اقتصاد
اخبار
مديرکل گمرک شهيد رجايي بندرعباس:

کاالهاي اساسي با کمترين
تشريفات گمرکي ترخيص
ميشوند

هرمزگان مديرکل گمرک شهيد رجايي
بندرعباس گفت :تمامي فعاليتهاي مرتبط با
گمرک بدون وقفه و با سرعت انجام ميشود
تا مشکلي در ترخيص کاال از جمله کاالهاي
اساسي ايجاد نشود.ابوالفضل اکبرپور صبح
ديروز(نهم تيرماه) در حاشيه بازديد از روند
ترخيص کاالها در گمرک بندرعباس ،افزود:
کاالهاي اساسي درصورتيکه مشکل ثبت
سفارش نداشته باشند ،با کمترين تشريفات
گمرکي و بهمحض دريافت مجوزهاي قانوني و
کد رهگيري ترخيص و روانه بازارهاي کشور
ميشوند.وي تصريح کرد :بيش از  2ميليون تن
کاالي اساسي در سه ماه نخست سال جاري
از طريق گمرک شهيد رجايي بندرعباس وارد
کشور شده است.اکبرپور با اشاره به اينکه اين
کاالها شامل  25قلم کاالي اساسي از جمله
برنج ،گوشت ،ذرت ،جو ،کنجاله سويا ،دارو و
الستيک هستند ،تصريح کرد :در حال حاضر
نيز تشريفات گمرکي  128هزار تن کاالي
اساسي در حال انجام است که اين کاالها پس
از صدور مجوزهاي قانوني در کوتاهترين زمان
ممکن ترخيص ميشوند.
مديرکل گمرک شهيد رجايي بندرعباس
با اشاره به اينکه سال گذشته بيش از  5ميليون
و  380هزار تن کاالي اساسي از طريق گمرک
شهيد رجايي بندرعباس وارد کشور شد،
خاطرنشان کرد 63 :درصد کاالهاي وارداتي
به گمرک شهيد رجايي را کاالهاي اساسي
تشکيل ميدهند.

سرمايهگذاري معدني
در  82شهرستان کمبرخوردار

رييس هيات عامل سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايمدرو)
از سرمايهگذاري اين سازمان در  82شهرستان
کمبرخوردار خبر داد.خداداد غريبپور با بيان
اينکه اين سازمان نگاه ويژهاي به مناطق کم
برخوردار و محروم کشوردارد ،تصريح کرد:
ايميدرو به عنوان تنها نهاد توسعهاي بخش
معدن و صنايع معدني کشور ،تاکنون از 108
شهرستان کمبرخوردار و کمتر توسعه يافته ،در
 82شهرستان اقدام به سرمايهگذاري در قالب
دو استراتژي کالن « توسعه و توانمندسازي»
کرده است.به گفته رييس هيات عامل سازمان
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران،
طبق آمار فوق در  48شهرستان سرمايهگذاري
توسعهاي و زيرساختي انجام شده که با
احتساب انجام فعاليتهاي اکتشافي در 41
ناحيه کمتر توسعه يافته ،در مجموع 82
درصد شهرستان تحت فعاليتهاي ايميدرو و
شرکتهاي تابعه قرار گرفتهاند.وي همچنين
به اقدامات جديد ايميدرو اشاره کرد و گفت:
اين سازمان در سالهاي اخير با تعريف و
اجراي پروژهاي اکتشافي ،مناطق جديدي
از کشور را تحت فعاليتهاي «توسعه اي و
توانمندسازي»قرار داده است .بخش توسعهاي
مربوط به سرمايهگذاري در ظرفيتسازي در
توليد ،اشتغال و با هدف توسعه صادرات است
و بخش توانمندسازي حوزه هاي «اکتشاف»،
«زيرساخت»« ،آموزش ،پژوهش و فناوري»
»،بهداشت ،ايمني ،محيط زيست و انرژي» و
همچنين «توسعه مناطق ويژه اقتصادي» از
جمله خليج فارس ،المرد ،پارسيان و کاشان را
دربرگرفته است.
طبق اعالم ايميدرو ،معاون وزير صنعت،
معدن و تجارت اظهار کرد :يکي از اقدامات
سالهاي اخير ايميدرو ،سرمايهگذاري در
بخش اکتشاف نقاط مرزي کشور از جمله
سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبي ،رضوي
و شمالي و نيز استانهايي همچون کردستان،
هرمزگان و  ...به عنوان نقاط کمبرخوردار کشور
بوده است .از سوي ديگر «طرح احيا و فعال
سازي معادن کوچک» نيز عمدتا در نقاط
کم برخوردار متمرکز شده است .استان هايي
نظير کهگيلويه و بويراحمد ،سه استان ناحيه
خراسان ،هرمزگان ،آذربايجان غربي ،بوشهر،
سيستان و بلوچستان ،کرمان و جنوب کرمان
تحت از جمله مناطقي هستند که در طرح احيا
و فعال سازي معادن کوچک قرار گرفتهاند.

