اقتصاد
اخبار
کاهش عرضه روغن
سرخکردني در بازار

مشاهدات حاکي از آن است که عرضه
روغن سرخکردني در سطح خرده فروشيها
کم شده است.سال گذشته توليد و توزيع
روغن مايع و جامد چالش هاي بسياري را
به همراه داشت و کاهش عرضه آن به بازار،
بسياري را براي خريد روغن مجبور به ايستادن
در صفهاي طوالني کرد .البته اقدامات صورت
گرفته و تزريق چندين هزار تن روغن توسط
شرکت بازرگاني دولتي توانست ثبات و آرامش
نسبي در بازار برقرار کند ،اما کمبود روغن جامد
همچنان پابرجا ماند.امسال نيز عرضه کم روغن
جامد همچنان ادامه دار شده است و در کنار
آن نيز براساس مشاهدات ميداني و گزارش
هاي رسيده از خرده فروشي هاي سطح شهر
تهران ،عرضه روغن سرخ کردني هم در مغازه
ها کم شده است.موضوعي که رييس سازمان
حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان به
آن واکنش نشان داد و اعالم کرد که روغن
سرخ کردني به اندازه کافي در بازار وجود دارد و
علت اينکه در برخي از خرده فروشيها عرضه
نمي شود ،کمبود روغن نيست بلکه موضوع
اين است که اين خرده فروشيها واحد خود
را در سامانه جامع تجارت تعريف نکرده و کد
نقش دريافت نکرده اند.تابش در صحبت هايش
همچنين به عرضه روغن جامد نيز اشاره کرد
و گفت که در حال حاضر مشکل اصلي ،تامين
روغن جامد است که با برنامهريزيهاي انجام
شده و نظارت ،اميدواريم تا پيش از ماه مبارک
رمضان اين مشکل برطرف شود.با وجود اينکه
مسئوالن مربوطه از سال گذشته همواره وعده
دادهاند که مشکالت موجود در توليد و توزيع
روغن جامد و مايع را حل کنند ،اما به نظر مي
رسد که اين وعدهها هنوز عملياتي نشده و تنها
حد حرف باقي مانده است.

پهلوگيري کشتيهاي گازسوز
در بنادر ژاپن رايگان شد

بنادر يوکوهاما ،کاوازاکي و توکيو در ژاپن
در راستاي حمايت از کاهش آلودگيها ،تعرفه و
هزينه ورود براي کشتيهاي با سوخت LNG
و هيدروژن را حذف ميکنند.به گزارش سازمان
بنادر و دريانوردي ،در راستاي تالش براي قرار
دادن ژاپن به عنوان پيشرو در نسل بعدي
شناورهاي سازگار با محيط زيست و تحقق
اهداف اين کشور براي انتشار آاليندههاي کمتر،
بنادر توکيو برنامهاي براي تشويق کشتيهايي
که از سوختهاي جايگزين استفاده ميکنند،
در نظر گرفته است.از آوريل  2021و براي
پنج سال آينده ،هزينه ورودي بندر براي همه
کشتيهايي که از گاز طبيعي مايع ()LNG
به عنوان سوخت استفاده ميکنند و همچنين
کشتيهاي داراي موتور دوگانه سوز که با
سوخت کم گوگرد کار ميکنند ،در بنادر
توکيو رايگان خواهد بود.براي تثبيت بيشتر
موقعيت منطقه به عنوان يک هاب ،LNG
اين طرح همچنين شامل معافيت هزينه براي
کشتيهاي حامل سوخت  LNGنيز خواهد
بود.مشوقهاي در نظر گرفته شده در بنادر
يوکوهاما ،کاوازاکي و توکيو ارائه ميشود .از
ميان انواع شناورهايي که انتظار ميرود از اين
برنامه منحصر به فرد استفاده کنند ،شناورهاي
جديد حمل اتومبيل با سوخت  LNGهستند.
در حال حاضر کشتيهاي بزرگتر از  700تن
ملزم به پرداخت هزينه ورود به بندر بوده در
حالي که کشتيهاي کوچکتر از هزينهها
معاف هستند؛ اين طرح ميتواند کمک شاياني
براي کشتيهاي بزرگتر باشد.همچنين با
تمرکز بر روي نسل بعدي سوختهاي دريايي،
مقامات ژاپني اعالم کردند که برنامه معافيت
هزينهها شامل سوخت هيدروژن که هنوز در
حال توسعه است نيز ميشود .اين طرح شامل
کشتيهايي است که از سلولهاي سوختي
هيدروژن استفاده ميکنند؛ معافيت هزينه
براي کشتيهاي داراي سوخت هيدروژن نيز به
مدت پنج سال ادامه خواهد داشت.

