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اخبار
تحویل اولین واحدهای مسکن ملی از
ابتدای سال آینده

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :مالکان
بیش از  ۴۰هزار واحد مسکونی برای دریافت
تس��هیالت خود مالکی در طرح نهضت ملی
مس��کن ثبت نام کردهاند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،محمود محمود زاده گفت :از ۲۰
مهر تاکنون بیش از  ۳میلیون خانوار در طرح
نهضت ملی مس��کن ثبت نام کردهاند که از
ای��ن تعداد  ۲۵۰هزار متقاضی مجرد بودهاند.
صاحبان بی��ش از  ۴۰هزار واحد هم تاکنون
ثبت ن��ام و تقاضای تس��هیالت کردهاند .به
گفته معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و
شهرسازی برای یک میلیون واحد با کاربری
مس��کونی در داخل بافتهای شهری زمین
تامی��ن و عملیات اجرایی ای��ن پروژههای به
زودی آغ��از میش��ود.او میگوی��د :ثبت نام
نهضت ملی مسکن در تمامی شهرها در حال
انجام اس��ت و در صورتی که امکان ثبت نام
در ش��هری وجود ندارد ،متقاضی میتواند در
شهر مجاور ثبت نام خود را انجام دهد.از ۲۰
دی ت��ا  ۲۰بهمن ثبت ن��ام در طرح نهضت
ملی مسکن برای آقایان مجرد در گروههای
س��نی  ۲۳تا  ۴۴سال فراهم شده و از ابتدای
س��ال آینده تحویل اولین واحدهای مسکن
ملی به متقاضیان آغاز میشود.
سازمان حمایت باید بر قیمت های
تولیدکننده نظارت کند

نائب رئی��س اتاق اصناف ایران با بیان اینکه
تولیدکننده باید به همه تقاضای عمده فروشی
پاس��خ برابری ده��د ،گف��ت :تولیدکنندگان
باید تحت نظ��ارت قرار گیرند تا قیمت های
دلخ��واه خ��ود را روی کاال درج نکنن��د .به
گ��زارش مهر،ج�لال الدین محمد ش��کریه
اظهار کرد :وقتی ای��ن طرح را نگاه میکنید
به ظاهر متبادر میشود که میتواند عملکرد
خوبی داشته باش��د ،اما واقعیت این است که
این طرح زمانی میتواند مثمرثمر باش��د که
ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته
باش��یم زیرا در حال حاضر به دلیل نوسانات
ن��رخ ارز ،چندگانگی قیمت کاالها را ش��اهد
خواهیم بود.نایب رئیس ات��اق اصناف ایران
افزود :از س��ویی دیگر س��ازمان حمایت باید
به جد کارخانجات را کنترل کنند .وقتی درج
قیمت تولیدکننده الزامی ش��د شاهد افزایش
قیم��ت درب کارخانه برخ��ی از محصوالت
بودی��م؛ در واق��ع پیش از اج��رای این طرح،
قیمت مصرف کنن��ده آن کاال در بازار پایین
بود اما پس از اج��را ،تولیدکننده عمداً قیمت
را باال برد.شکریه گفت :در نظام صنفی ،نرخ
گذاری کاالهای مشمول اولویت اول سیکل
گذاری دارد .س��ازمان حمایت باید با تشکیل
کارگروهی هیأت نظارتی را در مورد قیمتها
مسئول کند که قیمتها را به درستی سیکل
گذاری کنند .کارخانجات تولیدی باید تحت
نظارت قرار گیرند تا قیمتهای دلخواه خود را
روی کاال درج نکنند.نایب رئیس اتاق اصناف
ایران ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر به نظر
نمیرسد که سازمان حمایت فیلتر خاصی در
مورد قیمت گذاری داشته باشد ،تصریح کرد:
زمانی میتوان قیمت را در اختیار کارخانه قرار
داد که عرضه و تقاضا یک طبقه تعریف شده
داش��ته باش��د و کارخانجات در رقابت با هم
باشند و س��رانه تولید باال رود و قیمت پایین
بیاید؛ در اینجا کارخانجات میتوانند آزادانه در
رقابت با هم قیمت گ��ذاری کنند .وی ادامه
داد :اقتصاد فعلی ایران با تحریم و محدودیت
مواجه اس��ت و مش��کالت زیادی به ویژه در
بخ��ش قدرت خری��د مردم داری��م؛ بنابراین
س��ازمان حمایت باید اقدام ب��ه فیلترگذاری
کرده و نظارت دقیق��ی بر قیمت تولیدکننده
داشته باشد.