فروش مرغ باالتر از
15هزار تومان ممنوع است

اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي با
صدور اطالعيه اي اعالم کرد :بر اساس تصويب
کارگروه تنظيم بازار قيمت فروش هر کيلوگرم
مرغ  15هزار تومان است و واحد هاي متخلف با
برخورد قاطع بازرسان مواجه خواهند شد.
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران
با صدور اطالعيه اي اعالم کرد :فروش مرغ
بيشتر از  15هزار تومان تخلف است و واحد
هاي متخلف با برخورد قاطع توسط بازرسان
اصناف ،صنعت ،معدن و تجارت و تعزيرات
حکومتي مواجه مي شوند.متن اطالعيه
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران
خطاب به اعضاي خود به شرح زير است:بر
اساس تصويب ستاد تنظيم بازار و دستور
سازمان صمت (صنعت،معدن و تجارت استان
تهران) و تعزيرات حکومتي استان ،نرخ خرده
فروشي مرغ گرم در واحدهاي فروشگاهي از
تاريخ  ، 05/04/1399هر کيلو  15000تومان
مي باشد.
رعايت نرخ فوق توسط تمامي همکاران
محترم و فروشگاه هاي سطح شهر الزامي بوده
و در صورت فروش مرغ با قيمت بيشتر از نرخ
مصوب اعالم شده با واحد هاي صنفي متخلف
توسط بازرسي اصناف ،صنعت و معدن و
تعزيرات حکومتي برخورد قاطع و جريمه هاي
سنگين اعمال خواهد شد.
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معاون اول رييس جمهوري:

توليد کاغذ از اولويتهاي دولت است

ضرورت حمايت از سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي و عمومي
معاون اول رييس جمهوري با بيان محدوديتهاي فعلي براي
سرمايهگذاري در کشور ،گفت :بايد از اقدامات و افزايش سرمايه
گذاريهاي شرکتهاي دولتي و عمومي از منابع داخلي براي توسعه
کشور حمايت کرد.
«اسحاق جهانگيري» روز دوشنبه در جلسه شوراي اقتصاد با
اشاره به اهميت موضوع تامين کاغذ براي رفع نيازهاي داخلي بر
تسريع در اجراي مصوبه پيشين شوراي اقتصاد به منظور احداث
کارخانه توليد کاغذ از «باگاس نيشکر» در منطقه محروم شادگان
تاکيد کرد و گفت :در حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتي براي
واردات کاغذ ،فشار فراواني بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور
وارد شده که بايد با فراهم کردن شرايط توليد داخلي عالوه بر
جلوگيري از خروج ساالنه ميليونها دالر ارز از کشور ،براي واردات
کاغذ مانع از هدر رفت مواد اوليه باگاس در خوزستان شد که ساالنه
شاهد آتش گرفتن آنها و ايجاد مشکالت زيست محيطي در منطقه
هستيم.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به وضعيت سرمايهگذاري
در کشور با توجه به محدوديتهاي فعلي اظهار داشت :بايد از
اقدامات و افزايش سرمايهگذاري هاي شرکتهاي دولتي و عمومي از
منابع داخلي براي توسعه کشور حمايت کرد.
جهانگيري ضمن تاکيد بر تجهيز دانشگاههاي کشور به
تجهيزات آزمايشگاهي نوين ،از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به

منظور پيشبرد طرحهاي مربوط به بهينهسازي مصرف سوخت و از
رده خارج کردن خودروهاي فرسوده ،راهکار عملياتي تهيه و ظرف
يک ماه آينده به شوراي اقتصاد ارائه کند.
در اين جلسه که وزيران نيرو ،نفت ،علوم ،تحقيقات و فناوري
و سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت ،رييس سازمان برنامه و
بودجه و معاون علمي و فناوري رييس جمهوري حضور داشتند با
درخواست وزارت نيرو در خصوص سرمايه گذاري از محل منابع
داخلي شرکت توانير براي اجراي طرح تأمين زيرساخت صادرات
برق به شهر زرنج افغانستان و بندر گوآدر پاکستان و نيز واگذاري
کار به شرکت خارجي و خريد کاال و تجهيزات براي اجراي پروژه
مدرنيزاسيون(بازتواني) ،نيروگاه بخار رامين اهواز موافقت شد.
شوراي اقتصاد همچنين با سرمايه گذاري از محل منابع داخلي

