برابري توليد و مصرف آب شرب

مع�اون راهب�ردي و نظ�ارت ب�ر بهر هب�رداري ش�ركت
مديري�ت آبف�اي كش�ور از براب�ر ب�ودن مي�زان تولي�د
و مصرف آب ش�رب در بس�ياري از ش�هرهاي كش�ور خب�ر داد.

به گزارش تسنيم ،حميدرضا كش��في با اشاره ب��ه اينكه هم اكنون در
روزهاي گرم سال هستيم و مصرف آب بسيار باالست ،افزود :در روزهاي
گذشته همه منابع توليد و تصفيه آب در مدار بهرهبرداري بودند و البته
چاههايي كه براي مواقع بحران حفر شده بود نيز با موفقيت به مدار وارد
شدند .وي با بيان اينكه هم اكنون مش��كلي براي تأمين آب در كشور
وجود ندارد ،گفت :برخي از سامانههاي آب در مناطقي از كشور نيازمند
بازسازي و اصالح هستند كه با توجه به تأمين اعتباري كه امسال و سال
آينده انجام خواهد شد ،پيش بيني ميشود بتواني��م اين سامانهها را
اصالح و بازسازي كنيم و حداكثر توليد را در آنها داشته باشيم.
معاون راهبردي و نظارت بر بهره برداري شركت مديريت آبفاي كشور
ادامه داد :يكي ديگر از نيازهاي ما در برخي مناطق ،مخازن ذخيره آب
براي مواقعي است كه با قطعي آب مواج��ه ميشويم .وي گفت :ما در
برخي شهرها مخازن كافي با توجه به استاندارهاي موجود نداريم و به
همين دليل مجبور به مصرف كامل آب توليد شده هستيم .به دنبال اين
هستيم از اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه از محل منابع خشكسالي
در نظر گرفته است ،مخازن مناسبي را در شهرهايي كه با كمبود مواجه
هستند احداث كنيم.
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فاصله  100ساله دهك اول تا خانهدار شدن

اشتغال سياستگذار عمومي به بنگاهداري ،زمان دستيابي دهك اول جامعه به مسكن را به يك قرن افزايش داد
گزارش یک

هادی غالمحسینی

صنايع سيماني در اولويت تأمين برق
قرار گرفتند

مديرعام�ل ش�ركت مديري�ت ش�بكه برق اي�ران و س�خنگوي
صنعت برق گف�ت :ب�ا هماهنگ�ي وزارتخانههاي ني�رو و صمت،
كارخانج�ات س�يماني ك�ه از چن�د روز قب�ل س�يمان خ�ود
را در ب�ازار عرض�ه و باع�ث تعدي�ل و كاه�ش حب�اب قيمت�ي
ش�دند ،در اولوي�ت رف�ع محدوديتهاي برق�ي ق�رار گرفتند.

به گ��زارش تسنيم ،مصطفي رجبيمش��هدي ب��ا اشاره ب��ه اينكه در
اين دو روز تعطيلي ،مصرف ب��رق كاهش یافت ،اف��زود :روند كاهش
محدوديتهاي برقي كه از هفته پيش آغ��از شده بود ،از شب گذشته
تداوم يافت.
وي با اظهار اميدواري براي اينكه اين روند برطرف كردن محدوديتهاي
برقي صنايع ،در هفته آتي نيز با همك��اري مردم و كاهش مصرف برق
ادامه يابد ،اف��زود :با هماهنگي وزارتخانهه��اي نيرو و صمت (صنعت،
معدن و تجارت) ،كارخانجات سيماني كه از روز گذشته سيمان خود
را در بازار عرضه و باعث كاهش حباب قيمت��ي شدند ،در اولويت رفع
محدوديتهاي برقي قرار گرفتند .سخنگ��وي صنعت برق همچنين
ي��ادآور شد :در ص��ورت همكاري ،رف��ع محدوديته��اي برقي ساير
كارخانجات سيماني كه محصوالت خود را در بازار عرضه كنند ،با نظر
وزارت صمت انجام خواهد شد .طبق اع�لام وزارت نيرو ،پيش از اين
برخي از دالالن و واسطهها به بهانه قطعي ب��رق و كمبود توليد ،باعث
گراني سيمان در بازار شدند كه در واكنش به اين اقدام سودجويانه رضا
جمارانيان ،رئيس انجمن صنفي توليدكنندگ��ان صنعت سيمان در
گفتوگو با صداوسيما ،با صراحت دالالن را باعث گراني سيمان دانست
و تصريح كرد :قطع برق عامل گراني سيمان نيست.