حذف قرعهکشی خودرو غیرقابل اجرا است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
طرح وزیر صمت برای حذف قرعهکش��ی
خ��ودرو را غیرقابل اجرا دانس��ت و گفت:
براس��اس گفت��ه خودروس��ازان تولید هر
خودرو ح��دود  ۱۵۰۰دالر ارزبری دارد که
با افزایش تی��راژ تولید منابع ارزی موردنیاز
بیشتر میش��ود.به گزارش خانه ملت،لطف
اله سیاهکلی ،طرح وزیر صمت برای حذف
قرعهکشی خودرو را غیرقابل اجرا دانست و

اظهار کرد :براس��اس ادعای وزیر صمت با
افزایش قیمت خودرو ،تولید خودرو مقرون
به صرفه میش��ود ،به زعم وی ،از آنجا که
در شرایط کنونی هزینه تولید خودرو از سود
آن بیشتر است ،خودروسازان تیراژ تولید را
افزایش نمیدهن��د .به گفته وزیر صمت با
مقرون به صرفه شدن تولید ،خودروسازیها
میتوانند س��االنه یک میلیون و  600هزار
دس��تگاه خودرو تولید کنند ،از سوی دیگر

خودرو ح��دود  1500دالر ارزبری دارد که
با افزایش تی��راژ تولید منابع ارزی موردنیاز
برای افزایش مییاب��د ،حال آن که اکنون
نیز این شرکتها از منابع نقدینگی کافی نیز
برخوردار نیستند.

نرخهایی که گزنده نیست؛

گره اصلی عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای لوکس

در حالی که مقام مس��ئول سازمان مالیاتی ،مالک تعیین
قیم��ت خانه ه��ای لوکس را اع�لام ک��رده ،اما برخی
کارشناسان ،پاشنه آشیل این مالیات را ناتوانی در شناسایی
خانه های گران قیمت می دانند.به گزارش مهر ،علیرغم
تصوی��ب قانون مالیات بر خانهه��ای گران قیمت که به
مالیات بر خانههای لوکس ش��هرت یافت��ه ،در دو قانون
بودجه س��الهای  ۱۳۹۹و  ،۱۴۰۰اما این دولت سیزدهم
ب��ود که آئین نامه اجرای��ی آن را تدوین و در  ۱۴مهر ماه
در هیئت دولت تصویب و در  ۱۷مهر ماه به دستگاههای
ذی رب��ط اب�لاغ کرد.اتفاقی که اگرچ��ه از جدیت دولت
سیزدهم برای وصول مالیات درآمدزایی همچون مالیات
ب��ر خانههای لوکس که در کاهش ضریب جینی ،مؤثر و
به ایجاد عدالت اجتماعی نزدیک تر است ،حکایت دارد،
اما به دلیل تعیین نرخ بسیار پایین مالیات برای خانههای
گرانقیمت در آئین نامه مصوب دولت ،کارشناسان آن را
مالیاتی «بی آزار» برای ثروتمندان عنوان میکنند.
نرخه�ای مالیاتی خانههای لوکس در س�ال جاری به

شرح زیر است:

تا  ۱۰میلی��ارد تومان ،نرخ صفر ۱۰ ،تا  ۱۵میلیارد تومان
نس��بت به مازاد  ۱۰میلیارد توم��ان ،یک دهم درصد۱۵،
تا  ۲۵میلیارد تومان نس��بت به م��ازاد  ۱۵میلیارد تومان،
 ۲ده��م درصد ۲۵،تا  ۴۰میلیارد تومان نس��بت به مازاد
 ۲۵میلیارد تومان ۳ ،دهم درصد ۴۰،تا  ۶۰میلیارد تومان
نسبت به مازاد  ۴۰میلیارد تومان ۴ ،دهم درصد ،نسبت به
مازاد بر  ۶۰میلیارد تومان ،نیم درصد.
نرخهای�ی ک�ه گزنده نیس�ت   /مالی�ات خانه ۱۰.۵

میلیارد تومانی تنها  ۵۰۰هزار تومان!

