اخبار

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

چهارشنبه  25فروردین  1 1400رمضان 1442
 14آپریل 2021شماره 3247

اقتصاد خرد

6

www.asre-iranian.ir

اخبار
قیمت گوشت نباید از
 ۱۲۰هزار تومان بیشتر باشد

رئی��س هیات مدیره انجمن صنف��ی گاوداران
کش��ور با بیان اینک��ه هم اکن��ون قیمت هر
کیلوگرم گوساله نر زنده  ۴۴هزار تومان است،
گفت :قیمت گوش��ت گوس��اله برای مصرف
کننده نباید از  ۱۲۰هزار تومان بیش��تر باشد.به
گزارش مهر،سید احمد مقدسی با بیان اینکه هم
اکنون قیمت هر کیلوگرم گوس��اله نر زنده ۴۴
هزار تومان است ،گفت :قیمت گوشت گوساله
برای مصرف کننده نبای��د از  ۱۲۰هزار تومان
بیشتر باشد.وی با اشاره به اینکه از آذرماه ۱۳۹۹
روند توزیع نهادههای دامی بهبود یافته اس��ت،
افزود :در حوزه دامداریهای صنعتی و ش��یری
خوشبختانه مشکلی از نظر تأمین نهاده نداریم
اما دامداریهای سنتی ،روستایی و پرواربندیها
در این زمینه با مش��کل مواجه هستند و توزیع
نهاده برای آنان به اندازه کافی انجام نمیشود و
به همین دلیل گله مند هستند.این فعال بخش
خصوصی با بیان اینکه مس��ئوالن باید با این
دامداریها تعامل بیشتری داشته باشند ،درباره
هزینههای تولید نیز اضافه کرد :تنها سه نهاده
کنجاله سویا ،ذرت و جو با نرخ دولتی به دست
ما میرسد و سایر نهادهها از جمله یونجه ،کلش
و ذرت علوفهای افزایش قیمت زیادی داشتهاند
ضم��ن اینک��ه در بخشهای دیگ��ر از جمله
دستمزدها نیز با افزایش مواجه بودهایم.مقدسی
با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم یونجه به ۴۴۰۰
توم��ان ،کلش به ح��دود  ۲,۸۰۰تومان و ذرت
علوفهای به بیش از  ۱,۱۰۰تومان رسیده است،
گفت :در سال گذشته قیمت این محصوالت به
ترتیب  ۲۵۰۰تومان ۱,۵۰۰ ،تومان و  ۸۰۰تومان
بوده اس��ت که بر این اساس قیمت تمام شده
تولید نیز تغییر خواهد کرد اما هنوز قیمت جدید
را محاسبه نکردهایم و به محض محاسبه آن را
اعالم خواهیم کرد.
خرید تضمینی  ۲۳هزار تن پیاز مازاد
از کشاورزان جنوب

معاونتبازرگان��ی س��ازمان مرک��زی تعاون
روس��تایی از خرید تضمینی  ۲۳هزار تن پیاز
مازاد در کشور خبر داد و گفت :خرید تضمینی
پیاز با هدف تنظیم بازار این محصول ،حمایت
از کش��اورزان در حال انجام اس��ت.به گزارش
عصرایرانیان،مرتض��ی معتم��د ب��ا اش��اره به
تولی��د مازاد بر نیاز پیاز در اس��تان هرمزگان و
جنوب استان کرمان اظهار داشت :کشاورزان
ای��ن مناطق برنامه کش��ت ابالغی از س��وی
وزارت جه��اد کش��اورزی را رعایت نکردند و
در زمینهایی که میتوانست زیرکشت دیگر
محصوالت مورد نیاز کشور برود ،پیاز کاشتند
ک��ه این امر منتج به تولی��د پیاز بیش از نیاز و
افت قیمت این محصول شد.معاونتبازرگانی
س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:
به م��وازات خرید تضمینی س��ازمان مرکزی
تعاون روس��تایی ایران نی��ز تفاهمنامهای را با
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تأمین منابع
مالی مورد نیاز خرید توافقی و حمایتی پیاز مازاد
کشاورزان تنظیم کرد .منابع مالی که از سوی
ستاد تأمین میشود به شکل تسهیالت بدون
کارم��زد با عاملیت صندوق تعاون روس��تایی
ایرانیان ب��ه صادر کنن��دگان و کارخانه جات
فرآوری کننده پرداخت میشود.به گفته معتمد،
از محل اعتبار س��تاد اجرایی فرمان امام (ره)
به کارخانهه��ا و صادرکنن��دگان برای جذب
حداکث��ری این محص��ول در چرخه صنعت و
صادرات س��رمایه در گردش داده میشود.وی
از تولید ح��دود  ۶۰۰هزار تن پیاز مازاد بر نیاز
صنف و صنعت و صادرات در کش��ور خبر داد
و گف��ت :در حال حاضر قیمت خرید تضمینی
محصول پیاز حدود  ۶۰۰تومان است و تعاون
روستایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام به
خرید تضمینی کرده است.
عدم پرداخت سود مرحله اول به
برخی از دارندگان سهام عدالت

