ه��ا و انجمن ها برای تولید حداکثری و اس��تفاده از
ظرفیتهای موجود نس��بت به تامین نیاز بازار داخل
برنامه ری��زی الزم را انجام دهد.بر اس��اس گزارش
ارائه ش��ده در خص��وص عمق س��اخت داخل تولید
لوازم خانگی قرار است در مورد کاالهایی که امکان
افزایش عمق ساخت داخل آن با توجه به ظرفیتهای
موجود فراهم است توسط معاونت امور صنایع نسبت
به برنامهریزی این کار اقدام شود و همچنین وزارت
صنعت در اس��رع وقت هماهنگ��ی الزم برای تامین
ورق مص��ارف لوازم خانگی در قالب قراردادهای بلند
مدت را به قیمت مصوب انجام دهد.

درباره بیعملی دولت در زمینه اخذ مالیاتهای خالی ،گفت:
ت بر خانههای خالی در س��ال ،94
«پ��س از تصویب مالیا 
دولت مکلف ش��د ظرف مدت  6ماه نس��بت به راهاندازی
س��امانه امالک و اس��کان برای اخذ این مالیات اقدام کند،
این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت
میگذارد و همچنان ش��اهد آغاز ثبت اطالعات توسط این
نیستیم».این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ
نکردن مالیات بر خانههای خالی به دلیل نبود سامانه امالک
و اسکان ،عنوان کرد« :در شرایطی که تقاضاهای سرمایهای
بیش از  70درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل میدهد،
عملکرد نامناس��ب دولت در راهاندازی سامانه امالک و اخذ
نک��ردن مالیات بر خانههای خالی ش��رایط را برای جوالن
سوداگران در این بازار فراهم کرده است».

نامهنگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور

سوداگران در بازار مسکن

یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت مس��کن در سالهای
اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمای ه است،
در همین خصوص ،زهرا س��عیدی مبارکه نماینده مجلس
در دوره دهم ،در ارتباط با نقش دولت در تصویب نش��دن
مالیات بر عایدی س��رمایه ،تصریح کرد«:در س��ال  ۹۴ما
بر تولید مالیات بس��تیم اما بر خانههای مازاد و سوداگری
مسکن هیچ مالیاتی بسته نش��د .در آن سال این طرح به
مجل��س آمد اما با نامه نگاری آخون��دی ،وزیر وقت راه و
شهرسازی ،و نقش آفرینی رئیس مجلس ،موضوع مالیات
بر عایدی س��رمایه از دستور کار خارج شد.سعیدی مبارکه
در توضیح نقش مالیات برعایدی س��رمایه در بازار مسکن
افزود« :متاسفانه قیمت مسکن در سالهای اخیر افزایش
غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کش��ور

سابقه نداشته اس��ت .متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی
اس��ت که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و
در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت
مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت
اتفاق خواهد افتاد .به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل
مقابله با سوداگری است».بررسیهای صورت گرفته درباره
افزایش  350درصدی قیمت مس��کن در  7س��ال گذشته
نش��ان می دهد که عملکرد نامناس��ب دولت در ارتباط با
تکمیل طرح عظیم مسکن مهر ،نداشتن برنامهریزی جامع
برای ساخت مسکن ،جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر
عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راهاندازی سامانه امالک
از مهمترین دالیل افزایش قیمت مس��کن است .در واقع،
مدیران ارش��د دولت روحانی به عنوان اصلیترین متولی
مس��کن در کشور مس��ئول ش��رایط کنونی بازار مسکن
هس��تند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام میرسید ،شاهد
سامانیافتن بازار مسکن بودیم.
افزایش  ۶۰۰درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی


