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معاون وزیر صنعت:

12هزار شغل در کشور ایجاد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

پاهای
سرمایهگذار
در زنجیر گیر
کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کمک وزارت
اقتصاد برای تشکیل خانه اقتصاددانان جوان ،بیان داشت:
ما می خواهیم جریان فکری موجود را در یک ارتباط
مستمر و دائمی داشته باشیم و این شبکه را سازماندهی
کنیم.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در
نشست هم اندیشی با اقتصاددانان جوان با اشاره به
اینکه در آغاز فعالیتم در وزارت اقتصاد بر بسیج همگانی
فکری و سرمایه انسانی تاکید داشتم ،اظهار داشت :وزارت
اقتصاد از کارشناسان زیادی برخوردار است ،ولی نمی
توان تنها به این بخش اکتفا کرد و باید از چشمه های
جوشان اندیشه خارج از وزارتخانه نیز استفاده شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت :دلیلی ندارد که
کارشناسان بیرون از وزارتخانه نخواهند برای برون رفت
از مشکالت مشارکت داشته باشند .برای این کار هسته
های اندیشه ورزی شکل گرفت ،ولی ظرفیت این بخش
نیز محدود است.
دژپسند با اشاره به کمک وزارت اقتصاد برای
تشکل خانه اقتصاددانان جوان ،بیان داشت :ما می

معاون وزیر صنعت:

تولید
فوالد ایران
 40برابر شد

خواهیم جریان فکری موجود را در یک ارتباط مستمر و
دائمی داشته باشیم و این شبکه را سازماندهی کنیم که
ارتباط غیرحضوری برقرار شود تا بتوان نظرات گروههای
تخصصی را دریافت کرد.
وی ادامه داد :طرح دیگری نیز داریم که کمک شود
کشور صاحب یک خانه اقتصاددانان شود .در این زمینه
وزارتخانه برنامه ریزی کرده و پیش بینی ها در حال
انجام است.
وی خاطرنشان کرد :ما باید در اقتصادکالن ایدههای
نو داشته باشیم و نمیخواهیم تورم در وصعیت بد و
رها شده بماند ،ولی نمیخواهیم سرمایهگذاری و تولید
آسیب ببیند و آسیب تورمی در این بخش باید به حداقل
برسد .حمایت از تولید طبیعی است آثار تورمی دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد :وزارتخانه متولی تنظیم
سیاستهای اقتصادی کشور است و در زمینه اشتغال
نیز باید ورود کند و مدلهایی را برای ارائه تعریف کند.
وی با اشاره به لزوم مولدسازی دارایی های دولت
گفت :دولتی که بر روی گنج نشسته اگر در بخش نفت
دچار مشکل شود به چالش خواهد خورد .یک بخش

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت گفت :تولید فوالد ایران نسبت به اول انقالب  40برابر افزایش
داشته در حالی که تولید فوالد دنیا در این مدت از  700میلیون تن
به حدود  2برابر این رقم رسیده است.
به گزارش ایرنا جعفر سرقینی در جمع خبرنگاران بیرجند
اظهار داشت :در ابتدای انقالب  600هزار تن ظرفیت تولید فوالد در
کشور داشتیم که امروز این ظرفیت به  34میلیون تن رسیده است.
وی یادآور شد :ممکن است برخی بگویند این رشد ناشی از
توسعه دنیا بوده اما باید در نظر داشت که به طور مثال تولید فوالد
ترکیه در این مدت فقط 17درصد رشد داشته در حالی که رشد
تولید فوالد ایران  40برابر شده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به رشد 10
برابری تولید مس در خاورمیانه بیان کرد :اتفاقی که در صنعت
فوالد ،سیمان ،کاشی و سرامیک کشور افتاده چشمگیر بوده زیرا این
توسعه در شرایط جنگ دفاع مقدس یا تحریم ها رقم خورده است.
وی ادامه داد :با همه شرایط غیر عادی که وجود داشته اما با
تالش فرزندان این مرز و بوم ،صنعت کشور رونق یافته است.
سرقینی با تاکید بر اینکه توسعه مدیون شرایطی است که