علیرغ��م اع�لام پرداخت س��ود مرحله اول
سهام عدالت به حس��اب همه دارندگان این
س��هام ،تعدادی از سهامداران هنوز سود خود
را دریافت نکردهاند.به گزارش تس��نیم ،طبق
اطالعیه س��ازمان بورس ،نصف س��ود سهام
عدال��ت برای عملکرد س��ال  98قبل از عید
س��ال  1400به صورت متمرکز به حس��اب
مش��موالن س��هام عدالت واریز شد.علیرغم
پرداخت س��ود مرحله اول س��هام عدالت به
حس��اب دارن��دگان این س��هام ،تع��دادی از
س��هامداران س��ود خود را دریافت نکردهاند.
برخی از این اف��راد اعالم کردند که علیرغم
داشتن ش��ماره حساب فعال ،ارائه شماره شبا
و تکمیل سایر مدارکش��ان ،سود مرحله اول
سهام خود را دریافت نکردهاند.

چگونگی دستیابی به تجارت  ۲۰میلیارد دالری با عراق

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق،
گفت :برای دستیابی به تجارت  ۲۰میلیارد
دالری با ع��راق حاکمیت بای��د عالوه بر
توسعه روابط سیاس��ی برای توسعه روابط
اقتصادی با این کش��ور نی��ز هزینه کند.به
گزارش فارس،یحیی آل اس��حاق در رابطه
با تجارت با کش��ور عراق گفت :بازار عراق
به دالیل متعدد بازار بس��یار خوبی به شمار
می رود و برای توسعه روابط تجاری دارای

مزیت های نسبی فراوانی است لذا این بازار
در حوزه های مختلف از جمله حوزه خدمات
فنی و مهندسی و تجارت قابل چشم پوشی
نیست .رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و
عراق با اشاره به حجم باالی صادرات ایران
به کشور عراق ،افزود :قابلیت های اقتصادی
بازار عراق حفظ این بازار را برای ما مشکل
کرده است زیرا این کشور تا  15سال آینده
دارای بزرگتری��ن ظرفی��ت های س��رمایه

گ��ذاری در پ��روژه های عمران��ی منطقه
است و به همین علت در آینده ای نزدیک
با حجم عظیم��ی از قردادهای اقتصادی و
تجاری از سوی رقبا مواجه خواهد بود .این
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کشور
عراق امکان تولید و ص��ادرات  10میلیون
بشکه نفت را دارد بیان داشت :بنابراین این
کشور از قابلیت مالی پرداخت هزینه پروژه
های عمرانی برخوردار است اما فعال دارای

مش��کالتی اس��ت که با رفع آنها سرمایه
گذاری در این کش��ور رونق خواهد یافت.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه از 40
سال قبل پروژه های عمرانی در این کشور
تقریبا متوقف شده است ،گفت :این در حالی
است که بس��یار از پروژه ها نیازمند تجدید
و ترمیم است و بسیاری نیز نیازمند جبران
تخریب های زمان جنگ است بنابراین این
کش��ور بازار بزرگی برای سرمایه گذاری و

جایگاه دومی ایران
در تولید خرما در جهان

مصرف دارد که نباید از آن غافل ش��د .وی
افزود :در حال حاضر ایران ،ترکیه و چین و
چند کش��ور دیگر در بازار این کشور حضور
دارند اما اگر امنیت به این کش��ور بازگردد
رقبای زیادی به سمت این بازار می آیند.