در حال حاضر بر اس��اس اعالم بانک مرکزی متوس��ط
قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در دی ماه  ۱۴۰۰در
گران قیمت ترین مناطق پایتخت شامل دو منطقه یک و
سه به ترتیب حدوداً  ۷۰و  ۶۵میلیون تومان است؛ این دو
منطقه تهران ( ۱و  )۳در شهریور سال گذشته نیز با کسب
متوسط هر متر  ۵۰و  ۴۵میلیون تومان ،گرانترین مناطق
پایتخت بودند.بنابراین قیمت ی��ک واحد  ۱۵۰متری در
منطقه یک با احتساب متری  ۷۰میلیون تومان به بیش
از  ۱۰میلیارد تومان ( ۱۰و نیم میلیارد تومان) رس��یده و
مش��مول این پایه مالیاتی (مالی��ات بر خانههای لوکس)
میشود.بر اساس آئین نامه ابالغی دولت ،تنها یک دهم
درصد مالیات به این واحد ،آن هم نس��بت به مازاد بر ۱۰
میلیارد تومان که  ۵۰۰میلیون تومان است ،تعلق میگیرد.
بنابراین درآمد مالیاتی این واحد مسکونی ،صرف ًا  ۵۰۰هزار
تومان میشود!
مالیات  ۴۴میلیونی برای خانه  ۱۱۰میلیارد تومانی


بر اساس آئین نامه مذکور ،واحدهای مسکونی باالی ۶۰
میلیارد تومان ،نسبت به مازاد  ۶۰میلیارد تومان نیم درصد

اس��ت؛ بنابراین تا  ۱۰میلیارد تومان آن معاف از مالیات و
تا  ۶۰میلیارد تومان این واحد مسکونی ،مشمول مالیات
 ۴دهم درصدی اس��ت.برای یک واحد مس��کونی که در
پلتفرمه��ای موبایلی  ۱۱۰میلی��ارد تومان قیمت گذاری
شده ،فقط به  ۱۰۰میلیارد تومان آن مالیات بر خانههای
لوکس تعلق میگیرد؛ تا  ۶۰میلیارد تومان آن مشمول ۴
دهم درصد مالیات و از  ۶۰تا  ۱۰۰میلیارد تومان مشمول
مالیات نیم درصدی خواهد ش��د.با این حساب مالک این
واحد مس��کونی فوق الکچری باید مجموع ًا  ۴۴میلیون
تومان مالیات بپردازد!
مالک شناسایی خانههای گران قیمت در قانون پیش

بینی شده است

جهانگیر رحیمی سرپرس��ت دفتر طراح��ی فرآیندهای
سازمان امور مالیاتی اخیراً اعالم کرده :مالیات خانههای
مجلل بر اس��اس بند «خ» تبصره  ۶قانون بودجه س��ال
 ۱۴۰۰اعمال میشود و فرصت اعالم آن تا پایان بهمن
ماه باقی اس��ت.وی افزود :اطالعات خانههای مجلل در
تهران بزرگ و سایر ش��هرهای پرجمعیت تکمیل شده
است و قاعدت ًا بیشتر خانههای گران قیمت مربوط به این
ش��هرهای بزرگ اس��ت.به گفته رحیمی ،بر اساس ماده
 ۶۴قانون مالیاتهای مستقیم« ،ارزش منطقهای ملک»
مالک تعیین قیمت خانههای گران قیمت است که طبق
قان��ون ،ارزش منطقه بندی ملک باید به گونهای تعیین
ش��ود که از زمان اجرای قانون ( ،)۱۳۹۵هر سال ارزش
منطقهای با افزایش دو درصدی به  ۲۰درصد ارزش روز
ملک برسد.رحیمی گفت :به این معنا که اگر ارزش پهنه
بندی را متناسب با آنچه در کمیسیون اصل  ۶۴تصویب

شد داشته باش��یم میتوانیم به ارزش روز ملک برسیم.
اینها محاس��باتی است که در ماده  ۶۴قانون مالیاتهای
مستقیم پیش بینی شده است.
افزایش کف معافی�ت مالیاتی خانههای لوکس از ۱۰