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه آمار نشان
میدهد معامالت شهر تهران در بازه قیمتی  ۷۵۰میلیون
تومان انجام میشود ،گفت :شاخصهایی همچون رشد و
میانگین قیمتهای فعلی از مناطق برخوردار شهر تهران
این آدرس اشتباه را به سرمایهگذار میدهد که در مناطق
مرفهنشین اقدام به ساخت و ساز کند؛ در حالی که عمده
آپارتمانهای خالی از سکنه تهران در این مناطق قرار دارد.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد :در دیماه گرانترین
واحدهای مسکونی در مناطق  ۲ ،۱و  ۳آن هم در متراژهای
باالی  ۱۸۰متر مربع بوده است .به طور مثال در شرایطی
که میانگین قیمت مسکن در منطقه یک  ۲۳میلیون و ۱۰۰
هزار تومان به ثبت رسیده ،متوسط قیمت واحدهای ۱۸۰
متر به باال در همین منطقه  ۲۶میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
بوده است .در حالی که در همین منطقه میانگین قیمت
واحدهای  ۶۰تا  ۸۰متر مربع  ۱۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
به ثبت رسیده که نشان میدهد در مناطق لوکس شهر
تهران متراژهای باال از قیمت بیشتری نسبت به میانگین
کل برخوردارند.
بیشترین رشد قیمت در واحدهای  ۱۰۰تا  ۱۶۰متر
وی افزود :همچنین در مناطق متوسط و ارزان قیمت
شهر تهران مثل مناطق  ۱۲ ،۱۱ ،۵و  ۱۵بیشترین رشد
میانگین قیمت در دیماه  ۱۳۹۷مربوط به متراژهای ۱۰۰
تا  ۱۶۰متر بوده مربع است .به بیان دیگر واحدهای بزرگتر
رشد قیمت بیشتری داشتهاند .این موضوع به سرمایهگذار
بخش مسکن آدرس میدهد که در واحدهای لوکس ،نیمه
لوکس و با متراژهای باال سرمایهگذاری کند؛ در حالی که
این نوع واحدها از لحاظ تعداد معامالت سهم اندکی را به

عمده گرفتاری ها به روش ها و افکار سنتی می گذرد
و ما در این زمینه ها و نوسازی تفکر اقتصادی مشکل
داریم.
وزیر اقتصاد افزود :مگر می توان در این دوره بحث
اقتصاد دیجیتال را مطرح نکرد؟ ما برای حل مشکالت
نیازمند عقل جمعی هستیم .کشورهای دیگر در تعریف
ابزار مالی اسالمی در بورس پیشرفت داسته اند ولی ما از
آنها تنها استفاده می کنیم.
وی اظهارداشت :در بحث بالک چین که توسط
کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میشود فاصله تفکرات
زیاد است و عده ای نادانسته و از روی ترس مقاومت
می کنند .در حال حاضر  ۲۵تا  ۴۰هزار میلیارد تومان
فرار مالیاتی داریم و ما برای شناسایی آنها نیازمند بسیج
عقلی هستیم.
دژپسند ادامه داد :ما معافیت مالیاتی را در زمانی
دادیم و امروز به روایت همکاران سازمان مالیاتی ۴۰
درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف
است و ما باید این رویه ها را اصالح می کردیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :بد است که به نقطهای

جمهوری اسالمی برای سرمایه گذاری فراهم کرده است گفت :از
این بابت همه صنعتگران مدیون انقالب هستند که توانسته اند
صنعت را رشد دهند ما هم در حد توان کمک کرده ایم.
وی یادآور شد :خراسان جنوبی استان معدنی است و در چند
سال گذشته تالش زیادی انجام شده تا چرخه فرآوری کامل شود
و خام فروشی رخت بربندد ولی هنوز کار زیادی در این زمینه باقی
مانده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :با شستشوی زغال
و کک سازی به لطف خدا چرخه زغال سنگ در استان خراسان
جنوبی کامل شده است.
وی با اشاره به ظرفیت یک میلیون تنی کارخانه فوالد در
خراسان جنوبی گفت :تولید سیمان هم در این استان با ظرفیت
کامل انجام می شود و فوالد هم در شرف نهایی شدن و به تولید
رسیدن است.
وی با اشاره به برنامه های حمایتی وزارت صنعت  ،معدن و
تجارت از معادن اظهار داشت :در این راستا به ویژه به مناطق دور
افتاده تسهیالتی داده می شود که امسال هم تسهیالتی برای معادن
کوچک واگذار شده است.

آدرس اشتباه به سرمایهگذاران مسکن!

