اقتصاد
اخبار
بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار؛

نيازي به نامه بانکها
براي ترخيص درصدي کاالي
اساسي نيست

بر اساس تصميم ستاد تنظيم بازار براي
ترخيص درصدي از تمام کاالهاي اساسي
در صف تخصيص و تامين ارز بانکي ،نياز به
صدور نامه از سوي بانکهاي عامل نيست.
معدن و تجارت ،در ستاد تنظيم بازار
مصوب شد که براي ترخيص قطعي کاالهاي
اساسي ،اخذ و ارائه کد رهگيري بانک
(اعالميه تامين ارز) الزامي است.
همچنين گمرک جمهوري اسالمي
ايران مکلف شد نسبت به تمام مواد اوليه،
اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با توليد با
تشخيص و تاييد وزارتخانه مربوطه ،اقدام به
ترخيص درصدي از کاالها تا سقف  90درصد
بدون کد رهگيري بانک کند.
عالوه براين ستاد ياد شده مصوب کرد
که دريافت تمامي مجوزهاي قانوني الزم
براي ترخيص درصدي کاالهاي اشاره شده
مانند مجوزهاي سازمان ملي استاندارد،
بهداشت و جهاد کشاورزي قبل از خروج کاال
تا سقف اعالم شده در بستر سامانه الزامي
است و تعيين شد که براي ترخيص درصدي
کاالهاي اشاره شده ،نياز به صدور نامه از
سوي بانکهاي عامل نيست.
ستاد مقرر ساخت که ترخيص کاالهاي
موضوع مصوبه  178ستاد اقتصادي دولت
در صورت تغيير رويه ،از بانکي به واردات
در مقابل صادرات يا ارز متقاضي ،نياز به
ويرايش ثبت سفارش از نظر تغيير نوع رويه
نخواهد داشت و کاال با رعايت ساير مقررات
مربوطه و با همان ثبت سفارش اوليه قابل
ترخيص است.
پيش از اين مصوب شده بود که گمرک
جمهوري اسالمي ايران بايد تمام کاالهاي
اساسي ،ضروري و مواد اوليه مورد نياز
واحدهاي توليدي که داراي قبض انبار تا
 10آبانماه دارند با استفاده از ارز صادراتي،
ارز متقاضي و يا ارز تامين شده توسط بانک
مرکزي بدون الزام به کد رهگيري ترخيص
کند.
اين تصميم به منظور تسريع در
ترخيص کاالهاي موجود در گمرکات و با
توجه به شرايط حاکم بر کشور اتخاذ و مقرر
شد تعرفه کاالهاي مشمول توسط وزارت
صمت به گمرک جمهوري اسالمي ايران
اعالم شود.
بر اين اساس گمرک جمهوري اسالمي
ايران مکلف شد براي تمام کاالهاي اساسي
که در صف تخصيص يا تامين ارز هستند و
نياز به تامين ارز دارند به دليل فساد پذيري
کاالها با تشخيص و تاييد وزارتخانه مربوطه
اقدام به ترخيص درصدي کاالها تا سقف 90
درصد کند.
در ماه هاي گذشته اعالم شده بود که
حدود هشت ميليون تن کاال در گمرک و
بنادر کشور دپو شده است که از اين ميزان
بيش سه ميليون و  500هزار تن کاالي
اساسي و برابر همين ميزان کاالي غير
اساسي است که  80درصد اين اقالم مربوط
به نهادهاي توليدي و پروژه هاي راهبردي
است.