ستاد تنظيم بازار،
ميزان و قيمت کاالهاي ويژه
ماه رمضان را اعالم کرد

در يکصد و سي و دومين جلسه
کارگروه تنظيم بازار با تاکيد بر حمايت ستاد
از تصميمات قرارگاه ساماندهي مرغ ،ميزان و
قيمت کاالها در سهميه ويژه ماه مبارک اعالم
شد.در يکصد و سي و دومين جلسه کارگروه
تنظيم بازار که در اين وزراتخانه و به رياست
«عباس قبادي» برگزار شد ،موضوعات مربوط
به تامين و توزيع گوشت مرغ بر اساس مصوبات
و تصميمات قرارگاه تخصصي ساماندهي مرغ
مطرح و بر حمايت ستاد تنظيم بازار از مصوبات
قرارگاه ،گزارشهايي درباره ميزان و چگونگي
توزيع گوشت مرغ در سطح استان تهران و نيز
ساير استانها ارائه شد.در اين جلسه «عباس
تابش» رييس سازمان حمايت مصرفکنندگان
و توليدکنندگان گزارشهايي درباره وضعيت
بازار اقالم پرمصرف در سبد خانوار ارائه کرد
که بر اساس آن  67قلم از  100قلم کاالي
رصد شده با کاهش يا ثبات قيمت همراه بوده
است.در بخش ديگر اين جلسه نيز موضوع
تامين کاالهاي سهميه ويژه ماه مبارک رمضان
مطرح و با استناد به آمار و گزارش ارائه شده
در اين زمينه ،ميزان  30هزار تن برنج وارداتي
هندي و تايلندي به ترتيب با قيمت  18هزار و
 500تومان و  12هزار و  500تومان در اختيار
مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.همچنين
مقدار  30هزار تن شکر با قيمت هشتهزار
و  700تومان براي بستههاي يک کيلوگرمي،
سه هزار تن گوشت قرمز منجمد با قيمت 80
هزار تومان و حدود  180هزار تن روغن با
قيمت مصوب به عنوان سهميه ويژه ماه مبارک
رمضان در نظر گرفته شده است.
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وزير کشاورزي :تمام مسئوليت تنظيم بازار بر عهده وزارت جهادکشاورزي نيست

با احتکار و منجمدکردن مرغ رو به رو هستيم

وزير جهادکشاورزي ضمن عذرخواهي از مردم بابت تالطم در
بازار تاکيد کرد :کارگروه ويژه اي براي کنترل بازار در بخش مرغ
تشکيل شده و به زودي آرامش به کل کشور بازخواهد گشت.
کاظم خاوازي در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي
وضعيت تامين و توزيع نهاده هاي دامي و کشاورزي بيان کرد:
مهمترين بخشي که در کشاورزي مورد توجه است بحث زارعت
مي باشد و  70درصد بخش زارعت را گندم تشکيل مي دهد .برنامه
ريزي هاي خوبي براي توليد گندم صورت گرفته است .در سال
زارعي 315 ،98هزار تن بذر درجه يک در اختيار کشاورزان قرار
گرفت و در سال  99به  413هزار تن رسيد و رشد  36درصدي
داشت .سن زدگي براي اولين بار به  0.3درصد کاهش يافت و
کشاورزي قراردادي از  93هزار تن به  200هزار تن رسيد.
وي در ادامه اظهار کرد :يکي از هجمه هايي که به بحث
صادرات وارد مي شد اين بود که کيفيت گندم ايران خوب نيست اما
با نمونه برداري هايي که در سطح کشور صورت گرفت  92درصد
گندم از کيفيت بااليي برخوردار است .خريد تضميني گندم در سال
 7.7 ، 98ميليون تن ،در سال  8.5 ، 99ميليون تن و در سال جاري
پيش بيني مي شود به  8.8ميليون تن برسد.
وزير جهاد کشاورزي در ادامه تصريح کرد :در بحث دانه هاي
روغني که مورد تاکيد رهبري بوده و از برنامه هاي اصلي وزارت خانه
است واردات به شدت کاهش يافته و حدود  2هزار تن بذر را خودمان
در داخل کشور تهيه مي کنيم .کشت قراردادي دانه هاي روغني
را تا  200هزار هکتار افزايش داديم از مجلس بابت قانون خريد
تضميني محصوالت کشاورزي تشکر مي کنيم .به واسطه اين قانون
ما تصميمات خوبي را گرفتيم که عوايد آن در سال زارعي پيش رو
مشخص خواهد شد .در بحث چغندر نيز تصميمات خوبي گرفته شد.