يک عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
تاکيد کرد که دولت بايد سياست گذاري همراه با برنامههاي
يک عضو کارشناسي براي ساماندهي بازار مسکن داشته و از ارائه
کميسيون عمران طرحهاي متعدد که راه به جايي نميبرند فاصله بگيرد.
مجتبي يوسفي  ،درباره طرح ساخت مسکنهاي  25تا
مجلس:
مشکل بازار  40متري براي ساماندهي بازار مسکن بيان کرد :اين طرحها
آنچه را که در ذهن انسان تداعي ميکند اين است که دولت
مسکن با هيچ برنامه و سياستگذاري مشخصي در هفت سال گذشته
ساخت براي ساماندهي بازار مسکن ،توليد مسکن و کنترل قيمت
خانههاي نداشته است.
وي در ادامه اظهار کرد :امروز افزايش لجامگسيخته
25تا
قيمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار
40متري حل زيادي آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر ميکند.
نميشود مشکل بازار مسکن نيز با ساخت خانههاي  25تا  40متري
حل نميشود .سياست دولت بايد در اين حوزه با برنامهريزي

سازمان آب و برق خوزستان براي ترميم و بهسازي سد و نيروگاه
مسجد سليمان و توسعه نيروگاه دز و نيز سرمايه گذاري از محل
منابع داخلي شرکت مادرتخصصي نيروي برق حرارتي به منظور
احداث نيروگاه سيکل ترکيبي موافقت کرد.
در اين جلسه عالوه بر موافقت با طرح خريد تجهيزات
آزمايشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي با استفاده از تسهيالت
خارجي(فاينانس) با اصالحيه مصوبه مربوط به طرح کمک به
جايگزيني و اسقاط يک ميليون دستگاه بخاري مرسوم (گازي و
نفتي) با بخاري هاي گازسوز دودکش دار راندمان باال(هرمتيک
هوشمند) موافقت شد.
شوراي اقتصاد با موضوع افزايش سقف زماني جداول واگذاري
و بازپرداخت طرح توسعه يکپارچه ميدانهاي مشترک نفتي غرب
کارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و پايانههاي صادراتي در
بنادر بهرگان و جاسک و طرح توسعه جامع و يکپارچه اجرا و تکميل
فازهاي  11تا  24پارس جنوبي و خطوط لوله سراسري ( 9 ،6و 11
انتقال گاز) موافقت کرد.
اصالح مجوز ماده  87قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در
خصوص طرح نگهداشت و پشتيباني انبارها و مخازن و ساختمانهاي
اداري و تأسيسات پخش (مربوط به شرکت ملي پااليش و پخش
فراورده هاي(نفتي ايران) و نيز موافقت با درخواست ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) به منظور احداث کارخانه توليد کاغذ در
منطقه محروم شادگان از ديگر مصوبات شوراي اقتصاد بود.

و کار کارشناسي روشن شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي تصريح
کرد :در طول سالهاي گذشته ما شاهد ارائه طرح مسکن
اجتماعي ،مسکن اوليها و مسکن ملي بودهايم و تقريبا هر
دو سال يکبار يک طرح ارائه شده که به سرانجامي نيز
نرسيده است .هيچ کس گزارشي از سرانجام اين طرحها
ارائه نميکند.
يوسفي در ادامه تاکيد کرد :ما براساس آمار ساالنه
به  900هزار واحد مسکن که  200هزار روستايي و 700
هزار شهري است نياز داريم  300هزار واحد توسط مردم
ساخته ميشود و در بخش شهري فاصله  400هزار تايي با
ميزان نياز جامعه داريم که براي ساخت آن بايد مشوقهايي
براي انبوهسازان و شرکتهاي معتبر در نظر گرفته شود تا
نياز مردم برآورده شود.اين عضو کميسيون عمران مجلس
در ادامه با اشاره به تاثير اجراي قانون ماليات بر خانههاي