پيشبيني قيمتها در بازار طال و سكه

نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ضمن اشاره به اينكه بازار
سكه و طال با وجود ثبات تقريبي ،از روز پنجشنبه افزايش قيمت را
تجربه كرده است ،وضعيت اين بخش اقتصادي در روزهای پيش رو
را پيشبيني كرد و احتمال ثبت ركورد جديد براي آن در نظر گرفت.

محمد كشتيآراي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه براي بازار سكه و طال
داخلي در اين هفته دو تحليل وجود دارد ،اظه��ار كرد :تا روز چهارشنبه
كه پايان فعاليت رسمي بازار بوده است ،روند بازار به يك صورت بود اما از
روز پنجشنبه كه بازار رسمي تعطيل بود ،قيمتها به يكباره افزايش قابل
توجهي پيدا كرد .از ابتداي هفته تا روز چهارشنبه هفته گذشته ،تغييرات
اونس جهاني بسيار مختصر بود و حتي پنج دالر كاهش قيمت داشتيم.
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد :برخالف اونس جهاني
طال ،نرخ ارز حدود هزار تومان افزايش داش��ت و در آخرين معامالت روز
چهارشنبه تا ۲۵هزار و  ۶۰۰توم��ان هم باال رفت ،از همين رو تحت تأثير
افزايش نرخ ارز ،قيمت سكه تا ۱۱ميليون و ۱۵۰هزار تومان افزايش يافت
و ساير قطعات سكه هم به همين صورت مشمول افزايش شدند و هر مثقال
طال هم با حدود ۱۸۵هزار تومان به 4ميليون و  ۶۸۰هزار تومان و هر گرم
طالی ۱۸عيار هم به ي��ك ميليون و ۹۳ه��زار و  ۵۰۰تومان ميرسد كه
افزايش حدودا ً  ۴۰هزار توماني براي هر گرم طالی  ۱۸عيار داشته است.
وي اعالم كرد :از روز پنجشنبه هفته گذشته قيمت جهاني طال يكباره
ش رفت كه به نسبت
افزايش پيدا كرد و تا هر اونس هزارو ۸۳۲دالر پي 
روز شنبه افزايش ح��دود  ۲۶دالري داشته است .در آخرين معامالت
رسمي روز چهارشنبه ،هر دالر تا ۲۵هزار و ۶۰۰تومان رسيده بود اما
روز پنجشنبه يكباره نرخ ارز به ۲۶ه��زار تومان افزايش يافت و اين در
حالي بود كه بانكها و بازارها تعطيل بودند .اين مقام صنفي تصريح كرد:
افزايش نرخ ارز همراه با افزايش قيمت اونس جهاني ،يك سير صعودي
را براي قيمت سكه و طال ايجاد كرد .بر اين اساس روز پنجشنبه ،قيمت
سكه تا ۱۱ميليون و ۴۳۰هزار تومان افزايش پيدا كرد و اين در حالي
است كه در آخرين معامالت روز چهارشنبه كه بازار بسته شد ،قيمت
سكه زير ۱۱ميليون تومان بوده است .همچنين هر گرم طالي ۱۸عيار
نيز بعد از مدتها از يك ميليون و ۱۰۰هزار تومان فراتر رفت و به يك
ميليون و ۱۸۵هزار تومان به ازاي هر گرم رسيد .كشتيآراي خاطرنشان
كرد :به نظر ميرسد با توجه به تح��والت سياسي و تحوالت بازارهاي
جهاني كه منجر به افزايش قيمت اونس طال شده است ،همراه با افزايش
نرخ ارز ،از روز شنبه قيمتهاي جديدي را خواهيم داشت و پس از پنج،
شش ماه يك ركورد جديدي قيمتي رقم خواهد خورد.
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره آخرين قيمتها نيز گفت:
هر قطعه سكه تمام طرح قديم ۱۱ميليون تومان و هر قطعه سكه تمام
بهار طرح جديد ۱۱ميليون و ۴۳۰هزار تومان قيمت دارد .همچنين هر
قطعه نيم سكه به 5ميليون و ۹۵۰هزار تومان و ربع سكه به 3ميليون و
۷۵۰هزار تومان رسيدهاند .سكههاي يك گرمي 2ميليون و ۳۵۰هزار
تومان نيز در آخرين معامالت روز گذشته قيمت دارند .به همين ترتيب
هر مثقال طالي ۱۷عيار به 4ميليون و ۸۶۰هزار تومان و هر گرم طالي
۱۸عيار به يك ميليون و ۱۲۲هزار تومان رسيده است.

فاصله  100س�اله دهك اول تا خانهدار ش�دن
بيانگ�ر آن اس�ت ك�ه اش�تغال سياس�تگذار
عموم�ي به مقول�ه بنگاهداري ،ش�ركتداري
و مس�ائل جناح�ي  ،حزبي  ،صنف�ي و گروهي
وضعيت بغرنجي براي مردم پديد آوردهاست.