توقيف بزرگترين محموله
قاچاق دام به کشورهاي
حوزه خليج فارس

رييس کل دادگستري استان هرمزگان
از توقيف بزرگترين محموله دام زنده قاچاق
به کشورهاي حوزه خليج فارس خبر داد.
علي صالحي در تشريح جزئيات اين
خبر اظهار داشت :با دستور قضايي ،سربازان
گمنام امام زمان «عج» پس از شناسايي
يک باند قاچاق سازمان يافته دام در منطقه
«رمچاه» اين جزيره ،نسبت به توقيف
بزرگترين محموله دام زنده قاچاق اقدام
نمودند.
صالحي با بيان اينکه اعضاي اين باند
مبادرت به نگهداري دام هاي زنده به منظور
قاچاق مي نمودند ،يادآور شد :اين احشام به
صورت غير مجاز در محل دپو  ،نگهداري و
به منظور خروج غير قانوني از کشور توسط
شناورها  ،بارگيري و به کشورهاي حاشيه
خليج فارس قاچاق مي شدند.
وي همچنين با اشاره به اينکه در
جريان اين عمليات مأموران مرزباني و نيروي
انتظامي نيز مشارکت داشته اند خاطرنشان
کرد :با حضور دادستان عمومي و انقالب
قشم در محل و در نتيجه بازرسي انجام
شده  ،بزرگترين محموله دام زنده قاچاق
به کشورهاي حوزه خليج فارس ،شامل يک
هزار و  246رأس دام از نوع گوسفند و بز
کشف و ضبط شد.
وي با بيان اينکه قاچاق دام زنده و مولد
خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور
و توليد ملي وارد مي کند اظهار داشت:
خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضايي
استان هرمزگان و عمليات ضربتي سربازان
گمنام امام زمان «عج» به همراه مأموران
مرزباني ،نيروي انتظامي و نيروي مقاومت
بسيج ،قاچاقچيان در تحقق نيات مجرمانه
خود ناکام ماندند و از خروج اين محموله
بزرگ و ارزشمند دام از مرزهاي کشور و
خسارات ناشي از آن جلوگيري شد.
رييس کل دادگستري استان هرمزگان
در پايان تأکيد کرد :يکي از مهمترين مسائلي
که رياست محترم قوه قضائيه نيز همواره بر
آن تأکيد دارند  ،مبارزه جدي با پديده
قاچاق است که اين مهم با جديت پيگيري
مي شود و به همين منظور دستگاه قضايي
با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچيان
برخورد خواهد کرد.
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وزير راه و شهرسازي خبر داد؛

رد صالحيت 95هزار متقاضي مسکن ملي دستگاه دولتي

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بانکها يکي از عوامل
افزايش قيمت مسکن هستند ،گفت :دولت مردم را به حال خود
رها نکرده است.
محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين پرسش
که آيا طرح ملي مسکن ميتواند مشکل مشکل ايران و مستاجران را
حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن تقريبا بي ارتباط با بحث
عرضه و تقاضاست .در سال  91که باالترين عرضه مسکن در کشور
روي داده رشد جهشي قيمت مسکن اتفاق افتاده است.
وي افزود :بر اساس منحني آمار بانک مرکزي و تحليلهاي
اقتصادي بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازي از اوايل
دهه هفتاد به اين سو ميبينيم نرخ دالر ،طال و يک مترمربع واحد
مسکوني همپاي هم افزايش يافته است .يعني مسکن خيلي شديد
از بازارهاي موازي تاثير ميگيرد .نه تنها مسکن بلکه بسياري از
بازارهاي اقتصادي متاثر از قيمت دالر است.
وي تصريح کرد :در ارتباط با تحوالت اقتصادي کشور مهمترين
کاري که بايد انجام دهيم اين است تقاضا غيرمصرفي را از بازار
مسکن خارج کنيم .اين مسئله نياز دارد که قوانيني را ايجاد کنيم
تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفي باشد .بخشي از تقاضا هم که
براي حفظ ارزش پول به اين حوزه ميآيد که از گذشته تا امروز اکثر
افزايش قيمتها متاثر از هجوم منابع در اختيار بانکها و موسسات
مالي بوده که چند صد واحد مسکن را خريداري کردهاند تا حفظ
ارزش پول را انجام دهند.
وي با بيان اينکه از اين طريق بانکها توانستهاند در کسب و
کارهاي خود سيستم ذخيرهسازي براي توانمندسازي ايجاد کنند،
اظهار کرد :از اين رو مهمترين نياز شرياط کنوني کشور اين بوده که
بحث ساخت و ساز مسکن را حمايت کنيم.
وزير راه و شهرسازي بيان کرد :نکته حائز اهميت براي ما از
لحاظ فلسفه وجودي و وظيفه ذاتي اين است که بر اساس قانون
اساسي و شرح وظايف قانوني وزارت راه و شهرسازي با برنامهريزي
زمينه خانهدار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند به سهولت
صاحبخانه شوند.
اسالمي اضافه کرد :اين برنامهريزي در قالب طرح جامع مسکن
دنبال شده است .در مطالعات اين طرح ،خروجي آن بوده که در
ارتباط با رشد تقاضا يا عقبماندگي در اين بخش بتوانيم مطالعات
انجام شده را در قالب يک برنامه پابرجا تنظيم کنيم تا مردم در مدت
معين خانهدار شوند.
وي ادامه داد :ساالنه حدود  700هزار ازدواج بدون در نظر
گرفتن عاقبت برخي ازدواجها ،در کشور ثبت ميشود .تعدادي از اين
زوجهاي جوان به دليل آن در دهکهاي باال هستند و خانوادههاي
آنها استطاعت مالي دارد ميتوانند خانه مورد نياز خود را تهيه کنند.
وي يادآور شد :حدود  300هزار واحد مسکوني طي سالهاي
اخير ساخته شده است ،تفاضل اين عدد صورت مسئله ايران براي
تامين مسکن است .مطابق مطالعات عدد عرضه  400هزار واحد را