به  ۲۰میلیارد تومان

رحیم زارع یکش��نبه  ۳بهمن ماه طی نشست خبری در
توضیح آخرین مصوبه کمیس��یون تلفی��ق بودجه ۱۴۰۱
گف��ت :نرخ مالیات بر خانهها و باغ ویالهای گران قیمت
تغییر پیدا کرد .مطابق با این مصوبه ،خانههایی با ارزش
روز تا سقف  ۲۰میلیارد تومان معاف از مالیات شدند.وی
ادام��ه داد :همچنین میزان مالی��ات خانه و باغ ویالهای
گران قیمت نسبت به مازاد  ۲۰تا  ۲۵میلیارد تومان یک
در هزار ،نس��بت به مازاد  ۲۵ت��ا  ۳۵میلیارد تومان دو در
هزار ،نسبت به مازاد  ۳۵تا  ۵۰میلیارد تومان سه در هزار،
نس��بت به مازاد  ۵۰تا  ۷۰میلیارد تومان چهار در هزار و
نس��بت به مازاد  ۷۰میلیارد تومان پنج در هزار است.این
در حالی اس��ت که بر اس��اس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
ک��ه دولت به مجلس ارائه داد ،همانند س��الهای ۱۳۹۹
و  ،۱۴۰۰ک��ف معافیت مالیاتی  ۱۰میلیارد تومان در نظر
گرفته شده بود که کمیسیون تلفیق ،آن را به  ۲۰میلیارد
تومان افزایش داد.
ق�رار بود مالی�ات بر خانهه�ای لوکس ب�رای کاهش

فاصله طبقاتی باشد

سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصادی درباره افزایش
دو برابری کف معافیت مالیاتی خانههای گران قیمت در
کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۱مجلس ،اظهار کرد :اول
باید دید هدف از این طرح چیس��ت و سپس بررسی کرد

که این کف قیمت جدید ،میتواند قانون گذار را به هدفی
که در نظر گرفته ش��ده بوده ،برساند یا خیر؛ نکته دیگر،
تعیین تعریف ملک لوکس است؛ همچنین در نظر گرفتن
ی��ک قیمت ثابت برای خانههای گ��ران قیمت در همه
ش��هرها ،مشخص نیست که به شرایط عدالت اجتماعی
کش��ور نزدیک باش��د.وی افزود :به نظر میرسد هدف
قانون گذار از تصویب قانون مالیات بر خانههای لوکس،
کاهش فاصلههای اجتماعی و همچنین درآمدزایی برای
دولت باش��د به خصوص که دولت با کسریهای بودجه
مواجه است؛ ضمن اینکه میتواند ساماندهی بازار مسکن
و وادار کردن سازندگان از تولید خانههای سرمایهای به
مصرفی از دیگر اهداف قانون گذار از وضع قانون مالیات
بر خانههای لوکس باشد.زرگر مرادی یادآور شد :به نظر
میرس��د قانون گذار تعریف واح��دی از امالک لوکس
ندارد و علت جابه جایی کف معافیت مالیاتی از  ۱۰به ۲۰
میلیارد تومان همین مسأله باشد .این مصوبه کمیسیون
تلفیق هم در نرخ مالیاتی و هم در تعیین حداقل قیمتی
که مشمول معافیت مالیات بر خانههای لوکس میشود،
دچار چالش اس��ت؛ مث ً
ال یک خان��ه  ۲۵میلیارد تومانی
ک��ه مازاد بر  ۲۰میلیارد توم��ان آن یعنی فقط  ۵میلیارد
تومانش مش��مول مالیات میشود و از سوی دیگر ،رقم
مالیاتی که به آن تعلق میگیرد ،یک دهم درصد اس��ت
که یعنی مالک واح��د  ۲۵میلیارد تومانی باید  ۵میلیون
تومان مالیات بدهد.

«ارزش منطقهای ملک» ،پاس�خگوی تعیین خانههای

لوکس و گران قیمت نیست

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز با بیان اینکه تغییر کف
معافی��ت مالیاتی خانههای لوک��س از  ۱۰به  ۲۰میلیارد
تومان از منطق درس��تی تبعیت نمیکن��د ،تصریح کرد:
یکی از مشکالت این پایه مالیاتی علی رغم اثرگذار بودن
آن ،ع��دم امکان وصول آن اس��ت.وی دلیل عدم امکان
وصول را سختی شناسایی خانههای گران قیمت عنوان و
اظهار کرد :مالیات بر خانههای لوکس بر خالف مالیات بر
خانههای خالی که اصل بر بازدارنده بودن آن اس��ت و نه
درآمدزایی ،برای ایجاد درآمدهای دولت وضع و تصویب
شده است.این کارشناس اقتصادی افزود :اگرچه سازمان
ام��ور مالیاتی ،مالک تعیین قیم��ت را «ارزش منطقهای
ملک» عنوان میکند ،اما از آنجایی که مس��کن کاالی
همگنی نیست ،نمیتواند از ارزش منطقهای ملک تبعیت
کند؛ چون در یک منطقه ممکن اس��ت قیمتها بس��یار
متفاوت باشد.وی با تأکید بر اینکه ارزش منطقهای ملک
و کمیس��یون تقویم ام�لاک نمیتوانند ب��ه رقم دقیقی
برس��ند ،گفت :حتی اگر امکان شناسایی امالک لوکس
هم وجود داش��ته باش��د ،باز هم نرخهای مالیاتی در نظر
گرفته بسیار پایین است.

