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 استقراضیه بودجه1400 
امروز به مجلس مي رود 

در پي عدم اصالح بودجه هاي س�نواتي به رغم تش�ديد تحريم و 
كرونا تكيه دولت و ش�ركت هاي دولتي بر پوش�ش كسري بودجه 
از محل اس�تقراض از ارزش پول ملي و آينده فروشي بسيار زياد 
شده اس�ت، حال گويا مقرر اس�ت امروز اليحه بودجه س�ال 1400 
به مجلس ش�وراي اس�المي ارائه شود كه كارشناس�ان اقتصادي 
نگران ايجاد بدهي هاي بيش�تر براي دولت س�يزدهم هس�تند. 
همه ساله اليحه بودجه سال آتي تا نيمه آذرماه از سوي دولت تقديم 
مجلس مي شود و در همين راستا سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس از تقديم اليحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شوراي 
اسالمي در روز جاري خبر داد، با توجه به اينكه در سال هاي اخير تكيه 
دولت براي پوشش كس��ري بودجه به اس��تقراض از ارزش پول ملي و 
همچنين انتشار اوراق بدهي معروف به آينده فروشي زياد شده، بودجه 

سال ۱۴۰۰ از اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است. 
    اليحه بودجه سال 1400 به مجلس تقديم مي شود

محمدمهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به فرا رس��يدن 
زمان تقديم اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ به مجلس گفت: روز سه شنبه 
طي جلسه اي كه با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داشتم، اعالم 
كرد كه دولت امروز )چهارشنبه ۱2 آذر ماه( اليحه بودجه سال آينده را 

تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد كرد. 
   رئيس جمهور: بودجه به نفت متكي نخواهد بود

از سوي ديگر حجت االسالم حسن روحاني رئيس جمهور روز سه شنبه در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ايجاد نگراني نسبت به آينده كشور 
و برهم زدن آرامش رواني مردم را دقيقاً بازي در ميدان دشمن خواند و 
تصريح كرد: اگر چه اين سختي ها و مشقات در دوره شيوع كرونا مسير را 
براي دولت ناهموارتر مي كرد، اما نسبتاً توانسته اين موضوع را نيز خنثي 
كند و از اين نظر همه بايد مراقب اقدامات و اظهارات خود باشند كه آرامش 
فضاي اقتصادي كشور و امنيت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگيرد. در 
اين جلس��ه مباحث مربوط به نهايي كردن قانون بودجه مطرح ش��د و 
رئيس جمهور با اشاره به محورهاي اصلي بودجه سال آينده كشور گفت: 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۰، راه را براي تحرك كشور به مسير پيشرفت و 
توسعه زيرساخت ها باز مي كند.  روحاني اظهارداشت: حفظ و تقويت روند 
توسعه كشور و همزمان حمايت از قشرهاي ضعيف مبناي اصلي تدوين 
بودجه در س��ال آينده بوده و با تالش هاي صورت گرفته در سال جاري 
و ريل گذاري هاي انجام ش��ده مي توانيم افق پيش روي اقتصاد كشور و 
معيشت مردم را روشن تر و رو به بهبود ترسيم كنيم. وي افزود: اميدواريم 
با برطرف شدن برخي تنگناها، مسير توسعه كشور در سال آينده آهنگ 
پرشتاب تري به خود گيرد. رئيس جمهور متكي نبودن به نفت در بودجه 
سال آينده را از ديگر متغيرهاي مثبت اين بودجه برشمرد و گفت: دولت 
با محاسبات دقيق و با توجه به تجارب به دست آمده در فرايند مقابله با 
تحريم هاي سخت اقتصادي تحميل شده به كشور، برنامه ريزي هاي الزم 

را انجام داده كه اين امر دستاورد بزرگي است. 
   بودجه به اوراق نفتي وابسته است؟

هر چند رئيس جمهوري مي گويد بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت متكي نخواهد 
بود، اما براس��اس پيش نويس اليحه بودجه ۱۴۰۰ منابع بودجه عمومي در 
سال آينده به حدود 8۰۰ تا 85۰ هزار ميليارد تومان مي رسد.  بخش اعظم 
افزايش چشمگير منابع بودجه از محل درآمد فروش اوراق پيش فروش نفت 
است و سازمان برنامه و بودجه پيش بيني كرده است، 2۰5 هزار ميليارد تومان 
از اين محل محقق شود. دولت در حالي اين پيشنهاد را مطرح كرده است كه 
تابستان امسال، پيشنهاد انتشار اوراق مذكور در شوراي سران قوا رد شد و 
كارشناسان و مراكز پژوهشي انتشار اين اوراق را پرهزينه ترين شيوه جبران 
كسري بودجه دانستند. كارشناسان با اشاره به وابستگي اوراق پيش فروش 
نفت به نرخ ارز و قيمت جهاني نفت تأكيد دارند با انتشار اوراق مذكور، كشور 

از چاله كسري بودجه به چاه بحران بدهي سقوط مي كند.