استحصال کردهايم که طرح ملي مسکن نيز بر اين اساس طراحي
شده است .اين فرآيند در دستور کار قرار گرفته و ثبتنام گسترده
 1.5ميليون نفر انجام شد .پس از پااليش اين تعداد  460هزار نفر
واجد شرايط شناخته شدند .اين غير از افرادي بوده که در طرح
مسکن مهر ثبتنام کردهاند.
تحويل  300هزار مسکن به مردم
وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به تکميل و تحويل
حدود  300هزار مسکن به مردم،گفت :در طرح ملي مسکن در قالب
سه وضعيت براي ساخت مسکن برنامهريزي کردهايم .يکي از اينها
در اختيار گذاشتن زمين به صورت گروهي و انفرادي براي ساخت
مسکن است .اين گروهها  4 ،2و حداکثر  8نفره است که با مشارکت
بنياد مسکن اجرا مي شود.عدد اوليه اين قالب  130هزاراست که تا
 230هزار واحد افزايش مييابد.
اسالمي اضافه کرد :بخشي از اين پروژهها در مرحله تحويل
زمين ،شماري در مرحله آمادهسازي ،بخشي از آنها در فونداسيون و
تعدادي در مرحله اسکلت قرار دارد.
وي با بيان اينکه  265هزار واحد در قالب مجتمع سازي
ساخته ميشود ،افزود :در استانهاي پيشتاز حدود  6هزار واحد
طرح ملي مسکن تحويل مردم شده است و بقيه در اليههاي مختلف
پيشرفت قرار دارند.
وي با اعالم اينکه  460هزار واحد مسکن در حال تشکيل
پرونده هستند که  37هزار واحد قراردادهاي مشارکتي است به
حمايتهاي دولت در زمان شيوع کرونا از اجارهنشينها اشاره کرد
و افزود :واقعيت آن است که نميتوانيم به مستاجران نگاه کنيم و
مالکان را نبينيم .خيلي از مالکان الزاما پولدار نيستند و معيشت
آنها از طريق دريافت اجاره ميگذرد .اوايل امسال براي عدم تشديد
زنجيره شيوع کرونا تمديد  3ماه و در ادامه تمديد اجاره با سقف
تعيين شده توسط ستاد مبارزه با کرونا تصويب شد.
وي اظهار کرد :در ادامه کمک وديعه مسکن را براي مردم در
نظر گرفتيم .در اين برنامه  2.2ميليون نفر ثبتنام کردند که پرداخت
وام وديعه به مستاجران با اولويت دريافت حقوق مشخص ،خانوارهاي
 5و  4نفره و خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي در دستور
کار وزارت راه قرار گرفت.

رييس اتاق اصناف تهران گفت :با توجه به اعمال
محدوديت هاي جديد مقابله با کروناه از اول آذرماه،
رييس اتاق اصناف تهران ؛
تنها  30درصد از اصناف اجازه فعاليت و  70درصد
آنها تا دو هفته تعطيل هستند.
اتاق اصناف تهران قاسم نوده فراهاني با اشاره به
آغاز محدوديت هاي جديد مقابله به کرونا از امروز
گفت :محدوديت ها شامل گروه شغلي يک نظير
نانوايي ها ،سوپرمارکتها ،خواربارفروشيها ،تعميرگاهها
و لوازم يدکي فروشها (خانگي و خودرو) ،فروشگاههاي
زنجيره اي ،مراکز بهداشتي و درماني ،داروخانه ها