سه ارقام آفتابگردان ،گلرنگ و کلزا که از دانه هاي روغني هستند که
در برنامه ما قرار دارد ،گياه کاملينا که گياه جديدي است در توليد
دانه هاي روغني مورد توجه قرار گرفته و مي تواند سيماي آن را
تغيير دهد .براساس طرح جهش توليد به راحتي در ظرف  4سال
آينده مي توانيم  800هزار تن روغن در داخل کشور توليد کنيم.
وي در ادامه تاکيد کرد :در سال  98توليد چغندر قند ما 3.5
ميليون تن و در سال  5.5 ، 99ميليون تن است و قطعا در سال پيش
رو به خودکفايي در شکر خواهيم رسيد .در بحث پنبه در سال ، 98
 229هزار تن برداشت داشتيم و در سال زراعي قبل  270هزار تن
برداشت داشته و پيش بيني مي شود در سال زراعي جديد به 327
هزار تن برسد .در بحث ديم زارها که کمتر مورد توجه قرار گرفته
بود کار گسترده اي در حال انجام است که مي تواند به جهش توليد
انجاميده و هم تثبيت شغل باشد و هم درآمد خوبي براي کشاورزان
ايجاد کنند .تراز تجاري ما به دو ميليارد و  363ارتقا يافته که با
زحمات کشاورزان است.
وزير جهاد کشاورزي افزود :در محصوالت پروتئيني چه

وزير راه و شهرسازي گفت :بيش از يک ميليون و 200
هزار تفاهمنامه به منظور ساخت مسکن براي فرهنگيان،
شاغلين ،بازنشستگان و… ،امضا کرديم که اولويت با افراد
فاقد مسکن است.
محمد اسالمي ،در مراسم «بهرهبرداري از مسکن
وزير راه و شهرسازي محرومان توسط ستاد اجرايي فرمان امام (ره)» ضمن
اعالم کرد؛ قدرداني از ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در توجه به
طرحهاي مسکن ،افزود :رونق مسکن باعث رونق توليد،
توسعه اشتغال ،رفاه و منزلت اجتماعي و… ،و افزايش
سطح کيفي زندگي خانوادهها خواهد بود به همين دليل
تمام فکر ،برنامه و اراده ما اين است که با رونق مسکن
بتوانيم پايداري توليد را پايهگذاري کنيم.
وي به سه اقدام مهم اشاره کرد و گفت :شناسايي
کانون تقاضا ،جامعه هدف و اقدام آگاهانه بر اساس دو
اصل قبلي و تعويق پروژهها از جمله اهدافي است که دنبال
ميکنيم.
اسالمي به طرح ملي مسکن اشاره کرد و افزود :در

آغاز
ساخت
1/2ميليون
واحد
مسکوني

گوشت قرمز که به توليد  881هزار تن رسيديم و چه شير که
بالغ بر  11ميليون تن توليد داريم و چه گوشت مرغ که دو
ميليون و  500هزار تن توليد داريم امروز با مشکل توليد مواجه
نيستيم ،از ابتداي سال گذشته تا بهمن ماه ما با باالترين ميزان
جوجه ريزي مواجه بوديم و جوجه ريزي توسط چند سيستم
تحت کنترل است ميزان انحراف از جوجه ريزي  1.2مي باشد
و فلذا توليد به اندازه کافي در کشور مي باشد .اتفاقات ديگري
در بازار رخ داد که وضعيت را برهم ريخت ما امروز با احتکار و
منجمدکردن رو به رو هستيم در شهر تهران که نياز  1200تن
مي باشد به ترتيب در سه شيفت هزار تن بسته بندي اتفاق
افتاده است در نهايت دولت تصميم گرفت کارگروهي را تشکيل
دهد و مسئوليت آن با وزير جهاد است ،سه روز کاري از تشکيل
اين کارگروه مي گذرد اما اقدامات خوبي در حال انجام است ما
در تالش هستيم تا فضاي مناسبي را در بازار ايجاد کنيم تنها در
استان کهگيلويه و چند استان ديگر در تامين مرغ مشکل وجود
دارد که براي آنها نيز استان معين تعيين شده است.
خاوازي در پايان تصريح کرد :در سال  99ما در توليد کره به
خودکفايي رسيديم و واردات گوشت ما به يک پنجم کاهش يافت
براساس تصميم سران قوا تمامي مسئوليتها در بخش کشاورزي
چه صادرات و چه واردات و چه تنظيم بازار به عهده وزارت جهاد
نيست .اما بنده به نمايندگي از دولت از مردم عذرخواهي کرده
و ان شاءاهلل با کارگروه تشکيل شده قول مي دهم که به زودي
آرامش به بازار کشور بازگردد .در باغستانها وضعيت بسيار خوبي
داريم .هزينه هاي حمل و نقل ،خدمات ماشيني و نيروي کار
افزايش يافته و بر روي قيمت نهايي که کشاورز ارائه مي دهد
تاثيرگذار است.