در  9ماهه امسال صورت گرفت؛

کاهش واردات در مقابل افزایش صادرات محصوالت فوالدی

آم��ار میزان واردات و صادرات زنجیره فوالد از ش��مش
ف��والد تا ان��واع مقاط��ع ،محصوالت ف��والدی و آهن
اس��فنجی نش��ان میدهد که هر چه می��زان واردات به
کشور به حداقل نزدیک میشود ،صادرات افزونتر شده
اس��ت .در حالیکه فوالدیها کاهش سه تا  ۱۴درصدی
واردات ان��واع ف��والد در  ۹ماهه  ۱۴۰۰نس��بت به مدت
مش��ابه سال گذشته را تجربه کردهاند که صادرات آنها
 ۱۶تا  ۹۲درصد بیش��تر شده اس��ت.به گزارش ایسنا ،بر
اس��اس آمارانجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،از ابتدای
س��ال جاری تا پایان آذر ماه پنج میلی��ون و  ۱۹۰هزار
تن انواع ش��مش فوالدی (شامل اس��لب ،بلوم و بیلت)
صادر ش��ده است که به نسبت چهار میلیون و  ۴۷۵هزار
تن صادر ش��ده در مجموع  ۹ماهه ابتدایی س��ال ۱۳۹۹
افزایش  ۱۶درصدی داش��ته اس��ت .کل مقاطع طویل
فوالدی صادر شده در  ۹ماه سال جاری به دو میلیون و

تشکیل قرارگاه رصد و پایش برای
تولید محصوالت گیاهی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از تشکیل
قرارگاه رصد و پایش برای تولید محصوالت
گیاه��ی خبر داد.ب��ه گ��زارش عصرایرانیان،
ش��اهپور عالئیمقدم اظهار کرد :بررس��ی و
نظ��ارت بر فرایند تولی��د محصوالت گیاهی
از زمان کاش��ت ،داش��ت ،برداشت تا مصرف
و ارسال به بازارهای خارجی با رصد و پایش
به موق��ع و منظم با برقراری ایس��تگاههای
ش��بکههای مراقبت و پی��ش آگاهی ،صدور
دس��تورالعملهای اجرایی ،نظارت بر تدارک
و توزیع س��موم و تجهی��زات و فرآورده های
کنت��رل بیولوژی��ک و غیرش��یمیایی و فعال
ک��ردن و تجهی��ز پس��تهای قرنطینهای و
نظارت مستمر بر بهداشت محصوالت گیاهی
صادراتی از اهداف تشکیل این قرارگاه است.

براس��اس گفته وی در س��ال آینده واردات
خ��ودرو نیز آزاد میش��ود بنابراین تقاضای
بازار ک��ه حدود  2میلیون دس��تگاه خودرو
است تامین خواهد شد ،البته ما این استدالل
را با این وضعیت ،قب��ول نداریم.وی افزود:
با فرض درس��تی راهکار وزیر صمت ،این
سوال مطرح میشود که در دورهی زمانی
که تولید خودروسازان باید افزایش یابد تا نیاز
بازار برابر شود ،باز هم میان قیمت خودرو در

کارخان��ه و بازار فاصله ایجاد خواهد ش��د،
بنابراین این چرخ��ه همچنان ادامه خواهد
داش��ت.وی اضافه ک��رد :وزرات صمت به
دنب��ال افزایش تی��راژ تولی��د خودروهایی
اس��ت که در حال حاضر که با وجود اینکه
با تیراژ کم تولید میش��ود نیز کیفیت ندارد
و این موضوع بر همگان آشکار است عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح
کرد :براس��اس گفته خودروسازان تولید هر