30درصد
اصناف
تهران اجازه
فعاليت دارند

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه  697144نفر مشمول
بايستي در بانک تشکيل پرونده دهند ،يادآور شد :از اين تعداد 268
هزار نفر به بانک معرفي شدهاند 182 ،هزار نفر تا امروز در بانک
تشکيل پرونده دادهاند .همچنين تاکنون حدود  90هزار نفر وام را
دريافت کردهاند.
کاهش  70درصدي جابجايي مستاجران
اسالمي در ادامه با بيان اينکه متاسفانه تحوالت نرخ ارز خيلي
بازار را هيجاني کرده است ،تصريح کرد :در شرايط امروز شيوع کرونا
موفق شديم از اسباب کشي اجارهنشينها جلوگيري کنيم .بر اساس
اطالعيه صنفها جابجاييها  68درصد نسبت به پارسال کاهش يافته
است .برآورد وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه امالک نيز اين است
که با کاهش حدود  70درصدي جابجايي مواجه شدهايم که يک
موفقيت است.
وي يادآور شد :برخيها ميگويند دولت فراموش کرده براي
مردم خانه بسازد و آنها را به امان خدا رها کردهاند .اين گونه
اظهارنظرها ظالمانه است .پروژههاي ساخت و ساز در سراسر کشور
فعال است .در بنياد مسکن طي يکسال  160هزار خانه که به دليل
وقوع سيل آسيب ديده بود يا بازسازي يا احداث شده است .از اين
تعداد  90هزار واحد تعميرات اساسي داشتهاند و  70هزار ساخته
شده است .در طول تاريخ پيروزي انقالب چنين رکوردي نداشتهايم.
نهضت خانهسازي برپا شده است و البته در تامين زمين مشکالتي را
داريم که در حال طي کردن فرآيند قانوني براي الحاق زمين جهت
رفع اين مشکل هستيم .نکته هم اين است که صورت مسئله را پاک
نکردهايم و به دنبال ساخت مسکن براي گروههاي هدف هستيم.
رد صالحيت  95هزار متقاضي مسکن ملي دستگاه دولتي
وي تاکيد کرد :تا االن تمام تقاضاهاي واقعي براي مسکن را
شناسايي کردهايم .يکي از نکات مهم تفاهمنامههاي وزارت راه و
شهرسازي با دستگاههاي مختلف از جمله وزارتخانههاي جهاد ،کار،
آموزش و پرورش ،وزارت دفاع بوده که يک اتفاق تکميلي و مکمل طرح
ملي مسکن است .بهعنوان مثال يکي از دستگاههاي دولتي به وزارت
راه و شهرسازي  170هزار نفر را معرفي کرده است .به دليل شيوع
ويروس کرونا سيستمهاي الکترونيکي فعال شده و بانکهاي اطالعاتي به
هم متصل شدهاند .توانستهايم همه پايگاههاي اطالعاتي دولت را به هم
متصل کنيم که اين مسئله مشخص کرد از آن  170هزار نفر معرفي شده
فقط  75هزار نفر واجد شرايط هستند و مابقي خانه دارند.
وزير راه و شهرسازي گفت :براي اين  75هزار نفر عمليات
ساخت  43هزار واحد آغاز شده است .به دنبال آن بودهايم جريان
توليد و عرضه مسکن به يک جريان پايدار تبديل شود و اينگونه
نشود که به اين برنامه انگ سياسي بودن بزنند .اينکه دولتي بيايد
آنرا لغو کند ،براي همين منظور اسم آنرا اقدام ملي گذاشتهايم.
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه همه بايد در اين برنامه
مشارکت کنند تا به سرانجام برسد ،گفت :همه بايد در اين طرح
سينه و شمشير بزنند تا کار انجام شود.

وچاپخانه ها نمي شود.
وي افزود :فعاليت گروه شغلي يک نبايد هيچ
تداخلي با گرو ههاي دو ،سه و چهارداشته باشد
يعني هر واحد صنفي مطابق با رسته شغلي در
پروانه کسب بايد کاال عرضه کند و فروشگاه هاي
زنجيره اي هم نمي توانند پوشاک يا ظروف به
متقاضيان عرضه کند.
نوده فراهاني تصريح کرد :تمام واحدهاي صنفي
گروه يک نيز بايد راس ساعت  20تعطيل شود چراکه
محدوديت رفت و آمددر خيابان از ساعت  21به بعد

ممنوع است و اصناف شامل اين ممنوعيت مي گردند.
وي با بيان اينکه تمام بازرسان اتاق اصناف،
بهداشت ،سازمان حمايت از مصرف کنندگان و
توليدکنندگان ،سازمان صمت استان تهران و پليس
نظارت بر اماکن عمومي بر نحوه فعاليت اصناف
نظارت دارند ،بيان کرد :فعاالن اصناف متخلف که
دستورالعمل هاي بهداشتي مقابله با ويروس کرونا
را رعايت نکنند ،بار اول تذکر و بار دوم اخطار
دريافت مي کنند و در صورت تکرار ،صنف آنها
پلمب مي شود.

مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران خبر داد:

