علتاصليكاهشتوليدبنزين
تعميراتپااليشگاهاست

دبي�ر كل انجم�ن صنف�ي كارفرماي�ان صنع�ت پاالي�ش ب�ا
اش�اره به س�ه دلي�ل كل�ي كاهش تولي�د بنزي�ن گف�ت :امكان
جايگزين�ي و افزايش تولي�د بنزين در كش�ور وج�ود دارد ،ولي
افزاي�ش ظرفي�ت پااليش�ي نيازمن�د برنامهري�زي اس�ت.

در روزهاي گذشته جليل س��االري ،مديرعامل شركت ملي پااليش و
پخش در نشس��ت خبري خود گفت :ميزان مصرف بنزين در آبانماه
۹۰ميليون ليتر در روز و ميزان توليد بنزين كشور حدود  ۱۰۲ميليون
ليتر در روز اس��ت .با توجه به اينكه پيش از اين ظرفيت ۱۱۵ميليون
ليتري در توليد بنزين به ثبت رسيده بود ،حرف و حديثهايي درباره
علل كاهش توليد بنزين در كشور منتشر شد.
در همين راس��تا ناصر عاش��وري ،دبير كل انجمن صنفي كارفرمايان
صنعت پااليش در گفتوگو با مهر درباره علت كاهش توليد بنزين در
كشور گفت :در حال حاضر آمار دقيقي از توليد بنزين پااليشگاهها ندارم
ولي به طور كلي كاهش توليد بنزين يا ساير فرآوردهها به داليل مختلفي
ميتواند رخ دهد و حاصل يك دليل تنها نيست.
وي افزود :يكي از داليل اصلي ك��ه ميتواند باعث كاهش تا  ۲۹درصد
تولید شود ،اوورهال يا همان تعميرات اساسي پااليشگاههاست .به طور
مثال در روزهاي گذشته ما از پااليشگاههاي بندرعباس و اراك بازديد
كرديم و مشاهده كرديم كه چگونه بيش از ۲هزار نفر اين پروژه سنگين
را در كمتر از يك ماه بايد انجام دهند.
دبير كل انجمن صنفي كارفرمايان صنعت پااليش ادامه داد :افزون بر اين
دليل بايد توجه داشت كه پااليشگاهها شش فرآورده اصلي و بيش از ۴۰
فرآورده ويژه را توليد ميكنند كه در حالت عادي هم بعضي وقتها دستور
ميآيد كه توليد يك محصول مانند بنزين را كم كنيد و فالن محصول را
افزايش دهيد .اين بحث با توجه به نياز كشور تعيين ميشود.
عاشوري در تشريح دليل سوم گفت :همچنين ظرفيت ذخيرهسازي
انبارها هم از ديگر داليلي اس��ت كه باعث تغيير در توليد پااليشگاهها
ميشود .به طور مثال گاهي ظرفيت ذخيرهس��ازي لوبكات يا  VBپر
ميشود و مسئوالن پااليش��گاه تصميم ميگيرند كه فرآورده ديگري
را جايگزين كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با توجه به افزايش مصرف در پايان سال،
امكان افزايش توليد بنزين وجود دارد يا خير پاسخ داد :در پااليشگاهها
ميتوانيم فرآوردهها را با هم جايگزين كنيم ،ولي امكان افزايش ظرفيت
نهايي توليد وجود ندارد و دولت اگر چنين انتظاري داش��ته باشد قادر
به برآورده كردن آن نيس��تيم و براي افزايش ظرفيت پااليشي نياز به
برنامهريزي بلند مدت است.
عاشوري در پاسخ به س��ؤالي مبني بر وضعيت صادرات فرآوردههاي
نفتي گفت :صادرات در تمامي فرآوردههاي نفت��ي جريان دارد ،ولي
راجع به ش��ش فرآورده اصلي كه مديريت آن در اختيار دولت اس��ت
اطالعاتي نداريم.

افزايش6درصدی قيمت خوراك دام
در بازارهاي جهاني

تأثير كرونا تنه�ا در ايج�اد بيماري ين م�ردم نيس�ت ،بلكه اين
ويروس ناشناخته در نزديك به دو سال گذشته با به ايجاد اختالل
در زنجيره عرضه ،قيمت كاالهاي اساس�ي را باال كش�يده اس�ت.