قیمت ها دوباره صعودی شد

بازی شورای رقابت با بازار خودرو

ای��ن روزها قیمت ها در ب��ازار خودرو در حال��ی با وجود
نبود مش��تری ،روندی صعودی به خود گرفته اس��ت که
اظهارنظرهای لحظه ای ش��ورای رقابت عامل اصلی بی
ثباتی بازار به ش��مار می رود.به گزارش فارس ،این روزها
هرچند صحبت های رییس شورای رقابت مبنی بر تصمیم
این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها باعث
اوج گرفتن دوباره قیمت ها در بازار شده اما بازار با سردی
معامالت روبرو است و خریدار چندانی برای خودروها وجود
ندارد.در حال حاضر هر دس��تگاه پژو پارس ال ایکس در
ب��ازار  ۲۵۰میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تی��پ  ۲معادل ۲۰۸
میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵معادل  ۲۵۷میلیون تومان،
پژو  ۲۰۶صندوقدار  ۲۶۸میلی��ون تومان ،پژو  ۲۰۷iدنده
ای  ۲۹۰میلیون تومان و پژو  ۲۰۷iدنده اتوماتیک سقف
شیشه ای  ۴۰۳میلیون تومان به فروش میرسد.در عین
ح��ال ،قیمت هر دس��تگاه کوئیک دن��دهای در بازار ۱۵۱
میلیون تومان ،پارس تندر  ۳۲۵میلیون تومان ،هایما S۷
معادل  ۶۹۵میلیون تومان ،سمند ال ایکس  ۱۹۴میلیون
توم��ان ،پژو  ۴۰۵معادل  ۱۸۶میلیون توم��ان و رانا ۱۹۵
میلی��ون تومان اس��ت.همچنین تیبا صن��دوق دار پالس
ب��ا قیمت  ۱۳۷میلیون تومان ،دن��ا با قیمت  ۲۷۵میلیون
تومان ،دنا پالس دندهای ساده  ۳۱۶میلیون تومان ،سایپا
 111با قیمت  ۱۲۷میلیون تومان ،سایپا  131با قیمت ۱۱۰
میلیون تومان ،ساینا  EXدندهای  ۱۳۴میلیون تومان و تیبا
هاچ بک  EXمدل  ۱۴۰۰نیز با قیمت  ۱۳۶میلیون تومان
به مشتریان عرضه میشود.قیمت خودرو در بازار در حالی
روندی صعودی به خود گرفته که هر س��اله با فرا رسیدن
ماه مبارک رمض��ان ،به دلیل افت خرید و فروش ،قیمت
خودرو در بازار کاهش می یافت.
عدم ثبات نظر شورای رقابت


از آنج��ا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه ای
خودروها اس��ت هر نوع اظهار نظ��ر در مورد تغییر قیمت

عقب نشینی از گرانی خودرو در پی مخالفت سازمان

بازرسی

خودروسازان تاثیر مستقیم بر نرخ های بازار خواهد داشت.
به همین دلیل صحبت های رضا شیوا رئیس شورای رقابت
در  15فروردین امسال مبنی بر افزایش قیمت کارخانه ای
خودروها طی  3ماهه اول امسال باعث باالرفتن نرخ ها در
بازار شد.شیوا در این مورد گفته بود :تا ابتدای سال 1400
می توان گفت که  6ماه اس��ت هیچ افزایش قیمتی برای
خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم
پایین بود ،شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.وی با تاکید
بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر
قرار می دهیم ،گفته بود :برای تصمیم گیری قیمت خودرو
در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم
تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس
ای��ن تورم بخش��ی ،قیمت خودرو نیز تغیی��ر خواهد کرد.
رئیس ش��ورای رقابت همچنین گفته بود :اینکه برای سه
ماه پایانی س��ال  99مجوز افزایش قیمت به خودروسازان

ندادیم ،به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14
درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل ،افزایش
 30درصدی قیمت ها را داشتیم ،تورم  14درصدی سه ماه
پایانی س��ال را اعمال نکردیم.این اظهارنظر کافی بود تا
آرامش نسبی که از اواخر سال گذشته در بازار خودرو حاکم
ش��ده بود ،به هم بریزد و قیمت ها دوباره روندی صعودی
به خود گیرد .پس از این اتفاق ،رئیس ش��ورای رقابت در
اظه��ار نظری متناقض در  21فروردین ماه اعالم کرد که
شورای رقابت برای دس��تورالعمل  ۶ماهه قیمتی خودرو
تصمیمی نگرفته اس��ت و از این رو جای نگرانی نیست.
ش��یوا ادامه داد :اگر ثبات در بازار به ویژه ارز ادامهدار باشد
صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله
برمیگردد.در نهایت ،تناقض گویی در مورد قیمت گذاری
خودروها ،بازار را بدبین کرده و همچنان روند صعودی نرخ
ها را شاهد هستیم.