افتتاح کارخانه آهک هيدراته اهر تا پايان آذرماه

دکتر اردشير سعد محمدي گفت :کارخانه آهک هيدراته در
مراحل پاياني ساخت و بهرهبرداري قرار دارد و تا پايان آذرماه سال
جاري افتتاح خواهد شد.
به گزارش مس پرس ،سعدمحمدي با اعالم اين خبر گفت:
حدود  130ميليارد تومان بر روي اين پروژه سرمايهگذاري شده است
که هدف آن در فاز اول تأمين آهک موردنياز مجتمع مس سونگون
بوده و اميدواريم با فراهم شدن شرايط الزم براي کلنگ زني فاز ،2
بتوانيم نيازهاي منطقه را تأمين کنيم.مديرعامل شرکت مس با اشاره
به بازگشايي و راهاندازي کارخانه مس مزرعه ادامه داد :سنگشکن معدن
آماده استارت است و انشاهلل تا  15روز آينده آماده است و خوراک آن از
معدن گوره درق تأمين خواهد شد که موجب اشتغالزايي و گردش مالي
و ايجاد تحول در منطقه خواهد شد.
وي با اشاره به فعاليتهاي اکتشافي اخير شرکت مس در
منطقه افزود :به اکتشافات و تعيين پتانسيل و ذخيره جديد سرعت
خواهيم داد و انشاهلل با مشخص شدن نتايج قطعي آن ،بر روي يک
کارخانه فني و تکنيکيتر در منطقه سرمايهگذاري خواهيم کرد تا
از برکات مادي و معنوي آن مردم محترم منطقه برخوردار شوند تا

شرکت مس در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي خود که به آن اعتقاد
دارد و با اتکا به همدلي موجود بين مسئولين و مردم بتواند به حضور
هميشگي خود در کنار مردم در منطقه تداوم بخشد.
مديرعامل شرکت مس با اشاره به مشکالت ايجاد شده توسط
بيماري کرونا افزود :کرونا واقعيتي است که جهان با آن درگير است
ولي شرکت مس تمام توان خود را بهکار بسته است که اين موضوع
روي توليد تأثير منفي نگذارد چنانچه عليرغم تمامي مشکالت و
محدوديتها ،شرکت ملي صنايع مس ايران در سال جهش توليد
توانسته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ،در زمينه توليد
7درصد رشد داشته باشد و اميدواريم تا پايان سال رکورد تاريخ
توليدي شرکت را با توليد  280هزار تن کاتد مسي شکسته و
سرفصل جديدي را براي شرکت مس در توليد باز کنيم.
سعدمحمدي به ثبت رکوردهاي فروش و شرايط سوددهي در
گزارش  6ماهه اين شرکت گفت :تا امروز بيش از  57هزار متر
حفاري صورت گرفته است و اميدواريم تا پايان سال اين رقم به
 100هزار متر برسد.
وي با اشاره به نتايج خوب و اميدوارکننده اکتشافات اخير ادامه

داد :بر اساس اين اکتشافات و با دارا بودن  ٪4٫5از کل ذخاير جهان
توانستيم رتبه کشور عزيزمان را در حوزه ذخاير از رتبه  9جهاني
به رتبه  7ارتقا داده و ثبت بينالمللي شود و با تالش و برنامهريزي
و سرمايهگذاريهاي صورت گرفته انشاهلل خواهيم کوشيد اين رتبه
به  6ارتقا يابد.
مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران با اشاره به برنامههاي
اين شرکت در سال آينده افزود :در حال حاضر بر روي  29طرح در
کل کشور با ارزش بيش از  2٫5ميليارد يورو سرمايهگذاري کردهايم
و اميدواريم در بخش مس با بهکارگيري متدهاي بهروز دنيا جايگاه
کشور در جهان را در زمينه توليد را نيز ارتقا دهيم چنانچه در سال
پيش رو حداقل  3کارخانه جديد کنسانتره يعني کارخانجات دره زار،
دره آلو و کنسانتره ناشي از ذوب سربارههاي ذوب افتتاح خواهد شد.
مديرعامل شرکت مس در پايان با اشاره به شرايط توليد،
فروش ،توسعه ،صادرات و اکتشافات گفت :شرکت ملي صنايع مس
ايران روال خوبي را طي ميکند و اميدواريم با ورود به صنايع هايتک
و نانو و ايجاد ارزشافزوده بيشتر ،تأثيرگذاري بيشتري نسبت به
گذشته بر روي توليد ناخالص ملي کشور داشته باشيم.