 توقیف محموله لنج تجاري
در نزديكی يك دفترخانه گمركي

ش�ناور 1۷0 ميليارد ريالی كاالي ديجيتال قاچ�اق در بندر ريگ 
توقيف شده اس�ت. هرچن�د كاال قب�ل از ورود به گم�رك توقيف 
ش�ده اما س�ؤال جدي اين اس�ت كه با توجه به الزام ريجس�تري 
تلف�ن هم�راه، محمول�ه مذكور ع�ازم ك�دام مقصد بوده اس�ت. 
فرمانده مرزباني استان بوشهر از شناسايي و توقيف يك فروند شناور تجاري 
با بيش از ۱7۰ ميليارد ريال كاالي ديجيتال قاچاق در بندر ريگ خبر داد. در 
بازرسي از شناور توقيفي حدود 6 هزار دستگاه گوشي موبايل و تبلت، دو هزار 
عدد لوازم جانبي موبايل و چندين دستگاه ماينر )استخراج ارز مجازي( فاقد 
هرگونه مدارك گمركي كشف شد. سؤالي كه وجود دارد اين است كه محموله 
اين لنج چگونه قرار بوده از مرزهاي رسمي ترخيص و خارج شود. آيا قرار بوده 
محموله مذكور تحت عنوان كاالي ته لنجي ترخيص شود؟ اين ابهاماتي كه 
نيروي انتظامي و ساير دس��تگاه هاي مرتبط و ارگان هاي نظارتي با توجه به 
حجم باالي محموله بايد شفاف س��ازي كنند. كاالي ملواني يا ته لنجي يكي 
از رويه هايي اس��ت كه در س��نوات اخير ابهامات جدي در خصوص جزئيات 
پياده سازي آن در گمركات مختلف استان هاي جنوبي كشور مطرح شده است. 
تا كنون ضوابط مشخصي از نحوه و ميزان ترخيص كاالهاي گروه چهار از طريق 
رويه ته لنجي عنوان نشده است. ش��هريور ماه امسال سرپرست گمرك نخل 
تقي )از زير مجموعه هاي استان بوشهر( به تعاوني لنج داران اعالم كرده است، 
حداكثر كاالي مجاز به گمرك نخل تقي به تعداد 3۰ وانت بار است. بر اين اساس 
هر لنج دار مي تواند محموله اي معادل 3۰ وانت را به عنوان ته لنجي يا كاالي 
ملواني بدون اعمال تشريفات رايج ترخيص كاالهاي رسمي از گمرك خارج 
كند. يكي از مقامات مسئول در گفت و گو با تسنيم، با اشاره به اينكه در خصوص 
محموله مذكور احتماالً قصد تخليه در خور غير مجاز وجود داشته است، گفت: 
بايد قرائن براي اثبات جرم وجود داشته باشد اگر درست مستند سازي انجام 
نش��ود هيچ نتيجه اي در پي نخواهد داشت. گفتني است، دفتر خانه گمركي 

ريگ به عنوان زير مجموعه اداره كل گمرك گناوه فعاليت مي كند.