دولتي كه مسكن مهر را مزخرف و قوطي كبريت
ميخواند ،به شكلي اقتصادداري كرد كه به گفته
يكي از مدي��ران بانكي دهك اول ب��راي خانهدار
شدن بايد ي��ك قرن پسان��داز كن��د ،با چنين
وضعيت��ي اين س��ؤال ذهن را مش��غول ميكند
كه سياستگ��ذار اقتصادي براي چ��ه اشخاصي
سياستگذاري ميكند،زيرا در بسياري از بخشها
مردم در حال حذف ش��دن از بازار و فعاليتهاي
اقتصادي هستند.
دولتي كه از سال  92تا كنون تمام تخممرغهايش را
در سبد برجام گذاشت تا به تصور دستيابي به سرمايه
خارجي عالوه بر ترميم استه�لاك اقتصاد ايران و
تأمين هزينههاي جاري كشور ،پيشرفت و توسعه
نيز براي مردم به هم��راه آورد ،چنان تورم ،بدهي و
خروج سرمايه از كش��ور و همچنين خروج سرمايه
از بخشهاي مولد توليدي براي كشور رقم زد كه به
فرض عملياتيشدن سياستهاي صحيح در اقتصاد
و تأمين سرمايه الزم و كافي براي اين منظور حداقل
هشت سال زمان ميبرد تا به سال  92بازگرديم،از
اينرو برخي از كارشناسان به مزاح ميگويند دولت
روحاني  16ساله بود و هزينه فرصت از دست رفته در
اين دولت 16سال است تا اقتصاد به وضعيت سال92
بازگردد .براي درك آنچه در اين سالها گذشت بايد
گفت مسكن مه��ري كه ميتوانست ب��ا يك آورده
نقدي اندك و تسهيالت بانكي آرزوي خانهدار شدن
مردم را محقق كند ،هماكنون بي��ن 500ميليون
تومان تا يك ميليارد تومان قيمت دارد و با نرخهاي
كنوني مسكن خانهدار شدن براي بسياري از خانوارها
آرزويي دستنيافتي است.
گزارش 2

آثار سیاستهای روحانی میماند
سياستهايي هم كه به توليد تورم و ركود در اقتصاد
ميانجاميد نيز نش��ان از آن دارد كه تبعات منفي
سياستهاي دولت حس��ن روحاني در بعد افزايش
هزينههاي جاري كشور بدون تأمين منابع مناسب
و همچنين انحراف در بانكداري و پرداخت سودهاي
محقق نشده در بانكها و اشتغال بيش از اندازه دولت،
بانكها ،بيمهها و برخ��ي از مجموعههاي عمومي
غيردولتي به مقوله بنگاهداري و شركتداري عم ً
ال
در ماههاي ابتدايي دول��ت سيزدهم جاري و ساري
ميباش��د .از اينرو از دولت سيزده��م نبايد انتظار
داشت ك��ه به يكب��اره بتواند به شك��ل معجزه آسا
تغييري در وضعيت اقتصاد اي��ران پديد آورد،زيرا
هزينه استهالك و بدهيهاي برجاي مانده از دولت
حسن روحاني آنقدر قابل مالحظه است كه تأمين
هزينههاي جاري كشور از محلهاي غير تورمي به
مثابه شكستن شاخ غول است.
برنامه رئيسي براي مسكن واقعبينانه است
در اين بين مديرعامل بانك مسكن با اشاره به برنامه
دولت سيزدهم براي ساخ��ت ساالنه يك ميليون
مسكن گفت :اين برنامه ب��ا توجه به ظرفيتهاي
داخلي به راحتي عملياتي ميشود.
محمود شايان در گفتوگو ب��ا تسنيم اظهار كرد:
يكي از اقدام��ات خوبي كه در دول��ت نهم و دهم
در خصوص تأمين مسكن اقش��ار محروم صورت
گرفت ،اجراي طرح مسكن مهر بود .در اين طرح
 2/8ميليون واحد مسكوني ساخته شد.
مدير عامل بانك مسكن با اشاره به اينكه اين نوع
نگاه ضرر زيادي به مسكن مهر و اقشار هدف وارد
كرد ،گفت :در يك مقطعي ميشد مسكن مهر را
با متري  500هزار تومان تكمي��ل كرد و تحويل
داد .در واقع يك فرصت خوب و طاليي براي ورود
مسكن مهر به بازار بود ك��ه آن را از دست داديم.
وقتي اين اتف��اق نيفتاد ،تكمي��ل مسكن مهر به