معاون اسبق وزارت صمت در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

رویکرد دولت در صورت آزاد سازی منابع ارزی چه خواهد شد

از چند هفته گذشته که بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا
انتخاب شده بخش هایی از اقتصاد و حتی دولتمردان ما منتظر بازگشت
وی به برجام و آزاد سازی منابع ارزی و کاهش و برداشتن فشارهایی
هستند که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است .اگر از نحوه مدیریت
داخلی اقتصادی کشور وتاثیری که نوع مدیریت مسوولین بر اقتصاد
کشور می گذارید بگذریم و فکر کنیم با برجام اقتصاد ما روزهای خوبی
به خود خواهد دید باید به این سوال پاسخ داده شود در صورت فروش
نفت و بازگشت ارزهای ما آیا باز هم همان شیوه قدیمی مدیریت اقتصاد
در پیش گرفته می شود؟ امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت
صمت به این سوال و تحلیل خود از تاثیرات انتخاب آقای بایدن بر اقتصاد
ما سخن گفته که در ادامه می آید.
معاون اسبق وزارت صمت گفت :بر فرض مثال فکر کنیم شرایطی
برای فروش نفت ایران به وجود بیاید،درآمد ارزی ما افزایش یابد و یا
بخشی یا همه پولهای بلوکه شده به کشور بازگردد باید نگران این موضوع
باشیم که درآمدهای ارزی خرج چه موارد و مصارفی می شود؟ آیا قرار
است باز هم خرج واردات کاالی مصرفی و غیر ضروری به کشور شود؟
عمال بین نوع نگاه ترامپ و بایدن به ایران و رابطه با ایران
تفاوتی وجود دارد که بر آن تکیه بزنیم؟
بعد از انتخابات آمریکا ،شکست ترامپ و روی کار آمدن بایدن به
عنوان رئیس جمهور آتی آمریکا برخی از داخل خوشحال شدند به این
دلیل که آنها به بازگشت آمریکا به برجام براساس وعده داده شده در
میتینگ های انتخاباتی آقای بایدن امیدوار شده بودند .بعد از رای گیری
و اعالم نتیجه نهایی که بازار ارز ایران چند روزی روند کاهشی به خود
دید برخی گمان کردند که با روی کار آمدن بایدن فضای اقتصادی کشور
تغییر می کند در حالی که این موضوع بیش از آنکه به روی کار آمدن
بایدن و بازگشت وی به برجام مرتبط باشد منوط به مدیریت درست
اقتصادی کشور است .از این رو باید عرض کرد بین ترامپ و بایدن در
دشمنی با ایران تفاوتی وجود ندارد و با روی کار آمدن بایدن اتفاقات
چندان متفاوتی در اقتصاد ایران صورت نمی گیرد مگر اینکه مدیران ما
عزم جدی برای ایجاد اصالحات و تغییرات جدی در اقتصاد داشته باشند.
یعنی ویژگی همه ی آنها اعمال فشار حداکثری بر ایران

است؟
از این جهت عرض کردم بین ترامپ و بایدن تفاوتی وجود ندارد
چرا که اصل دشمنی و کینه توزی آنها با نظام اسالمی یکی است ،منتها
روشهای آنها برای دشمنی با ایران با هم متفاوت است  .در واقع آنها
هیچ کدام از اصل دشمنی با ایران کوتاه نمی آیند و دایما در حال جر
زدن و زیر میزدن و رفتارهای غیر متعارف در چارچوب حقوق بینالملل
با ایران هستند اما تفاوت بایدن و ترامپ در به کار بردن الفاظ و ورود آنها
به بحث ظلم به ایران است اما در واقع یک روش دارند و آن هم فشار
حداکثری به ملت ایران.
چقدر به بازگشت جوبایدن به برجام می توان اعتماد کرد؟
از زمانی که بایدن بازگشت به برجام را مطرح کرده عده ای خوش
باور گمان می کنند که به سرعت فروش نفت ما باال می رود و دالرهای
بلوکه شده ایران به کشور بازگردانده می شود ،قطعا این تفکرات در
برابر روی کار آمدن یک رئیس جمهور از حزب دموکرات در حالی که
دموکراتها هم بیشترین ظلم و جنایت را در حق ملت های دیگر و ملت
ایران روا داشته اند بسیار خوشبینانه و ساده انگاری محض است ،از این
جهت به هیچ وجه نباید فریب دغل کاری های آمریکا را بخوریم .در این
موضوع شکی وجود ندارد که حتی اگر بایدن قصد بازگشت به برجام
را داشته باشد با همان برجام قبلی به توافق بین المللی برنمی گردد لذا
تالش می کند تا با الفاظ شیک و اتو کشیده بر خالف ترامپ چندین
امتیاز از ما بگیرد ،به عبارت بهتر بین ترامپ و بایدن برای بریدن نفس
ایران تفاوتی وجود ندارد ،هر دو به فکر گرفتن امتیاز های متعددی از
ما بوده و هستند .اگر بایدن از ما روی خوشی ببیند یا کمی کوتاه بیایم
مسلما بعد از گرفتن خاکریز اول ،قصد ستاندن خاکریز دوم و خاکریزهای
بعدی را خواهند کرد .آنها حتما به دنبال چانهزنی های بی محتوا می
روند و ما را درگیر موضوعات فرعی میکنند تا یک به یک خاکریزهای
بعدی را از آن خود کنند وهمه خواسته های خود را به ایران تحمیل
کنند.
حاال اگر خوشبینانه به مسائل نگاه کنیم اگر نفتی فروخته
شود و ارزی به کشور بازگردد رویکرد دولت در مصرف منابع
ارزی چه قدر حائز اهمیت است؟