سالمت محصوالت کشاورزی ایران را
به روس ها اثبات کردیم

 ۲۶هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و  ۵۱۱هزار
تن صادر شده در مدت مش��ابه سال گذشته ۳۴ ،درصد
رشد داشته اس��ت .همچنین میزان صادرات کل مقاطع
تخت فوالدی در مدت مذکور س��ال ج��اری برابر ۴۵۴
هزار تن است که در مقایسه با  ۴۷۱هزار تن صادر شده
در  ۹ماهه ابتدایی س��ال گذشته ،چهار درصد کمتر ثبت
شده اس��ت .همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان آذر
ماه ،دو میلیون و  ۴۸۰هزار تن انواع محصوالت فوالدی
(تیرآهن ،میلگ��رد ،ناودانی ،انواع ورق ،نبش��ی و غیره)
صادر ش��د .این آمار در مدت مش��ابه سال گذشته یک
میلیون و  ۹۸۲هزار تن بوده است و بر این اساس میزان
صادرات محصوالت فوالدی در این مقایسه آماری رشد
 ۲۵درص��دی را نش��ان میدهد.طبق معمول همیش��ه،
بیشترین درصد افزایش متعلق به آهن اسفنجی است که
با رشد  ۹۲درصدی صادرات در  ۹ماهه  ۱۴۰۰به نسبت

مدت مش��ابه سال گذشته به  ۸۶۹هزار تن رسیده است.
از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه  ،۱۳۹۹میزان صادرات
آهن اسفنجی ایران  ۴۵۳هزار تن ثبت شده است .این در
حالیست که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

در اقلام فوالدی کمکم به خودکفای�ی کامل خواهیم

رسید

همچنین در مجموع  ۹ماهه س��ال  ۱۴۰۰در مقایسه با
مدت مش��ابه سال گذشته ،میزان واردات مقاطع طویل
فوالدی س��ه درصد ،ش��مش ف��والد  ۱۴درصد و مقط
تخت فوالدی  ۱۵درصد کاهش داش��ته اس��ت .ضمن
اینکه کش��ور همچنان از واردت آهن اس��فنجی بینیاز
است.بیش��ترین می��زان واردات فوالدی ط��ی  ۹ماهه
امس��ال مختص محصوالت فوالدی معادل  ۵۸۶هزار
تن بوده اس��ت که البته نس��بت به واردات آن در مدت
مشابه سال گذشته ( ۶۸۱هزار تن)  ۱۴درصد کاهش را

تجربه کرده است.پس از آن میزان واردات مقاطع تخت
ف��والدی نیز در  ۹ماهه امس��ال مع��ادل  ۵۵۲هزار تن
ثبت ش��ده که از میزان واردات آن در مدت مشابه سال
گذش��ته ۱۵ ،درصد کمتر است .در مجموع  ۹ماهه سال
گذش��ته  ۶۱۵هزار تن مقاطع تخت فوالدی وارد کشور
ش��ده اس��ت.از ابتدای امس��ال تا پایان آذر ماه مجموع
مقاطع طویل فوالدی وارد ش��ده نسبت به همین مدت
در سال گذش��ته سه درصد کمتر شده و از  ۶۶هزار تن
به  ۶۴هزار تن رسیده اس��ت.طبق آمار ،واردات شمش
فوالدی (فوالد میانی شامل اسلب ،بیلت و بوم) در مدت
مذکور سال جاری  ۴۰۰۰تن شمش بوده است که برابر
میزان واردات آن در مدت مش��ابه س��ال گذشته است.
همانطور که اش��اره شد ،کشور از واردات آهن اسفنجی
بینیاز اس��ت و همچنان واردات ای��ن محصول معدنی
صفر است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرد؛

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه
نسبت به ورود تقاضای سوداگری در حوزه مسکنهای
شهرهای جدید حساس هس��تیم گفت :متاسفانه یک
سری داللها در شهرهای جدید بالغ بر  ۳هزار مسکن
مهر را تملک کرده اس��ت.به گ��زارش فارس ،علیرضا
جعفری با اش��اره به اینک��ه بیش از  ۶۰۰ه��زار واحد
مس��کونی از نهضت ملی مس��کن در شهرهای جدید
ساخته میشود ،اظهار کرد :تاکنون برای این واحدهای
مسکونی زمین به ابعاد  ۱۵هزار هکتار تعیین شده است.
جعف��ری با بیان اینکه وزیر راه و شهرس��ازی بر ایجاد
تناسب بین س��اخت مسکن و فرهنگ اسالمی ایرانی
تاکید دارد ،تاکید کرد :الحاق زمین بافتهای ش��هری