خالي بر ساماندهي بازار مسکن بيان کرد :اجراي اين قانون
ميتواند خانههاي خالي را به چرخه عرضه بازگرداند و با
اخذ ماليات در چارچوب تعيين شده ديگر براي کسي سود
نميکند تا نگاه سرمايهاي به مسکن داشته باشد .امروز آنچه
که موجب ورود دالالن به بازار مسکن شده است عرضه
زمين است و در تمام کشورهاي پيشرفته و کشورهايي که
در ساخت مسکن موفق بودهاند از قيمت زمين شروع کرده
و اين مساله را حل کردند.يوسفي در پايان افزود :به طور
کلي ما نميتوانيم جلوي خريد و فروش مسکن را چه از
لحاظ قانوني و چه از لحاظ شرعي براي مردم بگيريم ،اما
ميتوانيم با ارائه طرحهايي دالالن را از خريداران واقعي جدا
کنيم .به عنوان مثال فردي که در طول سه ماه بيش از يک
بار اقدام به خريد و فروش مسکن کند ،قطعا خريدار واقعي
نيست و با اخذ ماليات ميتوان به عنوان يک ابزار بازدارنده
جلوي اين افراد ايستاد.

با توسعه زيرساخت هاي ارتباطي تحقق يافت؛

رشد 1000درصدي برخي کسبوکارهاي آنالين در دوران کرونا

دبير ستاد توسعه فناوريهاي حوزه اقتصاد ديجيتال و
هوشمندسازي گفت :توسعه زيرساخت ارتباطي کشور باعث شد
با شيوع کرونا کسب و کارهاي آنالين زمينگير نشوند و حتي
برخي از آنها با رشد يکهزار درصدي رو بهرو شوند.
«مهدي محمدي» افزود :در حوزه آموزش آنالين يک
نمونهگيري اوليه انجام داديم .در اين نمونهگيري مشخص شد
شرکتهايي داريم که تا هزار برابر رشد کردند .در مجموع نيز
به طور متوسط رشدهايي بين  500تا  600درصد در کسب و
کارهاي اينترنتي اتفاق افتاده است.
او با بيان اين که توسعه زيرساختهاي کشور از دو جهت قابل
بررسي است ،گفت :شکل اول توسعه زيرساختهاي کشور مربوط به
زيرساختهاي مخابراتي است که در دو دولت آخر به صورت نمايي
گسترش پيدا کرده و بزرگ شده است .بخش مهم ديگر توسعه شبکه
ملي اطالعات است که باعث شده سرعت و دسترسي به اينترنت
بهشدت گسترش پيدا کند.
دبير ستاد توسعه فناوريهاي اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي
افزود :انتقال ديتاسنترها به داخل کشور و ايجاد پهناي باند
گستردهاي که در داخل کشور داريم ،سرعت و امکان ارائه خدمات
روي بستر ملي اطالعات گسترده شده است .حتي زماني که اينترنت
براي چند روز متوالي در کشور قطع بود ،کسبوکارها و سرويسهاي
پايهاي مورد نياز کار ميکردند.
محمدي اشاره کرد :توسعه زيرساخت مخابرات و شبکه

ملي اطالعات اين امکان را فراهم کرد که در دوران کرونا با
وجود آسيبي که به کسبوکارهاي سنتي وارد شد ،اغلب کسب
وکارهاي بخش آنالين رشد خوبي را تجربه کنند .هرچند بعضي
از حوزههاي کسب وکار آنالين مانند گردشگري که خودشان
وابسته به خدمات بودند در اين بين آسيب ديدند .اين آسيب
البته ربطي به زيرساخت و پهناي باند نداشت و دليلش مشکل به
وجود آمده در بخش خدمات بود.
او با اين توضيح که عمده کسب وکارهاي آنالين که در ذات
خود آنالين بودند و فعاليتشان ربطي به خدمات آفالين نداشت،
رشدهاي چند صد در صدي را تجربه کردند ،افزود :بخشي از
اين کسبوکارها به دليل ارائه خدمات آموزش رسمي روي بستر
آنالين و اين که امکان آموزش حضوري وجود نداشت با رشد
مواجه شدند.
محمدي اشاره کرد :يکي از آنها کسبوکارهاي حوزه توليد
محتوا و ارائه خدمات آموزشي است .البته بايد اين نکته را بگويم
که در روزهاي اول شيوع کرونا با حجم گسترده کاربر ،کاربر
و مشتري زيرساخت برخي مجموعهها پاسخگوي نياز کاربران
نبود اما با مشارکت معاونت علمي و وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات زيرساختهاي موردنظر توسعه پيدا کرد و مشکالت
حل شد.
«کسبوکار ديگري که با شيوع کرونا با رشد مواجه شد،
کسبوکارهاي حوزه سالمت آنالين بودند» محمدي با اين