مرحله اول  436هزار نفر و در مرحله دوم  110هزار نفر
ثبت نام کرده و واجد شرايط تشخيص داده شدند و ما
طرح ملي مسکن را براي اين جامعه هدف آغاز کرديم.
وزير راه و شهرسازي گفت :نکته مهم ديگر در طرح
ملي مسکن اين است که بتوانيم زمين مرغوب شهري
داشته باشيم که در اين خصوص اقداماتي انجام شده است.
وي با اشاره به اينکه  10هزار پروژه در سطح کشور
براي مسکن تعريف کرديم ،افزود :اين پروژهها ،طرحهايي
هستند که از سوي خود مردم براي احداث خانه،
مجتمعسازي و همچنين مشارکت با بخش خصوصي انجام
ميشود.
اسالمي به اصالح آئيننامهها نيز اشاره کرد و
گفت :براي رونق مسکن در کشور آئيننامههايي اصالح
و همچنين قوانيني در هيئت دولت مصوب کرديم که
اميدواريم باعث رونق ساخت مسکن در کشور شود.
وزير راه و شهرسازي افزود :در بحث مسکن ملي،
ستاد اجرايي فرمان امام (ره) يک چهارم پروژهها را تقبل

کرده که حرکت بسيار ارزشمندي است.
وي ادامه داد :همچنين بيش از يک ميليون و 200
هزار تفاهمنامه به منظور ساخت مسکن و دستگاههاي
مختلف براي فرهنگيان ،شاغلين ،بازنشستگان و… ،امضا
کرديم که اولويت با افراد فاقد مسکن است.
اسالمي در خصوص وضعيت خانههاي خالي نيز گفت:
يک ميليون و  300هزار واحد مسکوني خالي را به سازمان
امور مالياتي معرفي کردهايم و  19فروردين  1400تمام
ايرانياني که داراي ملک هستند ،بايد در سامانه ملي امالک
ثبت نام کنند.
وزير راه و شهرسازي افزود :افرادي که خانه خالي
يا مجتمع مسکوني خالي دارند ،ميتوانند آن را در طرح
ملي مسکن عرضه کنند و ما زمين خالي براي ساختوساز
مجدد در اختيارشان قرار ميدهيم.
وي از شهرداريها خواست که در سرعت گرفتن
پروژههاي طرح ملي مسکن همکاري کنند و مجموع
اقدامات مستلزم همکاري همه دستگاهها است.

راهي جديد براي واردات کاال به ايران

رئيس سازمان توسعه تجارت از کاهش سخت گيري دولت
براي واردات در ازاي صادرات خبر داد و اعالم کرد مصوبهاي
جديد در اين زمينه اجرايي ميشود.
از سال  1397و همزمان با از سرگيري تحريمهاي امريکا
عليه ايران ،دولت براي مديريت منابع محدود ارزي کشور ،اعالم
کرد که واردات حدود  2000قلم کاال به کشور ممنوع بوده و در
کنار آن صادرکنندگان نيز بايد ارز حاصل از صادرات خود را به
کشور بازگردانند.
در ماههاي بعد اختالف نظرهاي زيادي بين بانک مرکزي و
صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد اما در نهايت بنا
شد در کنار سامانه نيما ،واردات در ازاي صادرات نيز به عنوان يکي
از گزينههاي موجود در اين مسير اجرايي شود ،طرحي که هرچند با
استقبال بخش خصوصي مواجه شد اما در سال  1399در ماههايي
متوقف شد و بانک مرکزي مجوز آن را قطع کرد .در نهايت اما به نظر
ميرسد که اين راهبرد همچنان امکان اجرا دارد و رييس سازمان
توسعه تجارت از امکاني جديد در اين حوزه نيز خبر داده است.
زادبوم گفته با مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت،
صادرکنندگاني که از سال  1397تعهد ارزي دارند ميتوانند
در ازاي ميزان تعهد خود ،واردات داشته باشند .پيش از اين،
وضعيت تعهد ارزي مربوط به سالهاي  1398و  1399تعيين
تکليف شده بود.