خرید  3000واحد مسکن مهر توسط یک دالل
در قالب تغییر در طرحهای تفضیلی در دس��تور کار ما
قرار دارد.این مقام مس��ئول در تشریح اختالف مصوبه
شورای عالی مسکن و ش��ورای پول و اعتبار پیرامون
اس��تفاده پروژههای باقیمانده مسکن مهر از تسهیالت
قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت :خط اعتباری
پروژههای مسکن مهر به پایان رسیده و تاکنون شورای
پول و اعتبار اجازه استفاده از تسهیالت موضوع قانون
جهش تولید و تامین مس��کن نداده اس��ت.جعفری با
بیان اینکه نسبت به ورود تقاضای سوداگری در حوزه
مس��کنهای شهرهای جدید حس��اس هستیم گفت:
متاسفانه یک سری داللهایی در شهرهای جدید داریم
که بالغ بر  ۳هزار مسکن مهر را تملک کرده است.وی

افزود :برای  ۶۰۸هزار واحد در نظر گرفته ش��ده برای
ش��هرهای جدید در  ۶۷۰هزار نفر ثبت نام کردهاند که
شرایط متقاضیان از جمله سبز بودن فرم «ج» در حال
بررسی بوده و همزمان این پاالیش در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به
این س��وال که چه مق��دار از زمینهای  ۱۵هزار هکتار
تامین شده است ،تاکید کرد :حدود  ۳۰۰۰هکتار تامین
زمین صورت گرفته که در این اراضی بالغ بر  ۱۳۰هزار
واحد برنامه ریزی ش��ده که آماده اجرا است.جعفری با
بیان اینکه در نهضت ملی برنامه های شناسایی ،مکان
یابی ،ثبت نام و پاالیش متقاضیان در دستور کار است،
گفت :باید زمانی را در انتظار افتتاح حساب و واریز وجه

باشیم ولی تاکنون  ۴۸۳۲نفر واریز وجه اولیه داشتهاند.
پروژههایی که در قالب اقدام ملی شروع شده بود ۲۱۳
ه��زار واحد بود که از این تع��داد حدود  ۱۰۰هزار واحد
باق��ی مانده ک��ه در قالب تعهدات نهض��ت ملی ادامه
پیدا میکند.وی در پاس��خ به این س��وال که در قالب
نهضت ملی مسکن چه تعداد واریز وجه کردهاند؟ گفت:
تعداد  ۴۸۳۲نفر تایید نهایی شدند که  ۱۲۱۳نفر افتتاح
حساب کردند و  ۱۱۱نفر  ۴۰میلیون تومان وجه اولیه را
واریز کردهاند .البته ما شرایط اقتصادی و فشارهایی که
به خانوارها هس��ت را متوجهیم و به همین دلیل برای
اینکه سرعت تکمیل پروژهها را افزایش دهیم باید گام
اول پروژه را محکم برداریم.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی از سفر هیات
روس��ی برای بازدی��د از مراکز تولیدی ایران
خبر داد و گفت :در جلس��اتی که با روس ها
داشتیم به آنها اثبات کردیم که محصوالت
کشاورزی ایران کامال سالم است.به گزارش
مهر،محم��د مه��دی برومن��دی درب��اره از
س��رگیری صادرات فلفل دلمهای به روسیه
گفت :در س��فری که ما به روس��یه داشتیم
ب��ا نهاد نظارت بر حقوق ش��هروندان و رفاه
بشر این کشور جلسهای را برگزار کردیم که
در این جلس��ه تمام اس��ناد و مدارک مربوط
به س�لامت محصوالت کشاورزی ایران به
روسها ارائه ش��د و ما اثبات کردیم س��موم
مورد استفاده در کشور ما مورد تأیید اتحادیه
اروپاس��ت و محصوالت ایرانی کام ً
ال سالم
هس��تند.وی اضافه کرد :به دنبال این س��فر
یک جلس��ه و بین��اری نیز با طرف روس��ی
برگزار ش��د که درباره همین مباحث مجدداً
بحث کردیم و قرار بر این ش��د که روسها
از واحده��ای تولی��دی ای��ران بازدید کنند.
برومندی با اشاره به جلسه مسئوالن وزارت
جهاد کش��اورزی با سفیر روسیه عنوان کرد:
به دنبال این جلس��ات روسها اعالم کردند
آماده بازدید از مراکز تولیدی ایران هستند و
ما نیز مقدمات کار را فراهم کردیم و منتظر
هس��تیم این سفر انجام ش��ود .طرف روس
ابتدا اعالم کرد که اوایل اس��فند ماه را برای
انجام این س��فر در نظر دارد اما اصرار ما این
بود که این بازدید در بهمن ماه انجام ش��ود
و طی چند روز آینده مش��خص خواهد ش��د
زمان نهایی این بازدید چه چه وقتی خواهد
بود؟وی با اش��اره به اینکه تمام مراکز تولید،
بسته بندی و آزمایشگاهها برای بازدید هیأت
روس��ی کام ً
ال آماده است ،گفت :ایران ۱۳۵
میلیون تن محصول تولید میکند که فقط ۸
میلیون تن آن صادر میشود بنابراین برای ما
سالمت محصوالت تولیدی بیش از هر کس
دیگ��ری اهمیت دارد.برومندی با بیان اینکه
بعد از س��فر هیأت روس��ی به ایران و بازدید
آنه��ا از مراکز تولید ،ص��ادرات فلفل دلمه از
سر گرفته میشود ،اظهار امیدواری کرد :این
سفر هر چه زودتر انجام شود.
افتتاح  ۱۱هزار میلیارد ریال طرح در
 ۷فرودگاه کشور