توضيح افزود :از آنجايي که مطبها تعطيل شدند ،پزشکها در
دسترس نبودند و برخي از بيمارستانها نيز ظرفيتشان کامل
بود و فضايي براي خدمات را نداشتند ،وبسايتهايي که در
زمينه خدمات پزشکي کار ميکردند بهشدت رونق پيدا کرد.
محمدي اشاره کرد :پزشکها سرويس ويزيت خود را روي
بستر آنالين آوردند ،استفاده از هوش مصنوعي براي تشخيص
بيماري بيش از گذشته مورداستفاده قرار گرفت و چندين
مجموعه روي اين مساله کار کردند .حداقل رشد کسبوکارها در
اين زمينه چيزي حدود  200تا  300بود.
وي خاطرنشان کرد :در حوزههاي سنتي مانند
خردهفروشيهاي آنالين نيز شاهد رشدهاي عجيبوغريب بوديم.
مث ً
ال اسنپ مارکت و ديجي کاال که ميزان فروششان تا شش
ً
برابر افزايش پيدا کرد و بعضا مجبور شدند سيستم حملونقل
و انبارداري خود را گسترش بدهند .يکي از نکات مثبت ديگر
که دراينبين اتفاق افتاد ،عمدهفروشيهاي آفاليني بودند که
به راهاندازي فروشگاه آنالين روي آوردند .همين مساله باعث
شده اعتماد مردم به فروشگاه آنالين بيش از قبل شود.حوزه
ديگر که با رشد خوبي مواجه شد طراحي و توسعه اپليکيشنها
و سرويسهاي ارائهدهنده خدمات دورکاري مانند جلسه آنالين،
ارتباط با تيمهاي کاري بود .کسبوکارهايي که درواقع يک
شرکت مجازي در اختيار متقاضيان قرار ميدهند و زيرساخت را
براي فعاليتشان مهيا ميکنند ،اين کار بهشدت رشد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با «اخبار صنعت»؛

واحدهای کوچک متراژ ضرورت انکار ناشدنی برای شهرهای بزرگ

مسکن گران شده ،نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم
یا از آن پیشی گرفته است ،این ها دغدغه های هر سال مردم است که
با گرم شدن هوا ،تب و تاب گرانی مسکن هم باال می رود اما مشکل
مسکن به دلیل اینکه در ایران به یک کاالی سرمایه ای تبديل شده
مشکل بخش بزرگی از جامعه ای شده که سرمایه دار محسوب نمی
شوند و چون مسکن یک نیاز اساسی و اصلی است نمی توانند از آن
چشم پوشی کنند ،لذا موضوع ساخت واحدهای کوچک متراژ  ٢۵تا ۴٠
متری برای عرضه مسکن و ایجاد توازن در این بازار و خانه دار کردن
مردم مطرح شده است .رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی
دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان به برخی انتقادات درباره ساخت مسکن
های کوچک در گفت و گو با ما پاسخ داده است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان گفت  :ساخت
واحدهای مسکونی کوچک عالوه بر ایجاد تعادل در بازار بسیاری از
جوانان و طبقه متوسط و ضعیف جامعه را خانه دار می کند ،لذا اجرای
این طرح پاسخ به بخشی از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن است.
از نظر شما ساخت واحدهای مسکونی کوچک که یک بار
دیگر باز هم مطرح شده در این شرایط طرح و ایده خوبی است؟
ساخت خانه های با متراژ کوچک بین  ٢۵تا  ۴٠متر یک بار دیگر
مطرح شده و نظرات مختلفی پیرامون این موضوع مطرح شده است،
برخی کارشناسان با تولید واحدهای مسکونی کوچک موافق و برخی با
طرح مسائل فرهنگی و سنتی آن را رد می کنند در حالی که موضوع
مسکن را باید فارغ از بحث های حاشیه ای مورد توجه قرار داد ،بحث
مهم در حال حاضر خانه دار کردن مردم است و کمک به تهیه مسکن
و سر پناه برای جوانان تا موفق به تشکیل زندگی مشترک شوند و در
سال های بعدی زندگی بتوانند واحد مسکونی بزرگتری خریداری کنند،
بنابراین ساخت واحدهای مسکونی کوچک متراژ برای وضعیت کنونی