رئيسکل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه بسته
سياستي بانک مرکزي در تيرماه سال گذشته ،به دليل آنکه
شرايط رفع تعهد ارزي صرفا شامل ارائه ارز نيمايي بود ،مورد
اعتراض صادرکنندگان قرار گرفت ،افزود :به دنبال پيشنهادهاي
اتاق بازرگاني ،وزارت صمت ساز و کارهاي مربوط به تنوعسازي
در بازگشت ارز صادراتي و ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان
مورد بررسي قرار داد و در نهايت ،مصوبه  177ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت در آبان ماه سال  1399تصويب و ابالغ شد.
به گفته وي ،بر اساس اين مصوبه ،به صادرکنندگاني که
از ابتداي سال  1398تعهد ارزي داشتند ،اجازه داده شد تا در
قالب واردات در مقابل صادرات ،ايفاي تعهد ارزي کنند ،و واردات
با ارز اشخاص نيز آزاد شد.
زادبوم افزود :در واقع کميته ماده  ،2مصوبه  177ستاد
هماهنگي اقتصادي دولت را جايگزين بسته سياستي  25تيرماه
بانک مرکزي کرده بود تا بر اساس آن ،مقررات پيچيده بخشنامه
تيرماه بانک مرکزي از بين برود؛ اما اشکاالتي در حوزه صادرات
و واردات در اين ابالغيه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش
خصوصي برطرف شود.
معاون وزير صمت ،گفت :بر اين اساس کميته اقدام ارزي
در سازمان توسعه تجارت با حضور اتاقهاي بازرگاني ،تعاون و
اصناف ،سازمان امور مالياتي ،گمرک و بانک مرکزي تشکيل شد

تا مصوبه  177که آرامشي را به صادرکنندگان و واردکنندگان
داده بود ،مورد بازنگري قرار گرفته و تکميل شود.
به گفته وي ،در نهايت بسته پيشنهادي که با نظر اتاق بازرگاني
و فعاالن اقتصادي تهيه شد تا به ابالغيه  177اضافه شود .اين بسته
پيشنهادي  13بند داشت و قرار بود در ستاد هماهنگي اقتصادي
دولت تعيين تکليف شود؛ اما در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور
نمايندگاني از پنج عضو کميته ماده  2در بانک مرکزي و با حضور
معاون ارزي اين نهاد ،مورد بررسي قرار گرفت .در اين جلسه
همچنين نماينده وزارت نفت ،سازمان برنامه ،وزارت اقتصاد و وزارت
صمت موضوعاتي را مطرح کردند و سرانجام پس از بحث و بررسي،
اين بسته پيشنهادي به  14بند افزايش يافت.

طبق شاخص قيمت پروژه هاي عمراني

قيمت مسکن ملي افزايش يافت

سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد هزينه هاي ساخت،
شاخص تعديل پروژه هاي عمراني را در سه ماهه چهارم سال 1399
اعالم کرده که بر اين اساس قيمت هر متر مربع مسکن ملي که تا
پيش از اين دو ميليون و  750هزار تومان بود  79درصد افزايش
يافته است.
هزينه ساخت مسکن ملي از دو ميليون و  750هزار تومان در
هر متر مربع به چهار ميليون و  922هزار تومان افزايش يافته است.
اين نرخ تعديل که از سوي سازمان برنامه و بودجه براي سه ماهه
چهارم سال  1399اعالم شده بر اساس نرخ رشد قيمت مصالح و
دستمزد اعمال شده است .سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه يک بار
هزينه اجراي پروژه هاي عمراني را بر اساس نرخ روز اعالم مي کند
که در سه ماهه دوم سال  1399قيمت ساخت مسکن ملي را براي
سازندگان و پيمانکاران  2ميليون و  750هزار تومان در نظر گرفت و
در سه ماهه چهارم با  79درصد رشد مواجه شده است.
اين خبر را جواد حق شناس ـ معاون مسکن شهري بنياد
مسکن ـ به ايسنا اعالم کرد و گفت :رشد  79درصدي هزينه ساخت
هر متر مربع واحدهاي اقدام ملي مسکن البته شامل همه مراحل
پروژه نمي شود .به طور مثال اگر ابنيه در مرحله اسکلت باشد،