تأخير افتاد.
يك قرن پسانداز براي خريد مسكن
وي يادآور شد :طبق آمار براي دهكهاي يك و دو
جامعه  101سال زمان نياز است تا بتوانند خانهدار
شوند .به عبارت ديگر با قيمت كنوني مسكن اين
دهكها باید بيش از ي��ك قرن درآمدهاي خود را
پسانداز كنند تا بتوانن��د صاحبخانه شوند .براي
برآورده ك��ردن آرزوي اين اقش��ار ،طب��ق قانون
اساسي دولت بايد ورود کند و شهرداريها وظايف
خود را انجام دهند و براي اين اقشار واحد مسكوني
متناسب ساخته شود.
ناتواني وزارت راه در صاحبخانه كردن
 1/2ميليون خانوار
با گذشت پنج ماه از سال  ،1400عملكرد وزارت
راه و شهرسازي براي معرفي  1/2ميليون متقاضي
تسهيالت ساخ��ت مسكن به نظ��ام بانكي صفر
مطلق است .به گزارش فارس ،كاهش سهم ساخت
مسكن از سب��د تسهيالت پرداخت��ي بانكهاي
كشور ،يكي از داليل تشديد ركود ساخت و ساز در
بازار اين كاالي مورد نياز مردم است .در شرايطي
كه سهم مسكن از تسهيالت پرداختي نظام بانكي
در سال  90به بيشتر از  17درصد ميرسيد ،اين
سهم در سه ماهه ابتدايي سال  1400به  4درصد
طبق آمار براي دهكهاي
يك و دو جامعه  101س�ال
زمان نياز اس�ت تا بتوانند
خانهدار ش�وند .به عبارت
ديگ�ر ب�ا قيم�ت كنوني
مس�كن اين دهكها باید
بيش از يك قرن درآمدهاي
خود را پسان�داز كنند تا
بتوانند صاحبخانه ش�وند

كاهش پي��دا كردهاست .اي��ن در حالي است كه
سهم بخ��ش ساخت مسكن در قال��ب رده ايجاد
از كل تسهي�لات پرداختي بهار س��ال  1400از
يك درصد فراتر نميرود .بيتوجهي مطلق نظام
بانكي به پرداخت سهم ساخت مسكن از تسهيالت
در شرايطي اتف��اق ميافتد ك��ه مجلس شوراي
اسالمي در قالب بن��د «الف» تبص��ره  18قانون
بودجه س��ال  ،1400نظام بانك��ي را به پرداخت
 360هزار ميليارد تومان تسهي�لات براي حوزه
ساخت مسكن مكل��ف كردهب��ود .بنابر جزئيات
بند «الف» تبصره  18قانون بودجه سال ،1400
كلي��ه بانكها و مؤسس��ات اعتب��اري غيربانكي
موظفند ،براي احداث و نوسازي  400هزار واحد
مسكن روستاي��ي و شهرهاي كمت��ر از  25هزار
نفر جمعيت و همچنين  800هزار واحد مسكن
شهري (با اولويت محالت و مناطق محروم) نسبت
به پرداخت  360هزار ميلي��ارد تومان تسهيالت
ساخت مسكن معادل  ۲۰درصد تسهيالت نظام
بانكي به افراد واجد شرايط اقدام کنند.
اقدام غيرقانوني ش�وراي پول و اعتبار و
بيتفاوتي وزارت راه به تسهيالت مسكن
بر اساس آخري��ن اطالعات رسي��ده خبرگزاري
فارس ،بانك مرك��زي در تاريخ  15فروردين سال
ك براي اخ��ذ تسهيالت را
 1400سهمي��ه هر بان 
مشخص کرد .عالوه بر اين به استناد متن قانون،
بانك مركزي مكلف بود ،تا انته��اي فروردين ماه
نسبت به راهاندازي سامانه برخط گزارش عملكرد
بانك در ارتباط با پرداخت اي��ن تسهيالت اقدام
کند ،اما تاكنون اخباري مبني ب��ر راهاندازي اين
سامانه به گوش نرسيدهاست.
پ��س از تعيين سهم ه��ر بانك ب��راي پرداخت
تسهيالت  360هزار ميلياردي ساخت مسكن،
در  15خ��رداد  1400شوراي پ��ول و اعتبار در
قالب مصوب��هاي سقف پرداخ��ت تسهيالت در
مناطق شهري را  250ميلي��ون تومان و سقف
تسهي�لات پرداخت��ي در مناط��ق روستايي را
 100ميليون تومان تعيين ك��رد .تعيين سقف
تسهيالت ساخت مسكن موضوع قانون بودجه
 1400در شرايطي تعيين ميشود كه بر اساس
متن صريح قانون ،سقف تسهيالت  300ميليون
تومان تعيين شد ه و شوراي پول و اعتبار با تعيين
سقف جديد برخالف قانون عمل كردهاست.
عملك�رد وزارت راه در تأمي�ن مال�ي
ساخت مسكن موضوع قانون بودجه
عالوه بر تخلف آشكار شوراي پول و اعتبار از متن
صريح قانون و همچنين اهم��ال بانك مركزي از
اجراي دقيق اين بند از تبصره  18بودجه 1400
از جمله تخلف در راهاندازي سامانه برخط گزارش
عملكرد ،دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازي
به عنوان وزارتخانه مجري اين طرح عملكرد بسيار
نامطلوبي در اين حوزه از خود به جا گذاشت.
بر اساس اطالعات موجود وزارت راه و شهرسازي
با گذشت پنج ماه از ابتداي سال  ،1400هنوز يك
متقاضي واج��د شرايط ب��راي دريافت تسهيالت
ساخت مسكن موضوع بند «الف» تبصره  18قانون
بودجه به بانكها معرفي نكردهاست.
به عبارت ديگ��ر در شرايطي كه اين تسهيالت در
يك سال بايد به  1/2ميليون خانوار تعلق بگيرد ،اما
آمار وزارت راه و شهرسازي در پنج ماه ابتدايي سال
جاري در اين حوزه صفر مطلق است.