مسکن کشور یک اولویت و ضرورت است.
برخی از کارشناسان ساخت مسکن های کوچک را مغایر
با فرهنگ ایرانی اسالمی می دانند این تحلیل تا چه اندازه قابل
قبول است؟
ببینید فرهنگ ایرانی اسالمی ما فرهنگ بسیار اصیل و کاملی
است اتفاقا همین فرهنگ بر ساده زیستی و تشکیل زندگی و ازدواج
آسان بسیار تاکید می کند ،اگر به خاطر داشته باشید یا بزرگترهای
ما به خاطر دارند که مردم در دهه های گذشته مثل امروز ما در
آپارتمان های مجزا از هم زندگی نمی کردند ،چندین خانواده در یک
حیاط و با هم زندگی می کردند ،بدون اینکه سخت باشد یا برای هم
دردسری ایجاد کنند ،افرادی که در یک اتاق زندگی می کردند در
قدیم کم نبودند لذا این مساله چندان با فرهنگ ما غریبه نیست ،از
سوی دیگر سلیقه و نوع نگاه جوان ها به زندگی متفاوت از قدیمی
هاست ،یعنی بر خالف قدیمی ها جوان ترها تمایل دارند یا مجبورند
به دلیل کار و مشغله بخش زیادی از وقت خود را در خارج از خانه
بگذرانند و منزل و واحد مسکونی تنها برای آرامش و استراحت
مورد استفاده قرار بگیرد ،لذا با این موضوع نمی توان کارآیی عرضه
واحدهای کوچک را نادیده گرفت یا زیر سوال برد.
ساخت و ساز واحدهای مسکونی کوچک متراژ آیا روند
تعادلی در بازار ایجاد می کند؟
بله حتما همین گونه خواهد بود اما به هر حال نمی توان این نکته
را نادیده گرفت که متاسفانه در طی سال های گذشته براساس میزان نیاز
مردم به واحدهای مسکونی خانه ساخته نشد ،ساالنه بین ١تا  ٢میلیون
واحد مسکونی باید ساخته می شد تا پاسخی به نیاز انباشت شده مردم
باشد ،اما وقتی سالی  ٣٠٠واحد مسکونی ساخته می شود نمی توان
انتظار داشت که بازار مسکن روال عادی و طبیعی داشته باشد .از سوی

دیگر ساخت واحدهای مسکونی حتی با متراژهای کوچک هم به لحاط
روانی هیجان بازار را کم می کند ،قاعدتا در زمان تحویل هم اثر بسیار
مثبتی بر بازر و کاهش قیمت ها خواهد داشت .طبیعتاً ساخت واحدهای
مسکونی که نیاز بخشی از مردم جامعه را تامین کند .به نوعی کنترل
کننده بازار خواهد بود.
به نظر شما واحدهای مسکونی با متراژ پایین مورد استقبال
مردم قرار می گیرند؟
شک نداشته باشید که در گرانی سرسام آور مسکن حتما مردم از
خانه دار شدن حتی با متراژ پایین استقبال می کنند ،بخصوص جوان
هایی که قصد ازدواج دارند می توانند راحت تر زیر یک سقف مشترک
بروند ،بنابراین برای این خانهها تقاضا وجود دارد ،حتی به دلیل گرانی
مسکن و عدم تطبیق درآمدها با اجارت بها یا عدم توانایی برای خرید
واحدهای بزرگ می توان گفت تقاضا برای واحدهای کوچک بیش از
واحدهای بزرگ وجود دارد ،چرا که مردم با درآمدهای پایین توان اجاره
و خرید واحدهای بزرگ تر را ندارند و این عم ً
ال باعث میشود که به
نتوانند صاحب خانه شوند ،لذا تصور این است که خانههای کوچک ۲۵
تا  ۴۰متری توجیه اقتصادی دارد و میتواند بازار مسکن را تعدیل کند.
شرایط اقتصادی فرهنگی و شرایط زیستی جوانان تغییر پیدا کرده
لذا باید ناظر به همه زمینه ها موضوعات را مورد نظر قرار دهیم تا مسائل
بخش مسکن به تدریج حل شود و تصمیم گیری های حول این محور
کارساز باشد و دولت بتواند مسکن مورد نیاز مردم جامعه را تامین کند و
همه افراد جامعه از سقفی باالی سرشان بهره مند شوند ،لذا به نظر بنده
طرح ساخت و ساز و تولید واحدهای کوچک برای شهرهای بزرگ که
تقاضای انباشته ای دارند بسیار ضروری و طرح بسیار خوبی است که امید
می رود هر چه زودتر در دستور کار دولت و حمایت از انبوه سازان برای
ساخت و ساز قرار بگیرد.