حاال براساس سوال شما مثال بر فرض مثال فکر کنیم شرایطی
برای فروش نفت ایران به وجود بیاید،درآمد ارزی ما افزایش یابد و یا
بخشی یا همه پولهای بلوکه شده به کشور بازگردد باید نگران این موضوع
باشیم که درآمدهای ارزی خرج چه موارد و مصارفی می شود؟ آیا قرار
است باز هم خرج واردات کاالی مصرفی و غیر ضروری به کشور شود؟
یا اینکه برای واردات ماشین آالت صنعتی و مناسب والزم تولید هزینه
می شود؟ یا اینکه مرزهای قاچاق را باز کنند یا دنبال این باشیم که با
ارزی که به دست ما میرسد چندین تن سنگ پا ،بیل و غذای سگ و
گربه وارد کنیم؟ قطعا تکلیف این مساله باید مشخص شود ،مجلس باید
بر این موضوع نظارت کند .بر فرض اینکه پولی وارد کشور شود کجا باید
هزینه شود؟ آیا باز هم می خواهند هزینه سفرهای خارجی مسوولین
را بدهند؟ این مورد بسیار حائز اهمیت است که پول ها خرج توسعه
اقتصادی و تولید می شود یا تکرار رویه های غلطی که هزینه های بی
مورد و سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرئ؟ به هر حال مجلس باید
روی دولت دراین موضوع به شدت نظارت کند ،نه فقط این دولت بلکه
روی دخل و خرج همه دولتها باید نظارت جدی و قاطع صورت بگیرد.
بحث نظارت در وضعیت کنونی چقدر حائز اهمیت است؟
نظارت از این جهت حائز اهمیت است که وقتی نظارتی بر دخل و
خرچ دولت ها نباشد هزینه ی دولت ها باال می رود  ،لذا برای جلوگیری
از کنترل هزینه دولت ها نظارت موضوع بسیار مهمی است ،اینجا نقش
مجلس و دیوان محاسبات در نظارت بر دخل و خرج ها بسیار مهم است
و نظارت باید به عالی ترین شکل ممکن انجام بگیرد ،بازرسی کل کشور
باید بر قوانین نظارت کند .متاسفانه چه دراین دولت ودر دولتهای گذشته
شاهد بودیم علی رغم قانون شکنی های دولت ها نظارت ها چندان جدی
و در خور تامل صورت نگرفته است .به هر حال با حضور حجت االسالم
و المسلمین رئیسی در راس قوه قضاییه انتظار می رود دستگاه قضایی
کشور بیش از یک سال گذشته از مسائل اقتصادی و هر آنچه متعلق
به کشور و بیت المال و مردم است به شدت مراقبت و صیانت کند و با
خاطیان برخورد بسیار جدی در دستور کار قرار داده شود بنابراین امیدوار
هستیم در ماه های پیش رو بخش نظارت قوه قضاییه جدی و محکم تر
از قبل به فعالیت های خود ادامه دهد.

اخبار
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معاون وزير صنعت:

کمبود روغننباتي در بازار
وجود ندارد

معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و
تجارت با تشريح وضعيت توليد روغن در سال
جاري و مقايسه آن با سال گذشته ،افزود :روند
توليد با توجه به آمارهاي اعالمي ،مناسب بوده
و بازار نبايد با کمبودي مواجه باشد.معدن و
تجارت« ،مهدي صادقينيارکي» ،در نشست
با اعضاي انجمن صنايع روغننباتي با تاکيد
بر ضرورت تداوم توليد مناسب روغن مورد
نياز صنف و صنعت و خانوار ،ضمن قدرداني
از اقدامات دولت و انجمن صنفي روغننباتي
براي تامين نياز بازار در ماه گذشته ،خواستار
اتخاذ تمهيداتي براي افزايش ذخاير مورد
نياز صنايع روغننباتي شد.معاون امور صنايع
وزارت صنعت ،ضرورت تامين مواد اوليه مورد
نياز اين صنعت که از مهمترين دغدغههاي
توليدکنندگان اين بخش است را مورد تاکيد
قرار داد.وي ،ضمن بررسي مهمترين چالشهاي
پيش روي اين صنعت ،بر تسريع در تامين ارز
مورد نياز براي واردات مواد اوليه تاکيد کرد.
در اين نشست مقرر شد :پيشنهادات اين
تشکل تخصصي براي تامين مواد اوليه و تامين
ارز مورد نياز براي واردات روغن خام مورد
بررسي قرار گيرد.
در اين نشست با تاکيد بر ضرورت تامين
مواد اوليه و اتخاذ تمهيداتي براي تامين ارز
توسط بانک مرکزي ،موضوعات مربوط به حمل
و نقل مواد اوليه از بنادر جنوبي و راهکارهاي
الزم با رييس سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي به منظور تسريع در انتقال مواد اوليه
به واحدهاي توليدکننده روغن نباتي نيز مورد
بررسي قرار گرفت.
به گفته مسووالن ستاد تنظيم بازار ،طي
روزهاي اخير  140هزار تن روغن مايع خوراکي
و جامد بخش صنف و صنعت از محل ذخاير
استراتژيک کشور تامين شده است.
دبير ستاد تنظيم بازار خبر داد؛