هزينه فوندانسيون ،عايق رطوبتي و غيره بر اساس نرخ قبلي اعمال
خواهد شد.
حق شناس درباره آخرين وضعيت اجراي پروژه هاي اقدام ملي
که توسط بنياد مسکن اجرا مي شود گفت :طرح اقدام ملي مسکن
در  617شهر از سوي بنياد مسکن انقالب اسالمي اجرا مي شود که
تا امروز  51هزار و  697نفر افتتاح حساب کرده و  46هزار و 391
نفر واريز وجه داشتند ،يعني  40ميليون تومان اوليه را کامل واريز
کرده اند.
وي افزود :براي حدود  9هزار واحد نيز که متقاضيان وجه واريز
کرده اند زمين تامين نشده است .داليل مختلفي هم دارد؛ به طور مثال
زمين مشخص شده اما در کميسيون ماده  5در حال بررسي است .يا
کاربري مسکوني دارد اما از تاسيسات زيربنايي و روبنايي برخوردار نيست.
در بعضي موارد هم زمين هنوز تامين نشده است .اگر اين  9هزار واحد را
لحاظ نکنيم در حال حاضر  37هزار و  51واحد در دستور کار است که
هم زمين تامين شده و هم واريز وجه کامل شده است.
معاون مسکن شهري بنياد مسکن با بيان اينکه پروژه اقدام
ملي با روشهاي مختلفي اجرا مي شود گفت 22 :هزار و  414واحد
به شيوه پيمان جزء ،خريد مصالح به صورت اماني انجام مي شود.

 7728واحد نيز در گروه ساخت است که زمين تحويل متقاضيان
شده است 5929 .نفر هم به صورت گروههاي دو نفره و بيشتر زمين
تحويلشان شده است 980 .واحد نيز به صورت انبوه سازي خواهد
بود که بايد در سال جاري از انبوه سازان دعوت کنيم و پروژه را
تحويلشان بدهيم.
به گفته حق شناس ،تعداد واحدهاي اقدام ملي که توسط بنياد
مسکن شروع کرده هم اکنون  6700واحد است که از پيشرفت
فيزيکي حدود  7درصد برخوردار است.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به برنامه اجراي  138هزار
واحد مسکن ملي توسط بنياد مسکن ،علت اختالف تعداد واحدهاي
در حال اجرا با برنامه مصوب چيست؟ اظهار کرد :به هر حال تا
متقاضي نيايد نمي توانيم پروانه بگيريم و آماده سازي زمين کنيم .تا
پايان سال  1399حدود  46هزار نفر وجوه اوليه را واريز کرده اند .از
اين تعداد برخي شرع شده و برخي در حال آماده سازي زمين است.
 22هزار واحد در دست تسطيح است .به طور مثال پروژه دماوند
نزديک  2ماه درگير آماده سازي زمين بوديم که بعد از تسطيح مي
توان تحويل پيمانکار داد .پروژه ها به تدريج جلو مي رود و آمارها
دائما به روز مي شود.

استعالم گرفتن ممنوع الخروجي بدهي مالياتي آنالين شد

معاون سازمان امور مالياتي کشور گفت :امکان استعالم بدهي
مالياتي و ممنوع الخروجي از طريق درگاه ملي براي عموم شهروندان
فراهم است.
هادي خاني افزود :با الکترونيکي شدن تمامي خدمات مالياتي،
ارتباط موديان با ادارات مالياتي به کمترين ميزان کاهش مييابد و
به تبع اين امر ،فساد اداري و هزينههاي وصول ماليات نيز به شدت
تقليل مييابد.
وي گفت :نظام مالياتي کشور در آستانه تبديل شدن به يک
نظام مالياتي مدرن است که ماليات هوشمند ( )TAX .Iاصليترين
مشخصه آن به شمار ميرود.
معاون فناوريهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور افزود:
بسترسازي تسهيل ،تسريع و توسعه خدمات الکترونيک به ذينفعان
سازمان ،ارائه اطالعات مورد نياز مؤديان مالياتي و عموم مردم از
سوابق پروندههاي مالياتي ،يکپارچه سازي اطالعات مؤديان در يک
درگاه واحد ،کاهش مراجعات حضوري مردم به سازمان ،افزايش