خود اختصاص دادهاند و هماکنون عمده واحدهای خالی از
سکنه شهر تهران در مناطق مرفهنشین قرار دارند .همچنین
خرید و فروشها در واحدهای ارزان قیمت دارای متراژ کمتر
از  ۱۰۰متر مربع انجام شده و فشار تقاضا نیز در این بخش
دیده میشود.
سیاستگذار ،حمایت خود را از لوکسسازی بردارد
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در دیماه
 ۱۳۹۷میانگین متراژ واحدهایی که معامله شده  ۷۵متر
مربع بوده است گفت ۶۸ :درصد واحدهایی که معامله شدند
دارای ارزش کمتر از یک میلیارد تومان و  ۴۱درصد کمتر از
 ۵۰۰میلیون تومان بودهاند .اگر میانگین قیمت شهر تهران
که  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار تومان است را در میانگین متراژ
تقاضا یعنی  ۷۵متر مربع ضرب کنیم به عدد تقریبی ۷۵۰
میلیون تومان میرسیم که باید به عنوان میانگین قیمت
بر اساس تقاضا در تهران لحاظ شود و  ۵۷درصد معامالت
مسکن در این بازه قیمتی انجام شده است .این نکات به
سیاستگذار یادآوری میکند که جهت حمایتهای دولت
باید به سمت واحدهای در استطاعت گروه غالب جامعه
هدف برود.
روانشادنیا تصریح کرد :مطابق این محاسبه،
سیاستگذار در جهت هدایت سرمایهها به سمت واحدهای
کوچک در استطاعت طرف تقاضا ،از تسهیالتدهی برای
ساخت واحدهای مسکونی با متراژ باال در مناطق مرفهنشین
خود را رها کند و تمرکز را بر روی متراژهای زیر  ۱۰۰متر
بیاورد.
انحراف سرمایهگذاری مسکن طی  ۱۰سال اخیر
وی گرایش به سمت واحدهای قدیمیساز و ارزان

دسترسی به آمارهای فروش کاسبان اقتصادی
با قانون جدید مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی از تصویب قانون جدید صندوقهای مکانیزه فروش در مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت که با
استفاده از این قانون به تمام اطالعات فروش مودیان مالیاتی و فعاالن اقتصادی دسترسی پیدا خواهیم کرد.کامل تقوینژاد در نشست
هماندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد ،از تصویب قانون مکانیزه کردن صندوقهای فروش در مجلس شورای اسالمی خبر
داد و گفت :این قانون در روزهای اخیر در مجلس شورای اسالمی تصویب شده است اما هنوز نیاز است تا شورای نگهبان آن را تایید
کند.او با بیان اینکه صندوقهای مکانیزه فروش یک انقالب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطالعاتی در کشور به وجود میآورد ،اظهار
کرد :صندوقهای مکانیزه فروش برای تمامی فعاالن اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که بهصورت یک ابزار مالیاتی درمیآید
و میتواند همه هزینهها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از پیشنهاد برای یکسانسازی
مالیات بر حقوق در بخشهای دولتی و خصوصی خبر داد و ادامه داد :ارزش افزوده در قانون در حال اصالح است با این حال بیشترین
تاکید نظام مالیاتی بر این است که مودیان مالیاتی نسبت به قوانین مالیاتی اطالع پیدا کنند.تقوینژاد همچنین با بیان اینکه کارمزدها
وخدماتدرحوزهحملونقلمشمولمالیاتبرارزشافزودهمیشود،اظهارکرد:حجممعافیتمالیاتیشرکتهایدانشبنیانباالاستوما
برایفعالیتهایاینبخششرایطویژهایرادرنظرگرفتهایمتابتوانیمضرایبخاصبنگاهداریرابرایآنهادرنظربگیریم.اوهمچنینبابیان
اینکههرسالهشرکتهایدانشبنیانازمبالغقابلتوجهیمعافیتهایمالیاتیبرخوردارمیشوند،گفت:درسال ۹۲حدود ۴۰شرکت،در
سال ۹۴حدود ۲۰۲۵شرکت ،در سال ۹۵حدود ۲۴۰۰شرکت و در سال ۹۶حدود ۲۳۳۳شرکت دانشبنیان برای معافیت مالیاتی معرفی
شدند .با اینحال این مساله مطرح میشود که برخی از شرکتهایی که خواهان استفاده از معافیتهای مالیاتی هستند ،خود را دانشبنیان
معرفیمیکننددرحالیکهبرخیازآنها ۳۰۰میلیاردتومانمعافیتمالیاتیکسبکردهاند.