رئيس كل گمرك ايران جزئيات صادرات و واردات را اعالم كرد

افزايش  ۴۷درصدي ارزش تجارت خارجي ايران در سال جاری
رئيس كل گمرك ايران از افزايش  ۴۷درصدي
ارزش تج�ارت خارج�ي ايران در چه�ار ماه
اول س�ال خبر داد و گف�ت ك�ه افزايش ۶۵
درصدي ص�ادرات غیرنفت�ی و  ۳۲درصدي
واردات در اي�ن دوره ثب�ت شد هاس�ت.

به گزارش ايسنا ،مهدي ميراشرفي با بيان اينكه
كارنامه تج��ارت خارجي كش��ور در چهار ماهه
نخست سال  ۱۴۰۰حاكي از بهبود وضعيت اين
بخش و رشد آمارهاي ص��ادرات و واردات است،
جزئيات آن را تشريح كرد.
وي گفت :در اين مدت  ۵۰ميليون و  ۸۰۰هزار
تن كاال ب��ه ارزش  ۲۹ميلي��ارد دالر بين ايران
و كش��ورهاي مختلف مبادله شد ك��ه مقايسه
آن با مدت مشابه سال قبل نش��اندهنده رشد
 ۲۱درص��دي در وزن و  ۴۷درص��دي در ارزش
كاالهاست .همچنين سهم ص��ادرات كاالهاي
غيرنفتي از مجموع تجارت خارجي  ۳۸ميليون و
 ۳۰۰هزار تن به ارزش  ۱۴ميليارد و ۳۰۰ميليون
دالر بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
از نظر وزن  ۲۷درصد و از حيث ارزش  ۶۵درصد
رشد داشتهاست.
عمدههاي صادراتي
رئيس كل گمرك ايران ادامه داد :عمده كاالهاي
صادر شده در اين مدت شامل گ��از مايع شده،
پلياتيلن ،محصوالت نيمه تمام از آهن ،متانول،
بنزين ،شمش آهن و ف��والد و صنايع فوالدي،
ميلهه��اي آهني ،پروپ��ان مايع ،قي��ر و كاتد از
مس بود.
ميراشرف��ي اعالم ك��رد كه كش��ورهاي مقصد
كاالهاي صادراتي ايران به ترتيب چين با حدود
 ۱۰ميليون تن به ارزش  4ميليارد و  ۳۰۰ميليون
دالر ،عراق با  ۱۰ميليون و  ۹۰۰هزار تن به ارزش

 2ميليارد و  ۸۰۰ميلي��ون دالر ،امارات متحده
عربي با  4ميلي��ون و  ۳۰۰هزار تن به ارزش يك
ميليارد و  ۶۰۰ميليون دالر ،تركيه با يك ميليون
تن ب��ه ارزش  ۹۲۳ميلي��ون دالر و افغانستان با
يكميليون و  ۸۰۰هزار تن به ارزش  ۷۲۸ميليون
دالر بودهاند.
رئيس كل گمرك ايران در خصوص آمار واردات
در چهار ماهه نخست سالجاري نيز گفت :در اين
مدت  ۱۲ميليون و  ۵۰۰ه��زار تن كاال به ارزش
۱۴ميليارد و  ۵۰۰ميليون دالر وارد كشور شد كه
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حيث وزن
5درصد و از نظر ارزش  ۳۲درصد رشد داشت.
جزئيات واردات
وي اف��زود :نكت��ه قابلتوج��ه اي��ن اس��ت كه
9/4ميليون ت��ن از كاالهاي وارد ش��ده كاالي