اظه��ار نظر ضد و نقی��ض رئیس ش��ورای رقابت فقط
محدود به امس��ال نیس��ت بلکه دی س��ال گذشته نیز
ش��یوا از تصویب فرمول جدیدی ب��رای افزایش قیمت
خودروهای داخلی در این ش��ورا خبر داد که بر اس��اس
آن قیمت گ��ذاری  ۵۵درص��د تولید خودروس��ازان که
خودروه��ای اقتصادیت��ر و مورد تقاض��ای عامه مردم
است از دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت
میکرد و  45درصد خودروها نیز مش��مول فرمول جدید
قیمت گذاری می ش��دند.اما این دس��تورالعمل شورای
رقابت مورد انتقاد س��ازمان بازرس��ی قرار گرفت و پس
از آن ش��اهد عقب نشینی شورای رقابت از فرمول جدید
قیمت گذاری خودروها بودیم و شیوا در این مورد با بیان
اینکه قیمتگذاری س��ه ماهه خودرو از دستور کار خارج
ش��ده اس��ت ،اعالم کرد که خودروهای داخلی در فصل
زمس��تان با همان نرخ پاییز عرضه خواهند ش��د.وی در
آن زمان گفت :با توجه به ثبات نس��بی قیمتها و تورم
بخشی اعالم شده از سوی بانک مرکزی ،شورای رقابت
تصمی��م گرفت قیمتهای فروش زمس��تان کارخانهها
افزایش نیابد.ش��یوا همچنین با بی��ان اینکه از این پس
قیمتگذاری خوروها به جای س��ه ماهه ،هر شش ماه یا
س��االنه تعیین خواهد شد ،گفته بود :بانک مرکزی تورم
بخش��ی پاییز را حدود  ۱۴درصد اعالم کرد ،اما شورای
رقابت ب��ا در نظر گرفتن به��ره وری و کیفیت ،تصمیم
گرفت قیمت کارخانهها برای زمس��تان افزایشی نداشته
باشد.در هر حال ،ثبات و بهبود وضعیت بازار خودرو بیش
از هر چیز نیازمند ثبات در اظهار نظرها و تصمیم گیری
دس��تگاه های مرتبط است تا خریدار و فروشنده حداقل
تکلیف خود را در یک بازه زمانی یک ساله بدانند و با رفع
شک و تردید ،معامالت در این بازار رونق گیرد.

وزیر راه:

مردم نگران ثبت اطالعات در سامانه امالک نباشند

وزی��ر راه ب��ا بیان اینکه مردم نگ��ران ثبت اطالعات واحد مس��کونی خود
در س��امانه امالک و اسکان نباشند ،گفت :مصوبه س��تاد کرونا برای تمدید
قرارداد مستأجران پابرجاس��ت.به گزارش تسنیم ،محمد اسالمی با اشاره به
س��امانه ملی امالک و اس��کان اظهار کرد :مردم نگران نباش��ند و واحدهای
مس��کونی خود را در این سامانه ثبت کنند ،اگر واحدی اضافه برای فرزندان
خود یا در شهرس��تانی دارند ،جای نگرانی از ثب��ت آن وجود ندارد.وی ادامه
داد :س��ال گذشته  1.2میلیون واحد مس��کونی خالی به سازمان امور مالیاتی
برای اخذ مالیات معرفی ش��د .اجرای این طرح با هدف جلوگیری از تالطم
قیمت مس��کن و اجار بهاء انجام میش��ود .این طرح شامل کسب وکارهای
انبوه س��ازان نمیش��ود.وزیر راه همچنین درباره وضعیت مستاجران با توجه
به کرونا گفت :مصوبه س��تاد کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره همچنان