رسیدیم که عددی خاص هزینه های دولت باشد و نتوان
آن را کاهش داد .همه ما از کمبود سرمایه ناراحتیم ولی
با بهره ور کردن دارایی های داخلی رشد اقتصادی تا ۶
درصد خواهد رسید .پس برای پیشرفت بیشتر نیازمند
تامین مالی خارجی هستیم و سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در این بخش بسیار حایز اهمیت است.
وی افزود :چرا در سالی که  ۱۲.۷میلیارد دالر
سرمایه گذاری خارجی جلب شده حدود  ۴۰درصد آن
به میزان  ۵میلیارد دالر جذب شد و روی زمین نشست؟
چه موانع و مشکالتی هست؟ دست گدایی به سمت شما
دراز میکنیم.
وی با بیان اینکه آیا می توان امیدوار بود شرایط
سرمایه گذاری بهتر شود ،افزود :امروز پاهای سرمایه
گذار در غل و زنجیر گیر کرده و توان پرش ندارد .البته
فساد اقتصادی هم در کنار مجوزهای بی شمار و مقررات
بسیار زیاد در کنار لیست بلند مسائل دست و پاگیر
وجود دارد.احساس بد امنیت اقتصادی و احساس بد
فساد اقتصادی داریم نه اینکه فساد اقتصادی و عوامل
مخل وجود ندارد.

سرقینی ادامه داد :امسال پیش بینی می شود استخراج معادن
در استان خراسان جنوبی به حدود 15میلیون تن برسد.
وی با بیان اینکه شاید این حجم استخراج در این استان
متناسب با ذخیره نباشد افزود :امیدواریم با تکمیل شدن چرخه
تولید و فرآوری این استخراج ساالنه بیشتر شود.
معاون امور معادن وزیر صمت با اشاره به سختی کار کارگران
در معدن اظهار داشت :کار در معدن سخت است به خصوص معدن
زغال اما تالش شده پرداختی ها متناسب باشد و وضعیت معیشتی
کارگران معادن روز به روز بهبود پیدا کند.
وی تکمیل زنجیره فرآوری را یکی از راه های بهبود معیشت
کارگران معدن دانست و گفت :معدنکاری اگر بخواهد تولیدات
خام را بفروشد سود زیادی ندارد اما به طور مسلم فرآوری عایدی
بیشتری خواهد داشت که در معیشت کارگران هم می تواند اثرگذار
باشد.
سرقینی با بیان اینکه هر اشتغال معدنی هفت اشتغال زنجیره
بعدی دارد افزود :خراسان جنوبی هم با 11هزار اشتغال در معدن
وضعیت خوبی دارد ولی اگر زنجیره های بعدی تکمیل شود می
توانیم روی حدود  60هزار شغل بعدی حساب باز کنیم.

قیمت را یکی از سیگنالهای فعلی بازار مسکن دانست
و خاطرنشان کرد :سال گذشته واحدهای زیر  ۵سال ۵۰
درصد معامالت را به خود اختصاص میدادند .دیماه امسال
این عدد به  ۴۳درصد رسیده که تغییر معناداری است.
واحدهای  ۱۶تا  ۲۰سال نیز گذشته  ۱۲درصد از معامالت را
در بر میگرفت که امسال به  ۱۵درصدرسیده است .قسمت
سوم این تحلیل نشان میدهد واحدهایی که  ۱۰سال قبل
به بازار مسکن شهر تهران عرضه میشدند با الگوی تقاضای
واقعی تطابق بیشتری داشتند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت :سیاستگذاران باید
بررسی کنند که چه اتفاقی در خصوص مجوزها و ضوابط
شهری افتاده که با وجود فشار تقاضا در بخش واحدهای
کوچک متراژ ،سرمایهگذار ترجیح داده به سمت واحدهای
بزرگ متراژ در مناطق لوکس برود که تقاضای واقعی برای
آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه متوسط قیمت واحدهای مسکونی
در مناطق شهر تهران نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت
در مناطق یک و  ۲۱اتفاق افتاده است گفت :این موضوع
را اینطور میتوان تحلیل کرد که دو گروه در بازار مسکن
تأثیرگذار هستند؛ یک گروه مصرفکننده واقعی که توانشان
در واحدهای کوچک متراژ در مناطق ارزان قیمت است.
گروه دیگر کسانی هستند که در مناطق برخوردار جامعه
در حال خرید مسکن به قصد سوداگری هستند .بنابراین
منحنی توزیع قیمتها ،معامالت و مناطق سرمایهگذاری
در بخش مسکن ،نرمال نیست که از نظر اجتماعی و
اقتصادی خود جای بحث دارد .چه اتفاقی افتاده که یک
گروه برخوردار توان خرید در متراژهای باال دارد و یک گروه