 پلمب ۷۹ واحد صنفی فروش مرغ
به دلیل تخلف

معاون نظارت وبازرسی س�ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
تهران اع�الم كرد، طی ۷۲ س�اعت گذش�ته ۶۵ واح�د صنفی به 
دلي�ل تخلف عرض�ه خ�ارج از ش�بكه و گرانفروش�ی و 14 واحد 
نيز ب�ه دليل رعاي�ت نكردن ن�كات بهداش�تی پلمب ش�ده اند.
 سعيد محمدی پور در گفت وگو با ايسنا، از اجرای  طرح تنظيم بازار مرغ و 
برخورد با متخلفان از هشتم تا دهم آذر ماه خبر داد و گفت: در سه روز ياد 
شده بيش از هزار و 365 بازرسی از واحدهای صنفی توليدی و توزيعی مربوط 
به مرغ انجام شده كه از اين تعداد، ۴32 پرونده تخلف به ارزش ۴63ميليون 
و 5۰۰ هزار تومان تنظيم و به تعزيرات حكومتی ارسال شده است. همچنين 
به گفته وی بر اس��اس دس��تور قضايی و با هماهنگی پليس اقتصادی در 
س��ه روز گذش��ته 65واحد صنفی به دليل تخلف عرضه خارج از شبكه و 
گرانفروشی و ۱۴ واحد به دليل رعايت نكردن نكات بهداشتی پلمب شده  اند.  
معاون بازرسی و نظارت سازمان با اشاره به عرضه مرغ به قيمت  مصوب در 
مراكز  خرده فروشی در سطح شهر تأكيد كرد كه فروش باالتر از اين قيمت 
تخلف و گرانفروشی محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت 
می گيرد. شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف صنفی مراتب را به 
س��امانه ۱2۴ گزارش دهند. همچنين روز گذشته اعالم شد كه واحدهای 
دريافت كننده سهميه مرغ ملزم به نصب بنر با قيمت مصوب ۱8 هزار و 5۰۰ 
تومان شده اند و توليدكنندگان نيز بايد اطالعات توليد، خريد و فروش اين 
كاال را در سامانه جامع تجارت ثبت و رصد كنند. سهميه واحدهای صنفی 
نيز از طريق معرفی اتحاديه با ارائه ليست روزانه تأييد شده و با نظارت كامل 

بر تحويل گوشت مرغ با نرخ مصوب تحويل خواهد شد.
........................................................................................................................

 پیگیری طراحی خودروهای مدرن 
و ارزان قیمت  

معاون علم�ی و فن�اوری رئيس جمه�وری ضمن تأكيد ب�ر اينكه 
بايد از كپی كاری و مونت�اژكاری در صنعت خودرو خارج ش�ويم، 
از دنب�ال ك�ردن طراح�ی خودروه�ای م�درن و ارزان قيم�ت 
ب�ا اس�تفاده از ظرفيت ه�ای داخل�ی خب�ر داد و اعالم ك�رد كه 
هوشمندس�ازی در صنع�ت خ�ودرو ني�ز پيگيری خواهد ش�د.

به گزارش ايسنا، سورنا ستاری روز گذش��ته در نشست مشترك با وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رئيس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام 
معظم رهبری كه با موضوع بررسی طرح توليد خودروی مدرن و اقتصادی 
برگزار شد، اظهار كرد: ايجاد نوآوری با اس��تفاده از طراحی های داخلی 
بيشتر خواهد شد، به همين دليل در طرح توليد خودروی ارزان قيمت و 
مدرن روی طراحی داخلی با استفاده از ظرفيت های داخل كشور تأكيد 
داريم. طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهور با بيان اينكه اگر طراحی دست خودمان باشد، خلق خودرو 
خواهيم كرد، گفت: از كپی كاری در حوزه خودرو و مونتاژ بايد بيرون بياييم 
و به سمت خلق خودرو با استفاده از طراحی نيروهای متخصص كشورمان 
و نخبگان حركت كنيم. وی ضمن تأكي��د بر اينكه آينده صنعت خودرو 
در هوشمندسازی است، افزود: كشور ما نيز در آينده بايد به سمت توليد 
خودروهای هوشمند و برقی برود تا از اين موضوع عقب نمانيم. اين مهم 
نيز در دستور كار قرار گرفته است. در ادامه اين نشست، علی   آقامحمدی، 
رئيس گروه اقتصادی معاونت بررس��ی دفتر مقام معظم رهبری و عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با بيان اينكه نگاه مردمی و اقتصادی 
به توليد خودروهای مدرن سبب اس��تقبال طيف گسترده ای از مردم از 
خودروهای داخلی خواهد شد، گفت: برای توليد خودروهای ارزان قيمت 
و مدرن بايد تمامی دستگاه های مرتبط تعامل داشته باشند و مشكالت 

پيش روی خودروسازان در اين طرح برداشته شود.
وی ضمن تأكيد بر ضرورت ايجاد فضای رقابتی برای اجرای اين طرح 
اظهار كرد: خودروسازان دولتی و بخش خصوصی بايد در كنار هم اين 
طرح را جلو ببرند. ضمن اينكه انطباق با قيمت های جهانی نيز نكته حائز 
اهميتی است كه سبب ورود خودروهای توليدی كشورمان به بازارهای 

رقابتی دنيا خواهد شد كه اين مهم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
آقامحمدی  تصريح ك��رد: همچنين توجه به اس��تانداردهای نوين و 
روز دنيا در توليد خودرو و پلتفرم های ايجاد ش��ده بس��يار مهم است. 
در واقع خودروی داخلی بی كيفيت سبب ورود خودروسازان خارجی 
به كشورمان شده اس��ت، لذا در طراحي و س��اخت خودروی مدرن و 

اقتصادی بايد نگاه ويژه ای به كيفيت وجود داشته باشد.
........................................................................................................................