معتبر اس��ت و به زودی از طریق س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا میزان افزایش
مج��از نرخ اجاره بهاء اعالم میشود.اس�لامی تاکید کرد :تا پایان کرونا عدم
اس��باب کشی در بازار اجاره مسکن معتبر اس��ت و مردم نگران این موضوع
نباش��ند.وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه طرح جامع حمل ونقل مورد
س��وال برخی از نمایندگان کمیسیون عمران قرار گرفت ،گفت :این طرح در
س��الهای  98و  99توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شد ،با توجه به این
که کشور ایران از نظر ژئوپلتیک در یک نقطه کانونی چهارراه کریدور شمال
ـ جنوب و ش��رق ـ غرب قرار دارد ،طرح جامع حمل و نقل راه با تفاهماتی
که با کش��ورهای همسایه و کشورهایی که در کریدورها واقع شدهاند همسو
کردهای��م و تفاهمنامههایی در این باره امض��اء و مبادله کردهایم که اهداف
طرح جامع حمل و نقل را از جغرافیای کش��ورمان به یک جغرافیای بزرگتر

با رعایت الزامات ترانزیتی ارتقاء دهیم.اسالمی با بیان این که فاز یک طرح
جامع حمل و نقل تهیه شد و در دستورکار قرار دارد ،افزود :نظام حمل و نقل
و لجس��تیک و انبارداری و تدارکات باید در کشور به گونهای تنظیم شود تا
به صورت فرابخش��ی از رفت و آمدهای تکراری جلوگیری ش��ود.وی افزود:
ما نظام لجس��تیک و نظام حمل و نقل را با ه��م یکپارچه و به حمل و نقل
ترکیبی توجه کردیم .این طرح را در اختیار کمیسیون عمران قرار خواهیم داد،
ضمن آنکه خودمان در قالب سامانه ارتباط مردم و دولت «سامد» امروز مورد
استفاده قرار میدهیم و طرحهای توسعهای برای زیرساختهای حمل و نقل
را با این نظام جامع انطباق میدهیم .این طرح را برای دولت هم فرستادهایم
و امروز در کمیس��یونهای دولت اس��ت و از آن جهت نیاز به مصوبه دولت
داریم که طرحی فرابخشی است.

وزیر نیرو خبر داد؛

وزیر نیرو گفت :برای امس��ال  ۱۷۳طرح با سرمایه ۴۳
هزار میلی��ارد تومانی را در برنامه افتتاح و بهره برداری
ق��رار داده ایم.به گزارش مهر،رضا اردکانیان ،وزیر نیرو
در آئی��ن افتتاح و بهره برداری  ۶ط��رح صنعت آب و
برق در س��ه استان سیستان و بلوچس��تان ،مازندران و
خوزس��تان با بیان اینکه طرح هر هفته الف-ب ایران
طبق برنامه ریزی انجام شده ،ادامه دار است و تا پایان
امس��ال نیز اجرا میشود.وی گفت :در دو هفته گذشته
 ۹طرح عمده با حجم س��رمایه گذاری سه هزار و ۴۲۸
میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری ش��د .طبق برنامه
ریزی انجام ش��ده تا پایان سال  ۱۴۰۰در قالب پویش
هر هفته الف-ب ایران در مجموع  ۲۹۰طرح به ارزش
س��رمایه  ۶۵هزار میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری
میش��ود.اردکانیان با اشاره به اینکه سال گذشته پیش
بینی کردیم که طی س��ال  ۲۰ ،۹۹طرح با سرمایه ۵۰
هزار میلیارد تومان بهره برداری شود ،اظهار داشت :در
سال  ۹۹توانستیم بیش از میزان پیش بینی شده طرح