دیگر که میتواند پیک منحنی نرمال باشد به نوعی به کف
منحنی رسیده است.
به گفته روانشادنیا ،تعداد معامالت مسکن در مناطقی
از شهر تهران که افزایش قیمت بیشتری داشتهاند کاهش
بیشتری پیدا کرده است .به معنای دیگر علیرغم اینکه
عدد اسمی میانگین قیمت افزایش یافته ،نمیتوان بر اساس
اتکای آماری به این عدد اقدام به سرمایهگذاری کرد .لذا
هماکنون با این گزاره مواجهیم که میانگین قیمت به نوعی
در حال فریب سرمایهگذاران است.
پیشبینی ادامه رشد قیمت در جنوب تهران و
شهرستانها
این کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص پیشبینی از
آینده بازار مسکن گفت :تا پایان سال جاری افزایش قیمتها
در مناطق لوکس تهران متوقف خواهد شد ولی به صورت
خزنده شاهد رشد در مناطقی خواهیم بود که افزایش قیمت
کمتری را تجربه کردهاند .طی ماههای آینده در مناطق
جنوبی تهران و شهرستانها میتوان شاهد ادامه افزایش
قیمت مسکن بود.
بر اساس اعالم بانک مرکزی در دی ماه سال جاری
تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۶۷۰۰
واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل
به ترتیب  ۱.۴دهم و  ۶۴.۶درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران ۹ ،میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان بود که نسبت به ماه گذشته  ۲.۵درصد و ماه مشابه
سال قبل  ۹۰.۸درصد افزایش یافته است.