به گزارش فارس ،قيمت خ��وراك دام در بازارهاي جهاني باز هم آهنگ
باال رفتن كرد و تنها در روز گذشته كه آخرين روز كاري هفته گذشته در
بازارهاي جهاني بود6/25درصد رشد كرد .خوراك دام كه حدود70درصد
قيمت تمام شده محصوالت پروتئيني از قبيل لبنيات ،گوشت ،مرغ و تخم
مرغ را تشكيل ميدهد در يكسال گذشته روند كام ً
ال صعودي داشته و
نزديك به 100درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است.
قيمت ذرت به عنوان مهمترين خوراك دام تنها در روز گذشته 6/25
دالر در هر بوشل افزايش قيمت داشت و به قميت  591دالر و  75سنت
به فروش رفت.
وضعيت تأمين كاالهاي اساسي پس از كرونا بسيار سخت شده است،
اين ويروس زنجيره عرضه را در كش��ورها از بين ب��رده و به اين دليل
قيمتها را باال برده است.
راشاتودي در گزارشي آورده است :فراگيري بيماري كرونا زنجيره عرضه
را در كشورها مختل كرده و همين عاملي براي باال رفتن قيمت جهاني
شده است كه پيشبيني ميشود تا سال  2023هم ادامه يابد.
پاندمي كوويد ـ  19تأثي��ر زيادي بر تجارت جهاني گذاش��ته و باعث
كاهش توليد و فشار بر قيمتها شده است و اختالل در عرضه و تقاضا بر
رشد اقتصاد جهاني آسيب جدي وارد ميسازد.
ايران در تأمين خوراك دام و طيور بيش از  70درصد وابسته به واردات
است كه همين مسئله در يكي دو سال اخير بازار محصوالت پروتئيني
نظير گوش��ت ،مرغ ،تخممرغ و لبنيات را به هم ريخته است و با وجود
توليد كافي و حتي ظرفيت صادرات در برخي از آنها محصوالت گرانتر
عرضه شده است.

تورم در امريكا بيشتر از 38كشور ديگر شد

قيمتها در امريكا در دوره س�ه ماهه ژوئيه تا سپتامبر با سرعت
بيش�تري نس�بت به ۳۸كش�ور ديگ�ري ك�ه در گ�زارش مركز
تحقيقات پيو  PEWمورد بررس�ي قرار گرفتن�د ،افزايش يافت.

به گزارش تسنيم ،به نقل از روزنامه تايمز عمان ،افزايش نرخ تورم فقط
در اياالت متحده نگرانكننده نيست ،اگرچه قيمتها در اين كشور در
دوره سه ماهه ژوئيه تا سپتامبر با سرعت بيشتري نسبت به نرخ تورم در
38كشور از  46كشوري كه در گزارش مركز تحقيقات پيو  PEWمورد
بررسي قرار گرفتند ،افزايش يافت.
در اين گزارش آمده است :اياالت متحده با 5/3درصد ،هشتمين نرخ
تورم ساالنه را در سه ماهه سوم سال  2021در ميان 46كشور بررسي
شده ،داشته است.
اين گزارش ميافزايد :رشد  3/58درصدي نرخ تورم در اياالت متحده
بين سه ماهه سوم  2019و سه ماهه سوم  ،2021اين كشور را در ميان
سه كشور اول در گروه مورد مطالعه قرار داده است .امريكا پس از برزيل
و تركيه كه هر دو به طور كلي داراي نرخ تورم قابل توجهي هس��تند،
داراي بيشترين نرخ تورم در اين دوره بوده است.
مركز تحقيقات پيو همچنين گفت :صرف نظر از س��طح مطلق تورم
در هريك از اين كشورها ،بس��ياري از آنها تغييرات مشابهي را نشان
ميدهند :تورم نس��بتاً پايين قبل از همهگيري كوويد 19 -در س��ه
ماهه اول س��ال 2020؛ تورم ثابت يا كاهش��ي براي بقيه آن سال و تا
سال  ،2021زيرا بس��ياري از دولتها بيشتر فعاليتهاي اقتصادي را
به شدت محدود كردند و افزايش تورم در س��ه ماهه دوم و سوم سال
جاري ميالدي در حالي كه جهان در تالش براي بازگشت به وضعيت
عادي است .اين گزارش به تفاوت اساسي در تورمهاي گذشته اشاره
ميكند كه بيش��تر با چرخه تجاري عادي مرتبط بود .توضيحاتي كه
اين گزارش درباره پديده فعلي ميدهد شامل موارد مختلفي است از
جمله اختالالت زنجيره تأمين به دليل همهگيري كرونا ،افزايش شديد
تقاضاي مصرف كننده با شروع مجدد فعاليت اقتصادها و اين واقعيت
كه قيمتها با قيمتهاي ثبت شده در طول تعطيالت كرونايي سال
گذشته مقايس��ه ميش��وند .مركز تحقيقات پيو  PEWاين گزارش
را براس��اس دادههاي  38كشور عضو در س��ازمان همكاري و توسعه
اقتصادي ( )OECDبه عالوه هشت كشور ديگر كه از نظر اقتصادي
مهم هستند ،ارائه كرده است.
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گزارش یک