رضايت مندي موديان وکاهش مصرف کاغذ ،از مهمترين اهداف
اجراي اين پروژه ملي به شمار ميرود.
خاني گفت :اين درگاه ملي خدمات الکترونيک مالياتي به نشاني
 ir.gov.tax.Myو با شعار «هر ايراني يک مودي» ،همينک آماده
خدماترساني به موديان مالياتي ميباشد.
وي افزود :از طريق اين پنجره واحد الکترونيک ،حدود 25
خدمت مالياتي به عموم شهروندان و موديان بطور متمرکز و به
صورت الکترونيک ارايه ميشود که از جمله اين خدمات ميتوان به
مشاهده پروندههاي مالياتي در بخش ماليات مستقيم و ماليات بر
ارزش افزوده ،کارتابل ابالغ الکترونيک ،ارايه اظهارنام ه هاي مالياتي،
رفع تعهدات ارزي و  ...اشاره کرد.
خاني گفت :همچنين ساير اقداماتي که شهروندان براي انجام
آن نيازمند مراجعه حضوري به ادارات مالياتي يا ساير مراجع بودند
از جمله پرداخت قبوض مالياتي ،دريافت گواهي نقل و انتقال موضوع
ماده  187قانون مالياتهاي مستقيم ،استعالم ممنوع الخروجي،

استعالم بدهي مالياتي ،استعالم ماليات خريداران سکه و  ...نيز از
طريق اين درگاه ملي قابل ارايه به مردم است.
معاون فناوريهاي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور با
بيان اينکه اين پنجره واحد روز به روز تکامل يافته و خدمات
مطلوبتري را به صورت الکترونيک به موديان ارايه خواهد کرد،
افزود :از جمله خدمات در دست طراحي ميتوان به مشاهده
فرآيندهاي رسيدگي و قطعيت ،درخواست بخشودگي جرائم،
درخواست تقسيط بدهي مالياتي ،درخواست ثبت و پيگيري
اعتراض ،ارسال اظهارنامههاي مشاغل و مستغالت استيجاري
و ارث ،اعالم عدم فعاليت ،تعطيلي ،شروع به کار و يا تغيير
کاربري ،درخواست استرداد ،درخواست رفع محدوديت تبصره
 4ماده  186ق .م .م ،درخواست ارسال اظهارنامه به بورس،
درخواست تمکين برگههاي مالياتي و مشاهده ماليات تکليفي
پزشکان اشاره کرد که در آينده ،اين خدمات به شکل موثري به
موديان محترم ارايه خواهد شد.

اخبار
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قدرداني امامجمعه نيشابور از
مديرعامل فوالد خراسان

حجت االسالم سيدقاسم يعقوبي ،امام
جمعه نيشابور در نخستين ديدار سال جديد
مديرعامل مجتمع فوالد خراسان با ايشان،
ضمن آرزوي توفيق براي دکتر غفوري و
همکاران مجتمع ،حضور مسووالنه فوالد
خراسان را در حيطه هاي اجتماعي نشان
دهنده نگاه نو مديريت اين شرکت دانست و
از وي قدرداني کرد.حجت االسالم سيدقاسم
يعقوبي ،امام جمعه نيشابور در نخستين ديدار
سال جديد مديرعامل مجتمع فوالد خراسان با
ايشان ،ضمن آرزوي توفيق براي دکتر غفوري
و همکاران مجتمع ،حضور مسووالنه فوالد
خراسان را در حيطه هاي اجتماعي نشان
دهنده نگاه نو مديريت اين شرکت دانست و از
وي قدرداني کرد.يعقوبي با اشاره به نامگذاري
سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به
عنوان سال «توليد ،پشتيباني ها ،مانع زدايي
ها» اظهار اميدواري کرد که دغدغه رهبر
انقالب درباره رونق توليد و اشتغال جوانان با
تالش ،هم افزايي و تعامل دولت و مجلس و
دستگاه هاي مسئول با صنعتگران و کارگزاران
حوزه اقتصاد و توليد جامه عمل پوشانده
شود.کسري غفوري ،مديرعامل مجتمع فوالد
خراسان با تشکر از همراهي هاي مسووالن
شهرستان و به ويژه حمايت امام جمعه شهرستان
بر تداوم راهبرد فوالد خراسان در حوزه مسئوليت
هاي اجتماعي تاکيد کرد و افزود :با وجود تحريم
هاي ظالمانه ،جهادگران اقتصاد و صنعت کشور
پايمردانه به ايفاي مسئوليت ملي و ديني خود در
حفظ توان توليد داخل و ارتقاي آن کوشيده اند و
اميد است که اين روند با تاکيد مقام معظم رهبري
بر پشتيباني و مانع زدايي در اين عرصه ،در سال
 1400رشد و شتابي قابل مالحظه اي بيايد.