اسفند امسال و فروردین سال آینده؛
صادرات مرغ ممنوع شد

سخنگوی اتاق اصناف :با مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات مرغ در اسفند امسال و فروردین سال آینده ممنوع
شده استمجتبی صفایی  ،افزود :برای ایجاد سهولت در توزیع کاالهای اساسی و همچنین برای تامین نیازهای خانوارها،
صادرات مرغ ممنوع شده و اقدامات خوبی برای تخصیص ارز دولتی به واردات گوشت انجام شده است .وی ادامه داد:
پیش بینی میکنیم در پایان امسال بازار آرامی خواهیم داشت و با تدابیری که از ناحیه ستاد تنظیم بازار کشور و در
بحث توزیع در فروشگاههای زنجیرهای صورت گرفته مشکلی در باب توزیع نیز نخواهیم داشت .صفایی با بیان اینکه
صادرات گوشت قرمز همیشه ممنوع است گفت :تا زمانی که قیمتها به روند متعادل برگردد واردات گوشت ازجانب
دستگاههای ذیربط ادامه خواهد داشت .سخنگوی اتاق اصناف درباره نظارت بر توزیع کاالها گفت :کارگروههای مختلفی
متشکل از سازمان تعزیرات ،سازمان حمایت و بازرسی و نظارت اتاق اصناف شکل گرفته که اگر گزارشی در خصوص
تخلفات بدست آنها برسد با واحد صنفی متخلف برخورد میشود.وی افزود :روند نظارت بر کاالهای اساسی که در ایام
عید در اختیار خانوارها قرار میگیرد ادامه خواهد داشت و تشدید نیز خواهد شد و تالش حوزه صنفی کشور این است
که مردم در تامین و توزیع کاالها دچار مشکل نشوند.صفایی گفت :سامانههای رسیدگی به شکایات مردم هم فعال است
و اگر مردم احساس کنند در خارج از چارچوب قانونی اقدام میشود ،میتوانند واحدهای نظارتی را در جریان بگذارند.
صفایی درباره برگزاری نمایشگاههای بهاره نیز گفت :با تاکید ستاد تنظیم بازار برگزاری نمایشگاههای بهاره در سراسر
کشور به عهده ستاد تنظیم بازار استانها گذاشته شده تا در صورت لزوم این نمایشگاه را برگزار کنند و اگر الزم نباشد
واحدهای صنفی با فروش فوق العاده اجناس خود را در اختیار مردم قرار دهند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :کوشش
دولت تدبیر و امید برای بهره برداری از طرح های اقتصادی،
عمرانی و خدماتی چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ،به  12هزار
شغل پایدار در این حوزه انجامید.
«فرشاد مقیمی» همزمان با پنجمین روز از دهه فجر در
حاشیه بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی شهرستان
زرندیه ،در جمع اصحاب رسانه افزود :سهم استان مرکزی با ماهیت
صنعتی از اشتغالزایی طرح های اقتصادی ،عمرانی و خدماتی دهه
فجر امسال دو هزار فرصت شغلی جدید است.
وی گفت 360 :طرح صنعتی در سراسر کشور دهه فجر امسال
در حال بهره برداری است که سهم استان مرکزی از آن ها 26
طرح است.
معاون وزیر صمت اظهار کرد :حمایت های گسترده ای در
راستای فعال سازی واحدهای صنعتی نیمه فعال و مشکل دار
استان مرکزی انجام شده و طرح های بهره برداری شده امسال دهه
فجر نیز نقش پررنگی در رونق اقتصادی و تولیدی دارد.
مقیمی بیان کرد :هیات دولت برای خروج واحدهای تولیدی
و صنعتی از رکود  400هزار میلیارد ریال مصوب کرده و این
رقم توسط رئیس جمهوری ابالغ شده است که در نشست های
تخصصی با بانک ها به زودی ساز و کار پرداخت تسهیالت اعالم
می شود.
وی گفت :نشست های ستاد تسهیل ملی برای ساماندهی و
رفع موانع کنونی حوزه تولید تمهیداتی در حل مشکالت گمرکی
دارد و برای چاره جویی چالش های بانکی نیز هفته آینده نشستی
ویژه در راستای سهولت اعطای تسهیالت ارزی و ریالی برگزار
می شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد:
تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات یکهزار و  339قلم کاال آثار
مستقیم بر رونق تولید می گذارد و با این اقدام ظرفیتی به ارزش
چهار میلیارد و  600میلیون دالر در بازارهای داخلی برای عرضه
محصوالت داخلی ایجاد شد.
مقیمی در آیین بهره برداری از واحد صنعتی مرکب پاسارگاد
ایرانیان زرندیه نیز گفت :با راه اندازی این واحد ایران در تامین
نیاز جوهر چاپگر به خودکفایی رسید که این دستاورد بزرگی است.
وی ادامه داد :تولید این محصول ساالنه  45میلیون دالر
صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد و سیاست کشور در
تداوم راه اندازی واحدهای کلیدی در تامین نیاز داخل و قطع
وابستگی است.
معاون وزیر صمت افزود :هدفگذاری مجموعه طرحهایی که
این وزارتخانه برای تولید داخل صورت گرفته بر  10میلیارد دالر
است و انتظار می رود که با راه اندازی آن ها روز به روز اقتدار
اقتصادی کشور بیشتر شود.
همزمان با پنجمین روز از دهه فجر در سفر امروز معاون وزیر
صنعت و استاندار مرکزی به زرندیه  6طرح اقتصادی و عمرانی با
مجموع سرمایه گذاری یکهزار و  345طرح و اشتغالزایی  83نفر
بهره برداری شد.
این طرح ها شامل  2مدرسه ،واحدهای تولیدی آجرسفالی،
جوهر چاپگر و تولید ورق و مقوا بود که به ثمر رسید.
معاون وزارت صمت و مسئوالن استان مرکزی با حضور در
شهرستان زرندیه در گلزار شهدای این شهر حاضر شدند و با شاخه
گل و قرائت فاتحه با مقام شامخ شهیدان تجدید میثاق کردند.
دیدار با خانواده شهیدان قربانعلی و حسین وفایی در شهر
مامونیه از دیگر برنامه ها در پنجمین روز از دهه فجر بود.
شهرستان زرندیه با  64هزار نفر جمعیت در شرق استان
مرکزی و مجاورت پایتخت قرار دارد.