روح اهلل عباس��پور با اعالم اینکه قیمت مسکن در  7سال
اخیر افزایش چشمگیری داشته است ،اظهار کرد :بر اساس
آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود
 300درصد افزایش یافته ،اما من مطلعم که قیمت مسکن
در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود
 600درصد افزایش پیدا کرده اس��ت.وی با بیان اینکه در
ش��رایط کنونی اکثر خانوارها توان خرید مسکن را ندارند،
ادامه داد :این مس��ئله موجب شده تا دالالن برای افزایش
س��رمایه و سود خود اقدام به خرید گسترده مسکن کنند و
شرایطی را بهوجود آورده تا این افراد قیمت مسکن را تعیین
کنند.نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس با طرح این
پرسش که “با افزایش قیمت بی رویه مسکن چگونه می
توان به افزایش ازدواج جوانان و رش��د جمعیت کشور امید
داش��ت؟” اضافه کرد :به دلیل آنکه توان تأمین مسکن و
مایحتاج اولیه زندگی نیست ،جوانان رغبتی برای تشکیل
خانواده ندارند .این مس��ئله تبعات اجتماعی بسیاری برای
کش��ور به دنبال دارد .اگر به دنبال ترویج ازدواج در کشور
هستیم باید شرایط آن را فراهم کنیم ،از این رو اگر شرایط
تأمین مسکن سخت باشد ،ازدواج به تدریج کاهش مییابد.
عباسپور گفت :این موضوع واضح و مبرهن است که تعدیل
قیمت در بازار مسکن تنها از مسیر تولید مسکن می گذرد،
اگر دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ساخت
و س��از در کشور اس��تفاده کند ،می توان در زمان کوتاهی
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را تعدیل کرد .در ش��رایط
کنونی به دلیل کاهش میزان تولید مسکن ،میزان تقاضا از
عرضه پیشی گرفته و این مسئله در افزایش قیمت مسکن
افزایش مستقیم داشته است.

شرایط انتخابتجاربرایتخصیصارزوارداتنهادههایدامی

ی��ک مقام مس��ئول با بی��ان اینک��ه تخصیص ارز
ب��ه واردکنن��دگان نهادهه��ای دام��ی ،بر اس��اس
چارچوبهای هماهنگ شده با دستگاههای نظارتی
و امنیتی بوده اس��ت ،گفت :اص��ل محرمانگی باید
در انتخاب تجار رعایت ش��ود.محمدرضا کالمی در
گفتگو با مهر در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه،
برخی معتقدند که جلس��ه کمیت��ه تخصیص ارز به
نهادههای دامی ،در وزارت صنعت روز جمعه گذشته
و ب��دون حضور اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام
و طیور برگزار ش��ده است ،گفت :اعضای انجمن در
این جلسه حضور داشته و در مورد زمان هم که روز
جمعه انتخاب ش��ده ،باید گفت ک��ه وزارت صنعت،
معدن و تج��ارت طی مدت یکماه گذش��ته تمامی
جمعهها جلسات کاری مداومی را برگزار کرده است
ک��ه از جمله آن ،برگزاری مس��تمر کمیته خودرو با
حض��ور نماین��دگان دس��تگاههای نظارتی اس��ت؛
بنابراین کمیته تخصی��ص ارز نیز با توجه به مهلت
زمانی کوتاه باید در این روز برگزار ش��ده و به جمع
بندی الزم میرسید.سرپرس��ت معاون��ت بازرگانی
داخل��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :زمان
در رابط��ه با خدمت به مردم معن��ا ندارد و هر زمان
که الزم باش��د ،در محیط کار خ��ود حاضر خواهیم

ش��د و مس��یر را ادامه میدهیم ،این در حالی است
که روز جمعه هفته گذش��ته س��اعت  ۴بعد از ظهر
کمیته تخصی��ص ارز با حضور مس��ئوالن ،تجار و
کارشناسان تشکیل شد تا به سرعت موضوع استفاده
از این منابع را جمع بندی نماید.وی اظهار داشت :به
اذعان بانک مرکزی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ظرف یکس��ال گذشته ،س��ختگیریهای بسیاری
را در ح��وزه تخصیص ارز به واردکنندگان داش��ته و
بر اس��اس دستورالعملهای مش��خصی که به تائید
مراجع نظارتی هم رسیده ،عمل کرده است و کام ً
ال
نسبت به آن ،آماده پاسخگویی است.کالمی با اشاره
به برنام��ه دولت برای تأمین ارز م��ورد نیاز واردات
کاالهای اساس��ی و از جمله نهادههای دامی ،گفت:
در مواردی که اعتباری خاص با مبلغ مش��خص از
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم
میش��ود؛ اصطالح ًا ،تجار واجد ش��رایط آن ،باید از
این اعتبار بر اس��اس دستورالعملهای کام ً
ال شفاف
و مورد تائید دستگاههای نظارتی و امنیتی بهرهمند
ش��وند.وی تصریح کرد :بر این اساس ،مجموعهای
از سیاس��تها به کار گرفته میشود که در قالب آن،
برخی اصول تعیین شده از سوی این نهادها ،دولت
و بانک مرکزی رعایت گردد.