تعديل قيمت مرغ تا10روز ديگر

دبير ستاد تنظيم بازار گفت :توليد
روغن جامد افزايش و روند توزيع آن سرعت
يافته است و قيمت مرغ نيز تا  10روز آينده
تعديل ميشود.به گزارش سازمان حمايت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان« ،عباس
قبادي» با بيان اينکه روغن خام به عنوان
ماده اوليه توليد روغن جامد به وفور در کشور
وجود دارد ،اظهار داشت :هم اکنون  400هزار
تن روغن خام موجودي در بازرگاني دولتي
و  300هزار تن نيز در مسير واردات قرار
دارد و بخش خصوصي نيز داراي موجودي
مطلوبي از اين محصول است.وي با اشاره به
اينکه مصرف روغن خام کشور ماهانه 100
هزار تن است ،خاطرنشان کرد :براي تعادل
بخشي به بازار ،واردات افزايش يافته و توليد
نيز بيشتر شده است و برنامه داريم تا به
روند توزيع اين محصول نيز سرعت بيشتري
ببخشيم.معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به اينکه حمل و نقل
مشکل اصلي شرايط موجود روغن است ،افزود:
تانکرهاي خاصي ،امکان جابهجايي روغن را از
مخازن جنوب به کارخانههاي کشور دارند که با
هماهنگي با وزارت راه و شهرسازي براي سرعت
بخشي به توزيع روغن از طريق تانکرهاي خاص
اقدام کرديم.وي تاکيد کرد :به زودي يعني تا
هفته آينده در نتيجه اين اقدامات ،روند توزيع
و فراواني روغن جامد نيز مناسب مي شود تا
مصرف کنندهها به راحتي به آن دسترسي
داشته باشند.دبير کارگروه تنظيم بازار با
بيان اينکه تا يک هفته آينده روغن جامد در
بستهبندي  5کيلويي نيز به وفور در سطح
خرده فروشيها توزيع ميشود ،اظهار داشت:
درخواست مي کنم مصرفکنندهها نسبت به
فراواني محصول اطمينان داشته باشند و فقط
به اندازه مورد نياز براي تهيه اين محصول
اقدام کنند.همچنين قبادي تصريح کرد :يک
هفته تا  10روز آينده شرايط قيمتي مرغ
نيز با رسيدن توليدات جديد به بازار مناسب
و مساعد ميشود.پيش از اين اعالم شده بود
که به دليل وابسته بودن توليد روغن خوراکي
به واردات مواد اوليه آن ،در سال جاري برنامه
اختصاص يک ميليارد و  500ميليون دالر ارز
براي روغن خام وجود دارد که بايد  1.9ميليون
تن واردات روغن خام انجام شود تا بازار اين
محصول تنظيم شود.

رقابت افتخار آفرين واحدهاي
معدني و صنعتي چادرملو در
رکورد شکني توليد محصول

در يک ماهه آبان  99با توليد بيش از
 1ميليون و  104هزارو  500تن کنسانتره
در مجتمع معدني چادرملو ميزان توليد اين
محصول از مرز  7،5ميليون تن در  8ماهه
امسال گذشت .اين براي دومين بار در سال
جاري است که رکود توليد کنسانتره سنگ
آهن در چادرملو شکسته مي شود.اين ميزان
توليد نسبت به مهر ماه امسال از  17،5درصد
و نسبت به برنامه پيش بيني شده از 22،93
درصد رشد برخوردار بوده است  .در مهر ماه
 945هزارو  500تن کنسانتره توليد شده بود
.فوالد سازي چادرملو هم در آبان ماه امسال با
توليد بيش از  94هزار  386تن شمش فوالدي
رکورد شکني کرد ،اين ميزان  10هزارو 386
تن بيش از برنامه پيش بيني شده است .به
گزارش روابط عمومي چادرملو ،اين موفقيت
هاي پي در پي ،بدنبال تاکيدات مدير عامل
چادرملو و ايجاد انگيزه در بين کارکنان و
کارگران با ارائه مشوق هاي اثر بخش و عزم
تمامي مديران و پرسنل سخت کوش ،در
شرايطي محقق گرديده که کشور و جهان
تحت تاثير بحران ناشي از همه گير شدن
ويروس کرونا قرار گرفته است .