استان های كم برخوردار، دريافت كننده 
كمترين تسهیالت رونق تولید!

جديدترين آمار منتش�ر ش�ده از س�وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت)صمت( نشان می دهد كه در هفت ماهه امسال استان های 
سيستان و بلوچستان، كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد با وجود 
داشتن يک، سه و 14 ثبت نام در بخش تسهيالت رونق توليد، هيچ 
مبلغی دريافت نكرده اند و استان ايالم نيز كمترين تسهيالت رونق 
توليد، معادل ۷0ميلي�ون تومان را به خود اختصاص داده اس�ت.

به گزارش ايسنا، بر اس��اس اين آمار در  هفت ماهه اول امسال بيش از 
5هزار و ۱۴8 ميليارد تومان تس��هيالت برای تأمي��ن مالی بنگاه های 
توليدی كوچك، متوس��ط و طرح ه��ای نيمه تمام با پيش��رفت باالی 
6۰درصد در راس��تای اقتصاد مقاومتی به هزار و ۹۰7 واحد و بيش از 
3هزار و 7۹۱ ميليارد تومان تسهيالت برنامه توليد و اشتغال )تبصره 

۱8( به 68۱ واحد در استان های مختلف پرداخت شده است.
 در اين مدت 8 هزار و ۱۹6 مورد ثبت نام برای استفاده از تسهيالت رونق 
توليد انجام ش��ده كه ۴ هزار و 677 مورد برای دريافت بيش از ۱7 هزار و 
238  ميليارد تومان تسهيالت به بانك ها معرفی شده اند و در نهايت نيز 
هزار و ۹۰7 فقره تسهيالت به ارزش بيش از 5 هزار و  ۱۴8 ميليارد تومان 
پرداخت شده است، يعنی حدود 23درصد از كل ثبت نام كنندگان موفق به 
دريافت اين تسهيالت شده اند. همچنين در هفت ماهه اول امسال 2 هزار 
و 27۰ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهيالت برنامه توليد و اشتغال انجام 
شده كه هزار و ۱۹2 مورد برای دريافت تسهيالت 8 هزار و ۹58 ميليارد 
تومانی به بانك معرفی شده اند. در نهايت نيز 68۱ مورد پرداخت تسهيالت 
به ارزش 3 هزار و 7۹۱ ميليارد تومان صورت گرفته اس��ت؛ يعنی حدود 
3۰درصد از كل ثبت نام كنندگان موفق به دريافت اين تسهيالت شده اند. در 
اين ميان بيشترين پرداختی تسهيالت رونق توليد مربوط به استان البرز با 
مبلغ بيش از هزار و 2۴6 ميليارد تومان، سمنان با مبلغ 73۴ميليارد تومان 
و گلستان هم با  مبلغ نزديك به ۴75 ميليارد تومان بوده است. بيشترين 
تسهيالت توليد و اش��تغال نيز به اصفهان، خراسان رضوی و قم پرداخت 
شده، به طوری كه مبلغ پرداختی به اين استان ها به ترتيب 3۹۴ميليارد 

تومان، 3۴5 ميليارد تومان و 2۹۹ ميليارد تومان بوده است.
    كدام استان ها كمترين تسهيالت را گرفتند؟

البته در هفت ماهه اول امس��ال، استان های سيس��تان و بلوچستان، 
كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد با وجود داشتن يك، سه و ۱۴ ثبت نام 
در بخش تسهيالت رونق توليد، هيچ مبلغی دريافت نكرده اند. استان 
ايالم نيز كمترين تس��هيالت رونق توليد، معادل 7۰ ميليون تومان را 
به خود اختصاص داده است. در زمينه تس��هيالت توليد و اشتغال نيز 
در هفت ماهه اول امسال اس��تان های گيالن، هرمزگان و كهگيلويه و 
بويراحمد با دريافت ۱8، 22 و 2۴ ميليارد تومان كمترين تس��هيالت 
توليد و اشتغال را در دريافت كرده اند. الزم به يادآوری است، تسهيالت 
تبصره ۱8 قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود كه متقاضيان 
می توانند با ثبت نام در سامانه بهين ياب از اين ظرفيت در راستای تأمين 
سرمايه در گردش، نوسازی و بازس��ازی يا تكميل واحدهای توليدی 

باالی 6۰ درصد پيشرفت فيزيكی استفاده كنند.