افتتاح  ۱۷۳طرح آب و برق تا پایان امسال

افتتاح و بهره برداری کرده و س��رمایه گذاری بیشتری
جذب کنیم به این ترتیب در سال گذشته توانستیم ۳۰۷
طرح به ارزش س��رمایه  ۸۱هزار میلیارد تومان افتتاح
کنیم.وزیر نیرو ادامه داد :انتظار داریم این برنامه ریزی
با کیفیت بهتر و س��رمایه گذاری بیشتر ادامه دار باشد.
بخ��ش اول آن تا پایان فعالیت دول��ت دوازدهم حدود
نیمههای مرداد اجرایی میش��ود که بالغ بر  ۱۷۳طرح
با ارزش سرمایه  ۴۳هزار میلیارد تومان است.این مقام
مس��ئول ،طرحهای باقیمانده تا پایان  ۱۴۰۰را ش��امل
افتتاح و بهره برداری  ۵سد مخزنی ملی (منظور از ملی
محل تأمین اعتبارات از منابع ملی اس��ت نه استانی) ۳
ش��بکه آبیاری و زه کشی به میزان  ۱۰هزار هکتار۱۳ ،
تصفیه خانه آب ۱۹ ،تصفیه خانه فاضالب ۱۰ ،نیروگاه
ب��رق حرارتی ۲۵ ،واحد نی��روگاه مقیاس کوچک۲۱ ،
واحد نیروگاه تجدید پذیر ،برق رس��انی به  ۲۰۶روستا
در سطح کش��ور ۳۶ ،پس��ت و خطوط انتقال کشور و
آبرسانی به  ۴۰۰روستا با  ۳۰۰هزار نفر جمعیت را شامل

میشود.وزیر نیرو درباره تأمین برق تابستانه نیز توضیح
داد :با کاهش بارشها کمتر از میزان پیش بینی ش��ده
قطع ًا نیازمند همکاری مصرف کنندگان مختلف هستیم
تا بتوانی��م مدیریت بار در ایام پی��ک مصرف را انجام
دهیم .در همین راستا تدارکهایی دیده ایم تا بتوانیم با
همکاری مصرف کنندگان بخشهای مختلف از پیک
مصرف تابستان  ۱۴۰۰عبور کنیم.اردکانیان با تاکید بر
اینک��ه با وجود محدودیتهای بارش��ی که میتواند بر
تأمین برق نیروگاههای کش��ور مؤثر باشد اما به دلیل
اینکه امسال شاهد انتخابات ریاست جمهوری هستیم،
تصریح کرد :باید با حداکث��ر توان به تأمین حداکثری
خدمات مردمی و کس��ب رضایت آنها بپردازیم چرا که
وزارت نیرو با توجه به در دست داشتن مدیریت صنعت
آب و برق اصلی ترین پشتیبان بخش تولیدی ،خانگی،
صنعتی و تجاری به ش��مار میرود.طبق اظهارات این
مقام مسئول ،وزارت نیرو برنامه ریزی هایی انجام داده
تا بتواند بیشترین اس��تفاده را از ظرفیت بودجه ۱۴۰۰

داشته باشد.وی افزود :تا پایان فعالیت دولت آب رسانی
س�لامت و پایدار به  ۱۷۳روستا را در دست داریم .این
در حالی اس��ت که سال گذش��ته به هزار و  ۶۵۰روستا
آبرس��انی کرده و آنها را به ش��بکه آب متصل کردیم.
البته دو طرح مهم آب رس��انی ما که ش��امل فاز  ۴آب
ش��یرین کن اس��تان سیستان و بلوچس��تان نیز است،
ام��روز افتتاح ش��د.وزیر نیرو با بیان اینک��ه در مناطق
خش��ک و نیمه خش��ک در بخش آب ش��رب به دلیل
محدودیتهای باالیی که وجوددارند حتی نمیتوان از
عبارت مترمکعب اس��تفاده کرد و باید برای آب رسانی
از واحد قطرهای اس��تفاده کنیم ،اظهار داشت :در حال
حاضر وارد دورانی ش��ده ای��م که نمیتوان پیش بینی
و انتظار دقیقی درباره بارشهای نرمال داش��ته باشیم.
به این معنا که یک س��ال یا دو سال و یا برخی سالها
شاهد ترسالی هستیم و برخی سالها شاهد خشکسالی
که این به دلیل تغییر اقلیم کره زمین است که ایران نیز
از آن مستثنی نیست.