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران از آمادگی برای افتتاح و بهره برداری ۹
طرح بزرگ و ش��اخص فرودگاهی به ارزش
بی��ش از  ۱۱ه��زار میلیارد ری��ال در ایام اهلل
دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.به گزارش
عصر ایرانیان به نقل از روابط عمومی شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ س��یاوش
امیرمک��ری افزود :همزمان ب��ا ایام اهلل دهه
فجر ۹ ،طرح در  ۲بخش عملیات هوانوردی
و فرودگاه��ی در هف��ت ف��رودگاه مهرآباد،
مش��هد ،بندر عباس ،زاهدان ،سراوان ،خرم
آب��اد و س��اری قابل بهره برداری اس��ت که
ارزش روز ای��ن طرحها افزون ب��ر  ۱۱هزار
و  ۱۴۶میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت.وی
اضافه ک��رد :در فرودگاه بین المللی مهرآباد،
همزمان با س��الگرد بازگش��ت شکوهمندانه
امام خمینی (ره) به میهن ،آشیانه هواپیمای
فالیت چک و ساختمان جانبی به ارزش ۹۱۰
میلیارد ریال و س��امانه کمک ناوبری ILS/
 DMEب��ه ارزش  ۸۰۰هزار ی��ورو همراه
با تع��دادی از طرحهای دیگ��ر بهره برداری
میش��ود.امیرمکری ،به طرحهای ش��اخص
و قابل افتتاح در فرودگاه بین المللی مش��هد
اشاره کرد و گفت :در این فرودگاه ساختمان
یگان حفاظت هواپیمایی به مس��احت س��ه
هزار مترمرب��ع و به ارزش  ۴۰۰میلیارد ریال
و همچنین محوطه دی آیسینگ (یخ زدایی)
به مساحت  ۲هزار مترمربع و به ارزش ۲۷۰
میلیارد ریال آماده بهره برداری است.
دالیل گرانی سیب زمینی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی
تهران با اش��اره به دالیل گرانی سیب زمینی
گفت :حدود یکماه دیگر سیب زمینی نو وارد
ب��ازار و عرض��ه آن زیاد می ش��ود.به گزارش
مهر،اس��داهلل کارگر درباره دالیل گرانی سیب
زمینی اظهار کرد :در حال حاضر فصل سیب
زمینی تمام ش��ده و محصوالتی هم که وارد
بازار میش��ود ،سیب زمینیهای انباری و دپو
شده اس��ت.وی با بیان اینکه سیب زمینی نو
ح��دود یکماه دیگر وارد بازار میش��ود ،افزود:
زمانی که س��یب زمینی س��ر زمین برداشت
و عرضه ش��ود قیمت آن نی��ز در بازار کاهش
مییابد.کارگ��ر ادامه داد :کس��انی که در حال
حاضر س��یب زمینی انباری و دپو شده ،دارند
باید تا قب��ل از ورود محصول نو آن را به بازار
عرضه کنند چ��ون وقتی محصول جدید وارد
بازار میشود ،بازار اشباع خواهد شد.این فعال
صنفی با اشاره به اینکه بارندگیها و اختالالت
در حمل و نقل نیز در گرانی این محصول مؤثر
بوده است ،گفت :زمانی که عرضه محصولی
کم شود ،قیمت آن نیز افزایش مییابد.