عزم »خانه ملت« برای تأمین خانه مردم 
 نمايندگان مجلس طرح مسكن سازي را در دست بررسي دارند

 كه با تصويب آن ساالنه بيش از يک ميليون واحد مسكونی در كشور ساخته شود

در دول�ت يازده�م و دوازدهم متوس�ط نرخ 
مسكن در تهران از محدوده 3ميليون تومان 
در هر متر مربع به محدوده ۲۷ميليون تومان 
صع�ود ك�رد و در پ�ي اين رش�د س�اير نقاط 
كشور نيز با افزايش نرخ مس�كن مواجه شد. 
در اين مي�ان مجلس كنوني ب�ا درك اين مهم 
كه هزينه مس�كن بيشترين س�هم را در سبد 
هزينه خانوار در طول زندگي به خود اختصاص 
مي دهد، در نظر دارد ب�ا عملياتي كردن طرح 
ب�زرگ مسكن س�ازي ه�م نرخ ه�اي كاذب 
كنوني در بازار مسكن را بش�كند و هم اينكه 
زيرساخت توليد س�االنه حداقل يک ميليون 
واح�د مس�كوني در كش�ور را فراه�م آورد. 
افزايش قيمت مسكن در دولت يازدهم و دوازدهم 
آرزوي خانه دار ش��دن بس��ياري از خانوارها را بر 
باد داد، به طور نمونه متوس��ط نرخ هر متر مربع 
مسكن در ش��هر تهران كه در سال ۹2 در محدود 
2 الي 3ميليون توم��ان قرار داش��ت و خانوارها 
مي توانس��تند با يك پس انداز 5۰ميليوني و اخذ 
وام بانكي به سادگي يك واحدمسكوني مناسب 
تهيه كنند، اما هم اكنون بسياري از خانوارها در 
تأمين هزينه هاي روزانه خود مانده اند چه برسد 
به آنكه بخواهند با نرخ هاي متوس��ط 27ميليون 
توماني هر متر مربع در تهران يك واحد مسكوني 

كوچك تهيه كنند. 
بدين ترتيب عملكرد دول��ت يازدهم و دوازدهم 
در حوزه تنظي��م بازار مس��كن و تقويت عرضه و 
ساخت و ساز و قيمت آنقدر بد بود كه متقاضيان 
مس��كن منتظر تغيير دولت و بالطب��ع آن تغيير 
سياست هاي حوزه زمين، ساختمان و ماليات از 

حوزه داللي بخش مسكن هستند. 

نرخ هاي كنوني مس��كن و حجم مبادالت نشان 
مي دهد كه بازار به شدت در ركود فرو رفته است 
و حتي به رغم اصالح نرخ مسكن طي هفته هاي 
اخي��ر بازهم تحركي در بازار مس��كن به چش��م 

نمي خورد. 
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با درك بي عملي كه در حوزه زمين و س��اختمان 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم رخ داده اس��ت، 
سياس��ت ساختمان س��ازي در مقياس بزرگ و 
همچنين آزاد س��ازي زمين با هدف كاهش نرخ 
زمين و ساختمان را در دستور كار قرار داده اند تا 
با افزودن سياست هاي مالياتي جهت مهار حوزه 
داللي و دس��تكاري نرخ هاي زمين و ساختمان 
رؤياي برباد رفته خانه دار ش��دن در هفت س��ال 
اخير را به ط��ور مجدد به م��ردم بازگردانند و آنرا 

محقق كنند. 
  رشد صدها درصدی پايه پولی

روزگاري حاميان دولت يازدهم با اش��اره به خط 
اعتباري ۴5هزار ميليارد تومان��ي بانك مركزي 
براي طرح مسكن مهر كه صرفاً در توليد مسكن 
به كار مي رفت و س��پس بعد از ساخت و تحويل 
مسكن، اقس��اط مس��كن مهر به بانك مسكن و 
بانك مركزي ع��ودت داده مي ش��د، اين طرح را 
عامل اصلي جهش تورم در اقتصاد ايران معرفي 
مي كردند، اما اگر نگاهي به پاي��ه پولي در دولت 
يازدهم و دوازدهم بيندازيم، مي بينيم بدون اينكه 
طرحي چون مسكن مهر در اين دولت اجرا شود 
حجم پايه پولي از محدوده ۹۰ هزار ميليارد تومان 
به محدوده ۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
نكته جالب ديگر آن است كه حجم نقدينگي كل 
كش��ور بدون اينكه طرحي چون مسكن مهر در 