راهاندازي مجدد  211واحد غيرفعال در شهرکهاي صنعتي

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :طي سه ماهه ابتداي
سال جاري 211 ،واحد غيرفعال صنعتي به همت سازمان صنايع کوچک
و شهرکهاي صنعتي در استانهاي مختلف کشور راهاندازي مجدد
شدهاند.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جلسه قرارگاه جهش
توليد با حضور حسين مدرس خياباني ،سرپرست وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،نمايندگان دستگاههاي نظارتي و معاونان وزراي امور اقتصادي
و راه و شهرسازي برگزار شد.در اين جلسه بر اساس گزارش ارائه شده از
سوي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ،طي سه ماهه ابتداي
سال جاري 211 ،واحد غيرفعال در شهرکهاي صنعتي سراسر کشور
مجددا ً راهاندازي و به مدار توليد بازگشتند.
بر اساس سياستگذاريهاي صورت گرفته ،تا پايان سال جاري
 1500واحد صنعتي غيرفعال ديگر در شهرکهاي صنعتي به مدار توليد

بازخواهند گشت.
همچنين در راستاي سياست احياي واحدهاي راکد در شهرکهاي
صنعتي و نيز معادن غيرفعال در سراسر کشور ،مقرر شده تا در يک اقدام
مشابه 1020 ،معدن غيرفعال نيز به مدار توليد بازگردانده شوند.
در عين حال ،يکي از مباحث مطرح شده در جلسه قرارگاه جهش
توليد ،تأمين بيوقفه مواد اوليه مورد نياز کارخانجات توليدي است که
ساز و کارهاي مرتبط با آن ،در اين جلسه با حضور مديرعامل سازمان
بنادر و دريانوردي نمايندگان بانک مرکزي ،گمرک جمهوري اسالمي
ايران مورد بررسي و توافق واقع شد.
بر اين اساس اعضاي قرارگاه جهش توليد ،ضمن تقدير از تالشهاي
بانک مرکزي در خصوص بهبود وضعيت تخصيص ارز ،تداوم تأمين ارز
مورد نياز کارخانجات توليدي در سال جهش توليد را خواستار شدند.

همچنين گزارشي از اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان توسعه
تجارت ايران در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات و برخورد با آن
دسته از صادرکنندگاني که درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها
صفر است نيز ارائه شد.
بر اساس مصوبه قرارگاه جهش توليد ،مقرر شد تا فهرست مواد
اوليه موجود در بنادر کشور از سوي سازمان بنادر و دريانوردي در اختيار
گمرک جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته و گمرک نيز با هماهنگي
معاونت امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزي
ترخيص کاالهاي آنها را در اولويت قرار دهد.
پيام اصلي جلسه قرارگاه جهش توليد به توليدکنندگان کشور اين
بود که دولت در هر شرايطي ،ارز مورد نياز مواد اوليه کارخانجات را
تأمين خواهد کرد.

اخبار
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معاون وزير صنعت اعالم کرد؛

جزئياتقراردادهمکاري
25ساله ايران و چين

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
بخشي از قرارداد همکاري 25ساله ايران و
چين مربوط به تامين برخي کاالها ،مواداوليه،
ماشينآالت و تجهيزات از اين کشور و همچنين
تامين بخشي از نيازهاي کااليي چين است.
رييس سازمان توسعه تجارت در نشست
خبري ديروز درباره جزييات قرارداد همکاري
25ساله ايران و چين توضيح داد :قرارداد همکاري
 25ساله با چين ،يک برنامه جامع است که
براي سازمانها و دستگاههاي مختلف اجرايي به
تفکيک تعريف شده؛ آن بخش از قرارداد همکاري
که مرتبط به اين وزارتخانه ميشود ،مربوط به
تامين برخي کاالها ،مواداوليه ،ماشينآالت و
تجهيزات از اين کشور و همچنين تامين بخشي
از نيازهاي کااليي چين است.
زادبوم خاطرنشان کرد :همکاري در
زمينههاي فناوري اطالعات ،توسعه همکاري هاي
سازمان توسعه تجارت دو کشور ،تبادل رايزنان
بازرگاني و غيره ديگر مواردي است که در اين
قرارداد همکاري پيش بيني شده است.
ايجاد اتاق پاياپاي در سازمان توسعه تجارت
وي همچنين بيان کرد :يک اتاق پاياپاي به
همين منظور در سازمان توسعه تجارت از حدود
يک ماه پيش ايجاد شده که در آن کارشناسان اين
سازمانبهصادرکنندگانوواردکنندگان،چگونگي
تهاتر و فرآيند آن را آموزش مي دهند.
اين مقام مسوول تاکيد کرد :بر اين اساس
صادرکنندگاني که امکان تخصيص ارز خود به
واردات ماشين آالت ،کاالهاي اساسي ،مواد اوليه
و تجهيزات را دارند ،اين سازمان آماده به همرساني
آنها با واردکنندگان بدون هيچ پيش شرطي
است.