قیمت هر دالر در کوتاژها چند؟

بازار داغ خریدوفروش کوتاژهای صادراتی

بانک مرک��زی بار دیگر اعالم کرده که مهلت بازگش��ت ارز صادراتی  ۹۸را
تمدید نخواهد کرد؛ تاکیدی که س��بب شده تا بازار خرید و فروش کوتاژهای
صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی داغتر از هر زمان دیگری باشد.به گزارش
مهر ،بانک مرکزی تاکنون س��ه اطالعیه در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرات
برای س��ال  ۹۸صادر کرده است .در هر بار تاکید شده که آخر تیرماه ،آخرین
زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و پس از آن ،این مهلت تمدید
نمیشود .آخرین بار روز گذشته بود که بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم کرد
که صادرکنندگان فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات
س��ال  ۹۸خود را به کشور برگردانند تا در سایه آن ،عالوه بر اینکه رفع تعهد

ارزی نمایند ،بتوانند از مشوقهایی همچون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده و
یا ضریب صفر مالیاتی برخوردار شوند.بر این اساس ،بسیاری از صادرکنندگان،
در حال واگذاری کوتاژهای صادراتی خود به واردکنندگان هس��تند و بنابراین
بازار خرید و فروش این کوتاژهای صادراتی داغ است .در واقع ،بانک مرکزی
یکی از روشهای رفع تعهد ارزی را همین موضوع واردات در مقابل صادرات
قرار داده اس��ت و بر اس��اس آن ،کار را به نحوی مدیریت کرده تا ارز حاصل
از صادرات بتواند یکی از منابع تأمین کننده نیازهای ارزی کش��ور باش��د .به
این ترتیب ،صادرکنندگان میتوانس��تند در مقابل ارائه کوتاژهای صادراتی و
ارز حاص��ل از صادرات خود به واردکنندگان ،اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند و

این خود حرکتی مفید برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.واقعیت آن است
که دولت بالغ بر یکس��ال است که تأمین ارز بخش عمدهای از تولیدکنندگان
را به ارز صادراتی گره زده اس��ت و از این تصمیم نتیجه گرفته اس��ت؛ چراکه
واردکنن��ده و صادرکنن��ده به خوبی همدیگر را پیدا کرده و بر اس��اس اعتماد
متقابل و در بازاری که دخالت دولتی در آن وجود ندارد ،اقدام به معامله ارز خود
میکنند؛ البته این روش ،نافی نظارتهای بانک مرکزی نیست و این بانک،
همواره چتر نظارتی خود را بر سر راه واردات در مقابل صادرات یعنی واردکننده
و صادرکننده گس��ترانده است.اما نکته حائز اهمیت در این میان ،ورود برخی
دالالن به معامالت مرتبط با کوتاژهای صادراتی است.
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اخبار
قیمت گوشت کیلویی  ۵۵هزار تومان
تعیین شد

در جلسه ستاد تنظیم بازار به عرضه ذخایر گوشت
منجمد گوساله به قیمت متوسط هر کیلوگرم۵۵
هزار تومان با امکان جایگزینی موافقت شد.به
گزارش مهر ،در نود و پنجمین جلسه کارگروه
تنظیم بازار عملکرد گردش ذخایر و نحوه ترمیم
ذخایر گوش��ت قرمز مورد بررسی قرار گرفت.
در مصوبه این جلس��ه آمده است :وزارت جهاد
کشاورزی در اسرع وقت نسبت به ارسال اسناد
مربوط به تعیین سقف قیمت دام زنده (سبک و
سنگین) به سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان اقدام تا سازمان مذکور در اسرع
وقت قیمت هر کیلوگرم دام زنده و گوش��ت و
قطعات حاصل از آن را محاسبه و اطالعرسانی
نماید.با توجه به پیش بینی افزایش مصارف پس
از بازگشایی کسب و کارهای تعطیل شده ناشی
از بیماری کرونا مقرر گردید ش��رکت پشتیبانی
امور دام در اس��رع وقت نسبت به ترمیم ذخایر
(اس��تان سیستان و بلوچس��تان و سایر مبادی
تأمین) اقدام نماید -.با پیشنهاد شرکت پشتیبانی
ام��ور دام مبنی بر عرضه ذخایر به قیمت تمام
ش��ده برای امکان جایگزین��ی موافقت و نرخ
عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله ،متوسط
 ۵۵هزار توم��ان (با تلوران��س  ۵درصد که در
اختیار هیأت مدیره ش��رکت میباش��د) تعیین
ش��د.تبصره  :۱با توجه به بند  ۲-۱جلس��ه نود
و یکمین کارگروه تنظمی بازار برای آن دس��ته
از محمولههای تمدید تاریخ شده که تا قبل از
تاریخ ابالغ این مصوبه با نرخ قبلی تهاتر شده و
کاال توسط بخش خصوصی تحویل شده است،
اقدام بالمانع میباشد .اما برای سایر محمولهها،
نرخ پایه تهاتر با محمولههای بخش خصوصی
با بیش از  ۶ماه تاریخ مصرف نرخ حاش��یه بازار
محمولهمشابهمیباشد.
ن
اعالم نحوه دریافت وام۵۰میلیو 
تومانی مسکن بازنشستگان