اساسي است كه  8/4ميلي��ون تن آن شش قلم
كااليي اس��ت كه شامل ارز ترجيح��ي است و با
وجود بي��ش از  4/6ميليون تن ك��االي اساسي
موجود در اماكن بندري ،حدود  ۴۰۰هزار تن در
حال تخليه در لنگرگاهها و بيش از يك ميليون
تن كاالي اساس��ي در شناورهاي��ي كه منتظر
تخليه هستند ،نزدي��ك ب��ه  15/5ميليون تن
ذخاير كاالهاي اساسي است كه نسبت به گذشته
ميزان مناسبي براي كشور است.
ميراشرفي ادامه داد :تلفن هم��راه ،ذرت دامي،
روغ��ن آفتابگردان ،ج��و ،كنجاله ،گن��دم ،دانه
سويا ،شكر و برن��ج عمدهترين كاالهاي وارداتي
به كش��ور بود كه به جز تلفن هم��راه ساير اقالم
وارداتي در زم��ره كاالهاي اساس��ي و ضروري
قرار دارد و پ��س از مصوبات ترخيص درصدي و

اعتباري سرعت ترخيص كااله��اي اساسي نيز
افزايش چشمگيري داشته است؛ به گونهاي كه
از متوسط روزي ۴۷هزار تن در بندر امام (ره) در
سه ماهه اول سال به روزي  ۶۲هزار تن در روز در
تير ماه رسيديم كه افزايش  ۳۲درصدي ترخيص
كاالهاي اساسي را در تيرماه نشان ميدهد.
معاون وزير اقتصاد در مورد مهمترين كشورهاي
طرف معامله واردات در چهار ماهه ابتداي امسال
گفت :امارات متحده عربي با صادرات  4ميليون
تن كاال به ارزش  4ميليارد و  ۷۰۰ميليون دالر
به ايران در جايگاه نخست و چين با يك ميليون
تن كاال به ارزش  3ميليارد و  ۱۰۰ميليون دالر،
تركيه با يك ميليون و  ۳۰۰ه��زار تن به ارزش
يك ميليارد و  ۵۰۰ميلي��ون دالر ،آلمان با ۳۵۱
هزار تن به ارزش  ۵۶۳ميلي��ون دالر و سوئيس
با ۶۷۲هزار تن ب��ه ارزش  ۵۳۹ميليون دالر در
ردههاي بعدي قرار دارند.
رئيس كل گمرك اي��ران همچنين با اشاره به
بهبود وضعيت ترانزيت كاال از قلمرو كشورمان
اظهار ك��رد :در چه��ار ماهه ابت��داي امسال
3ميلي��ون و  ۷۵۳ه��زار تن ك��اال از مرزهاي
زميني جمه��وري اسالمي اي��ران وارد شد و
كانتينرهاي حامل كاال پس از انجام تشريفات
گمركي وطي مسيره��اي گوناگون ،مرزهاي
خروجي را به طرف كشورهاي مقصد ترانزيت
ترك كردن��د .وي يادآور ش��د :مقايسه ميزان
ترانزيت كاال در چهار ماه��ه نخست امسال با
مدت مش��ابه سال گذشته حاكي از رشد ۹۵
درصدي است و ب��ه نظر ميرس��د در صورت
ايجاد زيرساختهاي مناس��ب و رفع برخي از
مشكالت اين حوزه ميتوان افزايش بيشتري را
در اين زمينه انتظار داشت.

رئيس شوراي تأمين دام كشور با تأكيد بر اينكه  ۵تا  6/5ميليون
دام سبك نياز به بازار مصرف دارد ،افزود :با صادرات ،دامهاي مازاد
را از كشور خارج كنيم تا فضا براي ساير دامها و ادامه توليد باز شود.