از سوی وزارت صمت اعالم شد؛

سرمایهگذاری خارجی در صنعت نزدیک به  ۳برابر شد

سال گذشته حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت
نسبت به مدت مشابه سال قبلش  ۱۸۹درصد افزایش داشته و چین ،آلمان و امارات
بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام دادهاند .به گزارش ایسنا،جدیدترین
آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که
در س��ال  ،۱۳۹۹حدود  ۲۲۲مورد س��رمایه گذاری خارجی ب��ه ارزش بیش از ۶.۰۵
میلیارد دالر در کل کشور تصویب شده که  ۱۵۸مورد از آنها با حجم سرمایه گذاری
 ۲.۴۶میلیارد دالر ،یعنی حدود  ۲۹درصد از کل ،در بخش صنعت ،معدن و تجارت
بوده اس��ت .همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت ۶۲ ،مورد
در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی اس��ت.بر اساس این آمار،
س��رمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت در مدت یاد شده

نسبت به سال  ۱۳۹۸از لحاظ تعداد  ۹۲درصد و از نظر ارزش  ۱۸۹درصد رشد داشته و
به لحاظ تعداد پروژهها ،سهم بخش صنعت  ،۹۰.۵معدن  ۴.۴و تجارت  ۵.۱درصد بوده
است.در این میان از بین  ۱۳۵مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش ۶۳ ،شرکت با
 ۱۰۰درصد سهامدار خارجی ۷۸ ،شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل ( )J.Vو
 ۱۷مورد به صورت مشارکت مدنی ،بیع متقابل و  BOTاجرا میشود.
مهمترین گروههای کاالیی سرمایهپذیر


بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت ،بیشترین حجم سرمایهگذاری
خارجی در دوره مورد بررس��ی نیز در گروههای ساخت مواد و محصوالت شیمیایی
با  ۵۷۸میلیون دالر ،س��اخت فلزات اساس��ی با  ۳۱۳میلیون دالر ،س��اخت کاغذ و
محصوالت کاغذی با  ۲۸۵میلیون دالر و فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

با  ۲۸۰میلیون دالر بوده است.پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی
مصوب نیز کشورهای چین با  ،۵۴۳آلمان با  ،۴۸۶.۹امارات با  ،۳۶۳.۷کانادا با ۲۷۱.۶
و اتریش با با  ۱۱۶میلیون دالر هستند.
خوزستان صدرنشین جذب سرمایه خارجی


در این میان ،اس��تانهای خوزس��تان  ،۲۶سیستان و بلوچس��تان  ،۲۳فارس ،۱۹
هرمزگان  ۱۹و آذربایجان شرقی ۱۳درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب
در بخش صعت ،معدن و تجارت را جذب کرده اند .سرمایهگذاری خارجی مصوب
ش��امل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید ،خرید
سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات
قراردادی است.

رئیس انجم��ن ملی خرمای ای��ران گفت:
امس��ال نخ��ل کاران پر محص��ول بودند
و بی��ش از ی��ک میلی��ون و  200هزار تن
تولی��د کردند ،عالوه ب��ر آن انبارها هم پر
است و مشکلی برای تامین در ماه مبارک
رمضان نیس��ت .به گزارش فارس،محسن
رش��ید فرخی در مورد خرم��ای ماه مبارک
رمضان گفت :امس��ال س��ال پر محصول
برای نخل کاران کشور بود و بیش از یک
میلیون و  ۲۰۰هزارتن خرما در کشور تولید
شد و هیچ مش��کلی برای تامین نیاز خرما
در ماه رمضان وج��ود ندارد.رئیس انجمن
ملی خرمای ایران افزود :عالوه بر آن خرما
به اندازه کافی در س��ردخانه های کش��ور
برای ماه رمضان موجود اس��ت که کیفیت
مناس��بی دارند از آنجایی که سرانه مصرف
در کش��ور ثابت بوده ،نیاز کش��ور به خوبی
تامین خواهد ش��د.وی با بیان اینکه قیمت
خرما از س��وی تولی��د کننده در دو س��ال
گذشته افزایش بسیار جزئی داشته ،اضافه
کرد :امیدواریم که در توزیع سطح شهر هم
قیمت خرما منصفانه به دست مردم برسد.
وی با بیان اینکه خرمای پرمصرف در ماه
رمضان خرمای مضافتی اس��ت ،گفت :در
ح��ال حاضر قیم��ت خرم��ای مضافتی در
مب��دا  ۲۱تا  ۲۲هزارتومان اس��ت و تعیین
قیم��ت آن ب��رای مص��رف کننده توس��ط
س��تاد تنظیم بازار صورت میگیرد .فرخی
تاکید ک��رد :آمادگی داریم ب��ه هر میزانی
که س��تاد تنظیم بازار ،جهاد کش��اورزی و
وزارت صم��ت اعالم می کنن��د  ،خرما به
ن��رخ مصوب تحوی��ل دهیم.رئیس انجمن
مل��ی خرمای ایران تصریح ک��رد :تعدادی
غرف در میادین میوه و ترهبار ش��هرداری
نیز در اختی��ار توزیع کنن��دگان خرما قرار
می گی��رد تا خرما به صورت مس��تقیم در
ماه رمضان در میادین هم عرضه ش��ود و
به اندازه کافی س��ر سفرههای ماه رمضان
مردم قرار گیرد.پیش از این رئیس س��امان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
با اشاره به وضعیت تامین کاالهای اساسی
در ماه رمضان گفت« :خرما در ماه رمضان
گران نمیش��ود ».به گزارش فارس؛ ایران
دومین کش��ور تولید کننده خرما در جهان
است ساالنه بیش از یک میلیون تن تولید
دارد و تقریبا  7.7درصد کل صادرات جهان
را تشکیل می دهد .مصر در جایگاه نخست
و کشورهای عربستان و عراق در رتبههای
سوم و چهارم جهان قرار گرفتهاند.
بازرسی از اصناف
در آستانه ماه رمضان