قاچاق عامل گرانی گوشت قرمز است؛
دامداران بیتقصیرند

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اعالم کرد که کمبود
گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز
است که البته هیچ ارتباطی به دامداران ندارد؛ چرا که دام زنده
کاالیی نیست که بتوان آن را نگه داشت و عرضه نکرد.
تولید گوشت قرمز در این ماهها با مشکالت متعددی
دست و پنجه نرم میکند و قیمت هر کیلوگرم آن در بازار به
حدود  ۹۰هزار تومان رسیده و در برخی نقاط قیمت بعضی از
قسمتهای گوشت قرمز باالتر از  ۱۰۰هزار تومان هم هست ،اما
بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی پیش از این وعده
ارزانی را در هفته جاری و آینده نزدیک با توجه به برنامهریزی
شان برای عرضه بیشتر گوشت قرمز منجمد و تازه وارداتی و
تولید داخل داده بودند که البته تاکنون کاهش قیمتی در بازار
مشاهده نشده است.
در این رابطه علیرضا عزیزاللهی  -مدیرعامل اتحادیه سراسری
دامداران  -کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده را از عوامل گرانی
گوشت قرمز در بازار دانسته و معتقد است که این گرانی و کمبود
گوشت قرمز ربطی به دامداران ندارد و اینکه برخی میگویند،
دامداران گوشت قرمز را عرضه نمیکنند صحت ندارد ،چرا که دام
زنده محصولی نیست که بتوان آن را در هنگام پروار شدن نگه
داشت و به بازار عرضه نکرد.
وی افزود :البته در برخی مواقع ممکن است عرضه عشایر با
توقفی کوتاهمدت مواجه شود که همواره عرضه از سوی آنها در
زمانهای مشخصی متوقف میشود و به امسال و سال گذشته
اختصاص ندارد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ادامه داد :در زمینه
تولید و تأمین گوشت قرمز محدودیت وجود دارد و در زمینه
هر کاالیی چنین محدودیتی وجود داشته باشد بازارش با مشکل
مواجه شده و بهم میریزد .از دهههای گذشته مسئوالن اعالم
میکردند که با توجه به محدودیت در تولید و تأمین گوشت قرمز،
مردم را به سمت مصرف گوشت سفید سوق دهیم اما مشاهده
میکنید که با وجود رسیدن سرانه مصرف گوشت مرغ به ۲۹
کیلوگرم و  ۵.۵کیلوگرم برای گوشت ماهی ،همچنان تقاضا برای
گوشت قرمز کاسته نشده و مردم آن را با چیز دیگری جایگزین
نکردهاند ،چرا که هماکنون سرانه مصرف گوشت قرمز بیشتر از ۱۱
کیلوگرم است.
عزیزاللهی با بیان اینکه کشور با توجه به افزایش جمعیت
توان پاسخگویی به این میزان تقاضا در زمینه گوشت قرمز را
ندارد ،اظهار کرد :با واردات نیز نمیتوان نیاز بازار داخلی را پاسخ
داد چرا که در همه دنیا تجارت گوشت قرمز بسیار سخت و محدود
صورت میگیرد ،البته مسئوالن در تالشند تا بیشترین میزان
ممکن را وارد کنند اما همین کمبودهاست که بازار را با مشکل
مواجه میکند.
وی همچنین به قاچاق دام زنده به عنوان یکی دیگر از عوامل
گرانی گوشت قرمز اشاره کرد و گفت :به سادگی نمیتوان جلوی
قاچاق را گرفت و امسال یکی از دالیل افزایش قیمت بی حد و
اندازه گوشت قرمز ،قاچاق دام زنده است که به اذعان بسیاری
از مسئوالن پنج برابر سال گذشته شده است .البته با توجه به
طوالنی بودن مرزهای آبی و خاکی ،کنترل آن بسیار سخت و
تقریباً ناممکن است چرا که  ۲۰۰۰کیلومتر مرز آبی و ۴۰۰۰
کیلومتر مرز خاکی در جنوب و غرب کشور داریم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد :سخت بودن
مبارزه با قاچاق کاال و ارز دلیل این نمیشود که با آن برخورد نشود
و به زور اسلحه نمیشود جلوی آن را گرفت بلکه باید بهگونهای
برنامهریزی کرد که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.