منصور پوري��ان در گفتوگو با ايلن��ا با بيان اينكه شراي��ط براي ادامه
دام��داران هر روز بدت��ر ميشود ،اظهار ك��رد :نبود ،كمب��ود و گراني
نهادههاي دامي موجب شده است ،دامداران در نگهداري دامهاي خود
با مش��كل مواجه شوند .وي ادامه داد :گزارش دامداران نشان ميدهد
بخش زيادي از آنها امكان و توان سير ك��ردن دامهاي گرسنه خود را
ندارند و ادامه توليد برایشان سخت شده است.
به گفته پوريان ،بخشي از اين مشكالت مربوط به خشكسالي مناطقي از
كشور است كه تشنگي را بر گرسنگي دامها افزوده است.
وي تصريح كرد :در فصلي هستيم كه دماي هوا در استانهاي جنوبي به
نزديك  ۵۰درجه ميرسدو در اين درجه حرارت با غلبه ضعف ناشي از
گرسنگي و تشنگي ،برهها تلف و وزنگيري دامها افتی قابل توجه پیدا
ميكند .پوريان با بيان اينكه در اين شرايط بازار مصرف مناسب نيز براي
خريد دامها وجود ندارد ،افزود :شرايط بد اقتصادي مردم سهم گوشت
قرمز را در سبد خانوادهها كاهش داده است و اكنون دامداران با  ۵تا 6/5
ميليون دام سبك مواجهند كه نياز به بازار مصرف دارد.
پوريان با انتقاد از تأخير در اجراي ط��رح خريد حمايتي دام دامداران
گفت :به رغم آنكه ماهه��ا از مصوبه خريد حمايتي ميگذرد ،هنوز اين
طرح اجرا نشده استو دستگاههاي ذي ربط خود را ملزم به پاسخگويي
براي اين تأخير به دامداران نميدادند.
........................................................................................................................

ورود روزانه ۲هزار تلويزيون قاچاق

دبير انجمن ل�وازم صوت�ي و تصوي�ري اي�ران گفت :متأس�فانه
روزانه ۲هزار تلويزي�ون قاچاق روانه بازار ميش�ود كه همين امر
سرمايهگذاري در توليد داخلي را با ابهامات روبهرو ساخته است.

محمدرضا شهيدي در گفت وگو با تسنيم ،با اشاره به اينكه استفاده از
توان داخلي در امر توليد يك موضوع ض��روري به شمار ميآيد ،اظهار
داشت :هر چق��در توان داخلي ب��راي توليد افزايش پي��دا كند ،ميزان
وابستگي كاهش مییاب��د و توسعه بخش توليد كش��ور فراهم خواهد
شد .وي با بيان اينكه دغدغه تمام شرکتها تأمين قطعات مورد نياز از
داخل كشور است ،افزود :توليد برخي از قطعات در داخل كشور صرفه
اقتصادي ندارد و بايد از محل واردات تأمين شود ،به عنوان نمونه تولید
پنل تلويزيون توسط شش شركت در دنيا انجام ميشود چراكه حجم
توليد تلويزيون در آنجا باالي 10ميلي��ون دستگاه بوده و توليد پنل به
صرفه است اما در ايران فقط 1/5ميليون دستگاه توليد تلويزيون انجام
ميشود و به همين دليل سرمايه گذاري هنگفت ب��راي توليد پنل به
صرفه نيست.
دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري ايران با اشاره به اينكه خوشبختانه
تعدادي از توليدكنندگان داخلي به حوزه توليد پنل ورود پيدا كردهاند،
افزود :دغدغه اصلي توليدكننده داخل��ي ورود كاالهاي قاچاق به بازار
است چراك��ه در اين شرايط سرمايه گذاري در ام��ر توليد توجيهپذير
نيست .شهيدي تصريح كرد :در حال حاضر توليدكننده داخلي امكان
توليد 4ميليون دستگاه تلويزيون دارد اما موانع پيش رو باعث شده تا
1/5ميليون دستگاه تلويزيون توليد شود.
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مافیا به آرد هم رسید

رئيس اتحاديه توليدكنندگان نانهاي صنعتي از مش�كل تأمين
آرد در كارخانجات توليد نان صنعتي خبر داد و خواستار تكنرخي
شدن آرد ش�د و گفت :اگر آرد تكنرخي شود ،قاچاق آرد متوقف
ميش�ود ،سوءاس�تفادهگران و مافيا از ب�ازار حذف ميش�وند و
در تولي�د رون�ق و بي�ن توليدكنن�دگان رقابت ايجاد ميش�ود.