توزيع بيش از يک ميليون تن
ذرت ،کنجاله سويا و جو از
ابتدايسال

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي اعالم
کرد :از ابتداي سال جاري تاکنون مقدار  386هزار
و 61تن ذرت 418 ،هزار و  397تن کنجاله سويا و
 217هزار و 966تن جو بين توليدکنندگان توزيع
شده است.
مرتضي رضايي در اين باره اظهار کرد:شرکت
پشتيباني امور دام کشور به عنوان متولي تامين
و حفظ ذخاير راهبردي نهادههاي دامي و در
راستاي انجام تکاليف تنظيم بازاري خود نسبت
به توزيع نهادههاي دامي براساس برنامههاي کلي
و شاخصههاي توليد اقدام ميکند.
وي ادامه داد :از آن جايي که بخش عمده
نياز کشور به نهادهها از طريق واردات بخش دولتي
و خصوصي تامين ميشود ،بنابراين با در نظر
گرفتن شرايط ويژه کنوني کشور اعم از شرايط
تحريمي و تامين ارز مورد نياز از طريق بانکهاي
عامل و  ...سعي بر آن است تا با بر طرف شدن
موانع موجود نسبت به ترخيص محموالت موجود
در مبادي ورودي ،اقدام به توزيع نهادههاي دامي
بين توليد کنندگان دام و طيور تا رسيدن به تعادل
در عرضه و تقاضا صورت پذيرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي اضافه
کرد:از ابتداي سال جاري تاکنون مقدار 386هزار
و 61تن ذرت 418 ،هزار و  397تن کنجاله سويا،
 217هزار و  966تن جو ،از طريق روساي سازمان
جهادکشاورزياستانهابينتوليدکنندگانتوزيع
شده است.
دکترسعدمحمديخبرداد:

فروش  2هزار  984ميليارد
توماني شرکت مس در
خردادماه

دکتر اردشير سعدمحمدي مديرعامل
شرکت ملي صنايع مس ايران گفت :شرکت مس
در خردادماه سال جاري فروش خوب  2هزار 984
ميليارد توماني را ثبت کرد.
به گزارش مس پرس ،سعدمحمدي با اعالم
اين خبر افزود :شرکت مس با تحقق اين ميزان
فروش در خردادماه ،در مجموع در سه ماهه
نخست امسال موفق به ثبت فروش  6هزار و 417
ميليارد توماني شد که نسبت به مدت مشابه سال
قبل حدود  1314ميليارد تومان بيشتر فروش
داشته است.
وي با اشاره به رشد  26درصدي فروش
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،افزود:
همچنين مقدار  9تن مس کاتدي و  30تن
سولفور موليبدن و محصوالت ديگر در روزهاي
پاياني خردادماه در بورس کاال به فروش رفته که
با توجه به عدم بارگيري در خردادماه در فروش
تيرماه لحاظ خواهد شد.
مدير عامل شرکت مس تاکيد کرد :اين
موفقيت در شرايطي حاصل شد که بسياري از
مناسبات اقتصادي و تجارتي دنيا تحت تاثير
بيماري کرونا در جهان است و بسياري از
شرکت هاي بزرگ معدني و تجاري دنيا فعاليت
هاي اقتصادي خود را متوقف يا کم کرده اند.
با اين حال شرکت ملي مس نه تنها برنامه
توليدي خود را بيش از برنامه محقق کرده
است بلکه موفق به انجام برنامه هاي فروش
خود نيز شده است.
سعدمحمدي در ادامه گفت :تا پايان
خردادماه امسال سهام شرکت ملي مس در
بورس بازدهي چشمگير  250درصدي نصيب
سهامدارانش کرده است که نشان دهنده رفتار
درست اقتصادي شرکت مس در سال جهش
توليداست.
وي با تاکيد بر سودآوري باالي صنعت مس
و آينده درخشان اين صنعت افزود :بررسي و
مقايسه عملکرد بازدهي 3ماهه شرکت هاي اصلي
همگروه در بازار بورس و اوراق بهادر نشان دهنده
اين است که سهام مس در بازار سرمايه بيشترين
بازدهي را در مقايسه با سهام ديگر شرکت هاي
فلزي داشته است.