مدی��رکل اس��تاندارد تهران از بازرس��ی از
اصن��اف در آس��تانه ماه رمض��ان خبر داد.
محمودرضا طاهری با اعالم خبر آغاز طرح
بازرسی اقالم پرمصرف ماه رمضان ،توسط
کارشناسان اس��تاندارد ،گفت :سال گذشته
بیش از  ۶۶۰۰مورد بازرس��ی از واحدهای
صنفی و عرضه انجام ش��د.طاهری افزود:
طرح رمضان برای اقالم مشمول استاندارد
اجباری نظیر قند ،شکر ،خرما ،روغن ،برنج
و ...از واحده��ای عرضه در اس��تان انجام
میشود.وی با اشاره به  ۶۶۰۰مورد بازرسی
از تولیدات داخلی که در قالب طرح اجرای
هماهنگ استاندارد (طاها) در سال گذشته
انجام ش��د ،گفت :عالوه بر این بازرسیها،
از واحده��ای تولیدی تحت پوش��ش این
ادارهکل نی��ز بی��ش از  ۱۰ه��زار م��ورد
بازرس��ی صورت گرفت.این مقام مسؤول
در پایان اف��زود :مجموع نمونهبرداریهای
انجامش��ده در سال گذش��ته ،از واحدهای
تولیدی و عرضه ،رقمی بیش از  ۱۵هزار و
آزمونهای اس��تاندارد انجام شده ۱۴ ،هزار
مورد بود.
اختصاص کمک بالعوض  ۳۰میلیون
تومانی برای ساخت مسکن محرومان

رئی��س بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی از
اختص��اص کم��ک بالع��وض  ۳۰میلیون
تومان��ی دول��ت و تس��هیالت  ۸۰میلیون
تومانی با نرخ س��ود  ۴درصدی به س��اخت
مس��کن محرومان روس��تایی خب��ر داد.به
گ��زارش مه��ر ،علیرضا تابش در حاش��یه
مراس��م «کلنگزن��ی پروژه ه��زار واحدی
ی��اس س��فید ش��هرک واوان شهرس��تان
اسالمش��هر» با بی��ان اینکه م��ا در حوزه
مس��کن در قالبهای مختلف مانند مسکن
محرومان روس��تایی و ش��هری برای مردم
مسکن میسازیم ،گفت :مسکن محرومان
شهری با تسهیالت کمبهره و چهار درصد
و مس��کن محرومان روستایی با تسهیالت
بالعوض  ۳۰میلیون تومانی و تس��هیالت
چهار درصدی  ۸۰میلی��ون تومانی احداث
میش��ود.وی اف��زود :اگ��ر متقاضیان طرح
اقدام ملی به ما مراجعه کرد و منابع خود را
به این پروژه اختصاص دهند ،میتوانیم دو
سال و نیمه آن را تکمیل کنیم.