دس��تورالعمل نحوه اعطای تسهیالت مسکن
و شناس��ایی بازنشستگان مشمول آن از سوی
جهانگیری ب��ه وزرای اقتص��اد و تعاون ابالغ
ش��د.به گزارش مهر ،اسحاق جهانگیری آئین
نام��ه اجرای��ی بند ز تبص��ره  ۱۶م��اده واحده
قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کشور را در خصوص
تسهیالت مسکن بازنشستگان به وزرای تعاون
و اقتصاد و رؤس��ای بانک مرکزی و س��ازمان
برنامه و بودجه ابالغ کرد.بر اس��اس این آئین
نامه ،به همه بازنشس��تگان لشکری ،کشوری
و تأمین اجتماعی از محل اقس��اط بازگش��تی
مسکن مهر ۴۰ ،هزار فقره تسهیالت ساخت یا
خرید مسکن اعطا میشود.سقف این تسهیالت
در تهران و کالن شهرها  ۵۰و در سایر شهرها
 ۴۰میلیون تومان است.نرخ سود این تسهیالت
نی��ز در تهران  ،۹مراکز اس��تانها ۷ ،و س��ایر
ش��هرها  ۴درصد تعیین ش��ده است.همچنین
بازنشستگان مش��مول ،میبایست ظرف ۱۰
سال گذشته از هیچ تسهیالت مسکنی استفاده
نکرده و حداقل  ۵سال از زمان بازنشستگی آنها
گذشته و مستمری آنها  ۳میلیون تومان به باال
باشد.واحدهای مسکونی مشمول نیز باید زیر
 ۱۵سال ساخت بوده و مدت زمان بازگرداندن
تس��هیالت دریافتی ،حداکثر  ۱۰س��ال است.
بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این
تسهیالت تعیین شده است.
ی سطح راه»
«اصالح و مرمت چالهها 
در طرح واکنش سریع راهداری

مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان
راه��داری و حم��ل و نقل ج��ادهای گفت :از
مواردی که به عنوان موضوع اساسی و کلیدی
در طرح واکنش سریع در فعالیتهای راهداری
تعریف ش��ده است ،اصالح و مرمت چالههای
ایجاد شده در سطح راه است.مجید صباغزاده
در گفتوگو با ف��ارس ،درباره نگهداری رویه
راهها ،اظهار داش��ت :رویه راه به عنوان یکی
از عوامل کلیدی در تردد روان و ایمن است و
مرمت و نگهداری رویه راهها از وظایف اصلی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای است.
وی افزود :با اس��تفاده از اطالعات جمعآوری
ش��ده در س��امانه  PMSکه سامانه /سیستم
مدیریت روسازی راه نام دارد ،رفع آسیبهای
روی��ه راه براس��اس اولویتهای��ی که تعیین
میشود ،برنامه ریزی و انجام میشود.مدیرکل
دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای ادامه داد :یکی دیگر از
مواردی که به عنوان موضوع اساسی و کلیدی
در طرح واکنش سریع در فعالیتهای راهداری
تعریف ش��ده است ،اصالح و مرمت چالههای
ایجاد شده در س��طح راه است که امیدوارم با
تامی��ن منابع و مصالح بتوانیم به یک س��طح
مناسبی دست پیدا کنیم.