اين سال ها اجرا شود از محدوده 5۰۰ هزار ميليارد 
تومان به محدوده 3هزارهزار ميليارد تومان جهش 

داشته است. 
يكي از نقاط اميد بخش به رهايي بازار مس��كن، 
حوزه زمين و س��اختمان از سياست هاي فعلي، 
 طرح بزرگ مسكن سازي مجلس شوراي اسالمي 
اس��ت كه اميد است با عملياتي ش��دن اين طرح 
در آين��ده اي نزديك ب��ازار مس��كن از وضعيت 
كنوني خالص شود. در همين ارتباط و به منظور 
جبران خس��ارات وارد ش��ده در طول سال هاي 
گذشته مجلس شوراي اسالمي پس از ارائه طرح 
اصالح ماده 5۴ قانون ماليات هاي مستقيم، طرح 
جهش توليد و تأمين مسكن را معرفي كرد كه به 
موجب آن دولت مكلف به ساخت ساالنه حداقل 
يك ميليون واحد مسكوني براي متقاضيان واجد 
شرايط شده و منابع مالي ساخت اين تعداد واحد 
نيز از مح��ل صندوق در نظر گرفته شده اس��ت و 
هدايت 25 درص��د از تس��هيالت اعطايي بانكي 

ميسر مي شود. 
   مسكن 13۷ بنگاه اقتصادي پسيني 

و پيشيني را به سمت رونق هدايت مي كند
اقبال شاكري، نماينده مردم تهران، ري و شميرانات 
در مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس 
اظهار داشت: ما هم منابع داخلي داريم و هم تقاضاي 
كافي براي ساخت مس��كن. مصالح ساختماني و 
نيروي كار ماهر در كش��ور به وفور يافت مي شود، 
ولي نمي دانم چرا در خيلي از كارها از جمله مسكن 
عزم ملي نمي بينيم. اگر ما دغدغه مسكن را از بدنه 
جامعه حذف كنيم، تحول در كشور ايجاد مي شود و 
چون مسكن چرخه ۱37 صنعت پسيني و پيشيني 
را به كار مي اندازد، رونق هم ايجاد مي شود و اقتصاد 

از ركود فاصله مي گيرد. 
شاكري افزود: وزارت راه و شهرسازي بايد خودش 
را در قامت ارقام تقاضاي به ساخت مسكن نظير 
ساخت يك تا ۱/5ميليون واحد مسكوني آماده 
كند. س��اخت يك ميلي��ون مس��كن كار زيادي 
مي خواه��د. وزارت راه فعل��ي و وزارت راه دولت 
آينده بايد خودش��ان را براي اين موضوع آماده 

كنند. 
   زمين، مصالح، ني�روي كار و منابع مالي 

براي مسكن سازي فراهم است
شاكري اظهار داشت: ساخت حداقل يك ميليون 
واحد مسكوني در قدم اول به زمين نياز دارد كه 
بررسي هاي كارشناسي ما بيانگر آن است كه اين 
منابع به وفور در كش��ور وجود دارد و مي تواند از 
محل بافت فرسود و زمين هاي باير داخل شهرها 
تأمين شود.مسئله بعدي منابع مالي است كه قرار 
است از صندوق در نظر گرفته شده در اين طرح و 
هدايت 25 درصد از تسهيالت اعطايي بانكي تأمين 
شود. بررسي مسائل پيرامون مصالح ساختماني 
هم مشخص كننده آن است كه بسياري از صنايع 
وابسته به مسكن نظير صنعت سيمان يا فوالد با 
كمتر از 2۰ درصد ظرفيت فعال هستند و در تأمين 

اين مصالح هيچ مشكلي وجود ندارد. 
 وي اف��زود: وقتي تم��ام منابع موجود اس��ت، 
پتانس��يل س��اخت نيز فراهم خواهد ش��د. الزم 
به ذكر اس��ت تجربه مس��كن مهر نيز بيان مثال 
عملي از ظرفيت مسكن س��ازي در كش��ور است 
كه بي ارتباط با ارقام ساخت حداقل يك ميليون 

مسكن در سال نيست. 
  منابع مال�ي طرح مجلس براي س�اخت 
يک ميلي�ون واحد مس�كوني از كجا تأمين 