اعالم موجودي کاالهاي اساسي

طبق آخرين گزارش مسئوالن گمرک
ايران موجودي کاالهاي اساسي در گمرک و
بنادر به بيش از  4.9ميليون تن رسيده است.
ارونقي  -معاون فني گمرک ايران-آخرين
وضعيت موجودي کاال در گمرک و بنادر تا
 14فروردين ماه را به ايسنا اعالم کرد.بر اساس
اين گزارش بيش از هفت ميليون تن موجودي
کاالهاي غير کانتينري در گمرک و بنادر است
که در کنار آن  90.1هزار کانتينر کاال قرار دارد
که  90درصد آن را کانتينرهاي پر وارداتي
تشکيل مي دهد .از موجودي حدود هفت
ميليون تني کاالها  4.1ميليون تن کاالهاي
اساسي است که بايد به آن کاالهاي موجود در
 31شناور رسيده به بنادر را اضافه کرد .از اين
شناور ها  15فروند حاوي  446.7هزار تن کنار
اسکله در حال تخليه و  16فروند حاوي 384.2
هزار تن کاالي اساسي در لنگرگاه منتظر است.
شناورهاي رسيده کاالهايي همچون روغن،
سويا ،جو و ذرت را حمل مي کند و در مجموع
کاالهاي اساسي همراه آنها به بيش از  800هزار
تن مي رسد ،بر اين اساس مجموع کاالهاي
اساسي موجود و حمل در شناورهاي رسيده به
بنادر حدود  4.9ميليون تن است.اما از موجودي
 4.1ميليون تني کاالهاي اساسي  225.7هزار
تن گندم 1.8 ،ميليون تن ذرت 538.1 ،هزار
تن جو 603 ،هزار تن سويا35.9 ،هزار تن
برنج 145.7 ،هزار تن شکر340.3 ،هزار تن
روغن خام 355.4 ،هزار تن دانه هاي روغني
تشکيل مي دهد .درباره موجودي کاالها در
بنادر بيشترين ميزان با  3.1ميليون تن بندر
امام خميني قرار دارد و در ساير بنادر نيز
248.8هزار تن شهيد رجايي360.2 ،هزار تن
امير اباد 127.3 ،هزار تن انزلي 194.7 ،نوشهر،
951تن شهيد باهنر 68 ،تن خرمشهر345 ،
تن بندر لنگه 37.6 ،هزار تن فريدون کنار7.3 ،
هزار تن آستارا ،است.موجودي کاالهاي اساسي
در بنادر چابهار ،بوشهر و همچنين آبادان به
صفر رسيده است.
با توافق توليدکنندگان سيمان

قيمت سيمان سفيد  35درصد
افزايش يافت

طبق مصوبه کارگروه مديران عامل
شرکتهاي بورسي و غير بورسي حاضر
توليدکننده سيمان سفيد ،با توجه به افزايش
هزينههاي توليد ،قيمت هر تن سيمان سفيد
فله از اول سال جاري  35درصد افزايش يافت.
کارگروه مديران عامل شرکتهاي سيمان
سفيد ،در پي افزايش قيمت تمام شده توليد
سيمان سفيد همچون مواد اوليه توليد ،قطعات
يدکي و همچنين هزينه حملونقل (بهويژه
حملونقل مواداوليه) ،به متنظور جلوگيري
از زيان عمده به کارخانههاي توليدکننده
سيمان ،طي جلسات متععد توافق کردند که
براي جبران بخشي از افزايش هزينهها ،قيمت
فروش سيمان سفيد از ابتداي سال جاري،
مشمول افزايش  35درصدي شود .بنابراين،
قيمت سيمان سفيد با اين ميزان افزايش به
 567هزار تومان به ازاي هر تن سيمان سفيد
فله رسيده است .عالوه بر اين هزينه ماليات بر
ارزش افزوده و بستهبندي نيز به قيمت سيمان
سفيد پاکتي اضافه خواهد شد.اين تصميم با
حمايت مديران شرکتهاي سيمان اروميه ،ساوه،
کرمان ،شرق ،اصفهان ،الرستان ،شمال ،نيريز و
بنويد گرفته شده است.نيمه مهرماه سال گذشته،
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان در
نامهايخطاببهمديرانعاملشرکتهايسيمان،
از موافقت سازمان حمايت مصرفکنندگان
و توليدکنندگان با افزايش قيمت سيمان
پاکتي خبر داده بود .باتوجه به افزايش قيمت
کيسههاي پروپيلن که ناشي از افزايش قيمت مواد
پتروشيمي بود ،سازمان مذکور (سازمان حمايت
مصرفکنندگان و توليدکنندگان) با افزايش نرخ
سيمان پاکتي موافقت کرد که طبق آن با افزايش
قيمت سيمان پاکتي به ميزان هر تن 40 ،هزار
تومان موافقت شده بود.