محسن لزوميان در گفتوگو با ايسنا ،درب��اره افزايش قيمت نانهاي
صنعتي در سال جاري ،اظهار كرد :قيمت نانهاي صنعتي تابع عرضه و
تقاضاست و در حال حاضر به دليل كاهش قدرت خريد مردم و گرانتر
بودن نانهاي صنعتي نسبت به نانهاي سنتي ،تقاضا در اين بازار ضعيف
است .وي با بيان اينكه بازار كشش افزايش قيمت را ندارد ،تصريح كرد:
نميتوان درصد دقيقي براي افزايش قيمت نانهاي صنعتي عنوان كرد،
چراكه نوع محصول توليدي و ميزان توليد كارخانجات مختلف متفاوت
و در نتيجه افزايش قيمت آنها نيز متفاوت است .از طرف ديگر با توجه
به افزايش بيرويه هزينه مواد اوليه ،بستهبندي و حامالن انرژي چارهاي
جز افزايش قيمت براي توليدكنندگان نبود.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان نانه��اي صنعتي با بيان اينكه اين نوع
نان به دليل هزينههاي بسته بندي ،حمل و نقل و آرد ،بهبوددهنده و
غيره گرانتر از نانهاي سنتي هستن��د و افراد كمتري از آنها استفاده
ميكنند ،اظهار كرد :هزينه تمام شده اين نانها بيشتر و قدرت خريد
مردم پايين است اما مشكل مهمتر توليدكنندگان تأمين آرد است.
به گفته وي ،در حال حاضر شركت بازرگاني دولتي به كارخانجات آرد
دولتي نميدهد و ميگويد در اين زمينه كمبود وجود دارد .اين مسئله
باعث شده توليد نان صنعتي كاهش پيدا كند ،براي مثال كارخانهاي
با ظرفيت توليد  ۵۰ت��ن روزانه فقط پنج تن تولي��د ميكند كه باعث
افزايش هزينه توليدكنندگان ميشود .استف��اده از آرد آزاد نيز براي
توليدكنندگان به صرفه نيست .لزوميان با بيان اينكه شركت بازرگاني
دولتي اصليترين ماده اولي��ه توليد نان صنعت��ي را تأمين نميكند،
گفت :در حال حاضر قيمت آرد با گندم  ۶۶۵توماني براي نان سنتي،
 ۹۰۰تومان براي نان صنعتي و فانتزي2 ،هزارو 700تومان براي صنف
و صنعت و 5هزار تومان به صورت آزاد در ب��ازار وجود دارد اما راهحل
مشكالت اين است كه قيمت آرد تكنرخي شود.
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چرا مرغ گران شد؟

ناي�ب رئي�س كان�ون سراس�ري مرغ�داران گوش�تي ب�ا
اش�اره ب�ه دالي�ل گران�ي م�رغ گف�ت :اگ�ر نظ�ارت انج�ام
و ب�ازار كنت�رل نش�ود ،بعي�د اس�ت ش�رايط بهب�ود ياب�د.

حبيب اسداهللنژاد در گفتوگو با مهر درباره داليل افزايش قيمت مرغ
در بازار به  ۴۳ت��ا  ۴۵هزار تومان گفت :متأسفان��ه آمار جوجهريزي و
وضعيت مرغ در بازار با حجم ورودي آن در تضاد و تناقض است.
وي درباره اينكه گفته ميشود توليد كاهش يافته و كمبود عرضه دليل
اين گراني است ،افزود :مرغ كم است اما نبود نظارت و انحراف در توزيع
و داللبازيهايي كه در اين حوزه وجود دارد و همچنين عرضه وسيع
در قالب بستهبندي و قطعهبندي با قيمتهاي عجيب و پرسود به اين
مسئله دامن زده و باعث گراني شديد مرغ شده است.
اسداهللنژاد با اشاره ب��ه اينكه گراني م��رغ ربطي ب��ه توليدكنندگان
ندارد ،تصريح كرد :اين روزها همه حت��ي مرغفروشان كه هيچ اطالع
و ارتباط مستقيمي بامرغداران ندارن��د و نميتوانند جلوي تخلفات و
گرانفروشي همكاران خود را بگيرن��د ،در مقوله مرغ و امور مرغداران
دخالت و اظهار نظر غيرمسئوالنه و دور از واقعيت ميكنند ،در حالي كه
توليدكنندگان نقشي در تعيين قيمت ندارند و بر اساس ساز و كارهاي
سختگيرانه تعريف شده نميتوانند مرغ را خارج از شبكه عرضه كنند،
كما اينكه در حال حاضر توليدكنندگان هر كيلوگرم مرغ زنده را ۱۷هزار
و  ۱۰۰تومان عرضه ميكنند .وي ادام��ه داد :نرخ مؤلفههاي توليد به
شدت افزايش يافته است اما دولت نيز حاضر به اصالح قيمت نيست و
توليدكنندگان در زيان هستند .اسداهللنژاد درباره وضعيت قيمت اين
كاال در روزهاي آينده نيز گفت :اگر نظارت انجام و بازار كنترل نشود،
بعيد است شرايط بهبود يابد و الزمه ثب��ات و آرامش در بازار كنترل و
رصد مرغ از كشتارگاه تا واحد صنفي و عرضه مرغ به نرخ واقعي توسط
واحد صنفي در كنار محدودسازي قطعهبندي مرغ است.