مي شود
از سوي ديگر مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس ضمن اش��اره به طرح جه��ش توليد و تأمين 
مسكن گفت: هفته گذشته قرار بود اين طرح به صحن 
علني مجلس ارسال شود كه متأسفانه از دستور كار 
خارج شد كه كميسيون عمران نيز مراتب اعتراض 
خود را به هيئت رئيسه ابالغ كرد. اين نماينده مجلس 
در تشريح اين نكته كه جلسات بسياري با كارشناسان 
مسكن پيرامون اين طرح برقرار شده است، گفت: در 
طول اين هفته نيز طرح جهش توليد مورد بررس��ي 
بيشتر قرار گرفته و جلس��ات با مركز پژوهش هاي 

مجلس در حال برگزاري است. 
وي با اشاره به برخي تغييرات انجام شده در اين 
طرح افزود: يك��ي از موارد تغيي��ر يافته در طرح 
جهش توليد و تأمين مس��كن پيرامون مس��ئله 
تأمي��ن مالي ب��ود. در همين راس��تا در حالي كه 
كميسيون عمران تصميم بر اختصاص 25 درصد 
از تسهيالت پرداختي بانكي گرفته بود، مقرر شد، 
۴۰ درصد از تغيير مانده تس��هيالت بانكي براي 
ساخت مورد استفاده قرار گيرد. يوسفي در بيان 
تعداد واحدهاي مسكوني مندرج در طرح جهش 
توليد و تأمين مسكن گفت: بنابر جزئيات بررسي 
شده ساخت حداقل يك ميليون واحد مسكوني در 
مدت زمان چهارسال در صورت تصويب اين طرح 

به دولت تكليف خواهد شد.

 1200 تن ذرت در انبار گمرک، خوراک موش ها شد!

هاد ی  غالمحسینی
  گزارش  یک 

وارد كنن�دگان ب�ذر می گويند با بخش�نامه 
بان�ک مرك�زی هفت م�اه اس�ت كه ه�زار و 
۲00 ت�ن بذر ذرت ب�ه ارزش ۵ ميلي�ون يورو 
در انبارهای گمرك رس�وب ك�رده و خوراك 
موش ها شده است و بيم آن مي رود كه فاسد 
و غيرقابل كشت ش�وند، در اين صورت بازار 
خ�وراك دام بيش�تر متالط�م خواهد ش�د.
توليد كنندگان و وارد كنندگان بذر خوراك دام 
و طيور از قبيل ذرت و علوفه در نشس��ت خبری 
از تصمي��م تيرم��اه بانك مرك��زی در حذف ارز 
دولتی اي��ن نهاده ها و تبديل آن ب��ه نيمايی كه 
باعث رسوب هزار و 2۰۰ تن انواع بذور كاالهای 
اساسی به ارزش 5ميليون يورو در گمرك كشور 
ش��ده انتقاد كردن��د و آن را در جه��ت تضعيف 
توليد كشور، وابستگی هرچه بيشتر به واردات، 
كاهش ضريب خودكفاي��ی و از بين رفتن مراتع 

كشور دانستند.
توليد كنندگان و وارد كنندگان بذر مي گويند بانك 
مركزی در تيرماه امسال اعالم كرد كه ارز ترجيحی 
واردات بذر حذف می ش��ود و وارد كنندگان بايد 
هرچه از فروردين م��اه وارد كرده اند، مابه التفاوت 
آن با ارز نيمايی را به بانك برگردانند كه اين رقم 
بس��يار زيادی اس��ت و وارد كنندگان از عهده آن 
بر نمی آيند، به همين دليل خواستار ملغی شدن 
بخش��نامه بانك مركزی هس��تند. به گفته آنها، 
قانون عطف به ماسبق نمی ش��ود و بانك مركزی 
اگر امروز بخشنامه ای را صادر می كند نبايد تاريخ 
قبل از آن را هم شامل شود. كسانی كه قبل از ابالغ 
بانك مركزی به صورت قانونی و با ثبت سفارش و 
طی مراحل معمول اقدام ب��ه واردات كرده اند چه 
گناهی دارند و چرا بايد مبلغ هنگفتی را به عنوان 

مابه التفاوت پرداخت كنند.
    بانک مجوز ترخي�ص نهاده از گمرك را 

نمی دهد
س��ارا همراهی، مديرعامل يكي از شركت هاي 

وارد كننده بذر گف��ت: »پس از ثبت س��فارش 
قانونی برای واردات بذر ذرت و با حمايت وزارت 
جهاد كشاورزی، پول خود را به بانك عامل واريز 
كرديم، ارز هم تخصيص يافت و بخشی از كاال را 
وارد كرديم، اما پس از بخشنامه بانك مركزی كه 
وارد كنندگان را مجبور به پرداخت مابه التفاوت 
ارز ترجيحی و نيمايی كرده، بانك مجوز ترخيص 

از گمرك را نمی دهد.«
   م�وش ذرت را در انباره�ای گم�رك 

می خورد
وی تأكيد كرد: »هزار و 2۰۰ تن بذر علوفه و ذرت 
در گمرك رس��وب كرده و تصاويری وجود دارد 
كه نشان می دهد موش آنها را می خورد، به اين 
دليل كه در شرايط بسيار بدی در انبار نگهداری 
می شوند. قوه ناميه بذر كه توان بذر برای رويش 
است، روز به روز كمتر می شود و اگر در مزرعه هم 

كاشته شود، توليد كمتری خواهد داشت.«
همراهی گفت: »اي��ن بذرها كه نس��ل والد هم 

هستند برای كشوری كه بيش از 7۰ درصد نياز 
خوراك دام و طيور خود را وارد می كند و آشفتگی 
بازار مرغ، گوشت و تخم مرغ را متحمل مي شود، 
بسيار مهم و حياتی اس��ت. كشور در ذرت حتی 
83 درصد وابستگی دارد، با اين حال بذر ذرت با 
كيفيت را در انبارها خراب می كنند، در حالي كه 
اگر اين ميزان بذر در ۴۰ هزار هكتار زمين كاشته 
مي شد، محصول آن مي توانست بخش زيادی از 

نياز داخل را تأمين كند.
   توليد كنندگان از تصميم يک شبه بانک 

مركزی گاليه دارند
توليد كنندگان از تصميم يك شبه بانك مركزی 
گاليه دارند و آن را به ضرر بخش توليد و امنيت 
غذايی كش��ور مي دانند. در اين خصوص مجيد 
زارع��ی، توليد كننده و وارد كنن��ده ديگری بود 
كه در اين نشست حضور داشت. او گفت: دولت 
در شرايطی اين تصميم نادرس��ت را گرفته كه 
وابستگی به علوفه و خوراك دام و طيور، بازار را 

متالطم كرده  و موجب نارضايتی مردم شده است 
و به جای حمايت از توليد داخل با چنين اقداماتی 

توليد داخل را به زمين می زنند.
وی افزود: دولت اگ��ر مي خواهد ارز دولتی بذر 
را حذف كند، پس ارز واردات آن را كه اكنون با 
ارز دولتی اس��ت نيز نيمايی اعالم كند، در غير 
اين صورت توليد كنندگان داخلی قادر به رقابت 
نخواهند بود. نتيجه اين تصميمات اشتباه باعث 
شده توليد خوراك دام سال به سال كمتر شود، 
به طوری كه توليد ذرت كاهش يافته و اكنون 
تنها ۱7 درص��د از نياز كش��ور از داخل تأمين 

می شود.
زارعی اضافه كرد: حذف ارز دولتی بذر باعث شده 
قيمت آن در بازار پنج برابر ش��ود. ارز نهاده های 
كود و سم هم حذف شده و اينها نيز قيمت های 
نجومی پيدا كرده اند و در مجم��وع هزينه های 
توليد كشاورزان به شدت افزايش يافته و توليد را 

برای آنها از صرفه خارج كرده است.
    كشاورزان بذر باكيفيت ندارند

رضا حاتم زاده يك��ی ديگر از فع��االن حوزه بذر 
گفت: بذر علوفه اگرچه گفته می شود در كشور 
وجود دارد، اما اينها بذرهای باكيفيت و پرتوليد 
نيس��تند، به همين دليل مجبوريم وارد كنيم. 
مثاًل در خوزس��تان به دليل كم آبی و شور شدن 
خاك ها مجبور هس��تيم بذر مقاوم به خشكی و 
شوری وارد كنيم، اما بانك مركزی با اين اقدامات 

خود مانع می شود.
وی تأكيد كرد: بذر هر چقدر مناسب و كيفی باشد 
باعث كاهش وابستگی، كاهش فشار به مراتع و 

افزايش توليد و ضريب خودكفايی خواهد شد.
حاتم زاده هشدار داد: بخش��نامه بانك مركزی 
دست اندازی جلوی توليد اس��ت و در چند ماه 
آينده بايد منتظر گرانی ه��ای جديد در بخش 
محصوالت پروتئينی مانند گوشت مرغ و لبنيات 

بايد باشيم.
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