راهاندازي برند مشترك لوازم خانگي
با پاكستان و قزاقستان

ق صادراتي هستيم
رئيس سازمان توسعه تجارت :آماده فروش ميعانات گازي براي تأمین بودجه مشو 

رئيس سازمان توس�عه تجارت از برندسازي در
حوزه لوازم خانگي خب�ر داد و گف�ت :در حوزه
لوازم خانگي به دنبال همكاري و برند مش�ترك
با قزاقس�تان و پاكس�تان هس�تيم و ميتوانيم
از اي�ن ظرفي�ت ب�راي تهات�ر اس�تفاده كنيم.

رئيس سازمان توس��عه تجارت ميگويد :در سه ما
گذشته بيش از هزار جلسه با صادركنندگان برگزار
كردیم و برنامههايي براي گشايشهاي صادراتي و
رفع قوانين دست و پا گير دارد .وي معتقد است كه
ميتواند ميعانات گازي روي دست دولت باقيمانده
ظرف يك ماه بفروش��د و پول حاصل از آن را صرف
مش��وقهاي صادراتي كند .عليرضا پيمانپاك در
نشس��ت صبحانهكاري با نمايندگان تش��كلهاي
بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران از برنامههاي
بلندپروازانهاش سخن گفت و وعدههايي را به پارلمان
بخش خصوصي داد .وي با اش��اره به صادرات لوازم
خانگي گفت :در حوزه لوازم خانگي به دنبال همكاري
و برند مشترك با قزاقس��تان و پاكستان هستيم و
ميتوانيم از اين ظرفيت براي تهاتر استفاده كنيم.
تراز تجاري پاكستان منفي است ،صحبت كرديم كه
ذخاير معدني خود را در اختيار ما بگذارند.
وي در مورد تجارت با سوريه گفت :كشوري مانند
سوريه پولي ندارد و وضعيت ارزي آنها از ما بدتر است،
طرف س��وري اجازه خروج يك دالر از كشورش را
تورم

افزايش فاصله تورمي دهكها در آبان۱۴۰۰

مركز آمار ايران ش�اخص قيم�ت مصرفكننده
كل كش�ور بر اس�اس دهكهاي هزين�هاي در
آب�ان  ۱۴۰۰را منتش�ر ك�رد ك�ه براس�اس آن
فاصل�ه تورم�ي دهكه�ا نس�بت به م�اه قبل
0/4واح�د درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت.

به گزارش مركز آمار ايران ،بر اساس اعداد مربوط به
تورم در ميان دهكهاي مختلف هزينهاي ،فاصله
گزارش 2

نميدهد ،ما بايد خود ايجاد ثروت كنيم .براي مثال
ميتوان از زمينهاي س��وريه اس��تفاده كرد و وارد
كشت فراسرزميني و توليد پنبه شد با توجه به اينكه
ما ساالنه 150هزار تن واردات پنبه داريم اين مورد
ميتواند كمككننده باشد.
پیمان پاک اضافه كرد :در مورد پاكستان ميتوانيم از
صادرات قطعاتي كه به اين كشور داريم استفاده كنيم.
در مورد قزاقس��تان نيز بايد از ظرفيتهاي اتحاديه
اوراسيا اس��تفاده كرد .صادراتي كه ما به قزاقستان
داشته باشيم ميتواند به باقي كشورهاي اين اتحاديه
نيز برود .سوريه قطعاً به اتحاديه عرب باز خواهد گشت
ما بايد از اين فرصت اس��تفاده كنيم و ب��ا راهاندازي
خطوط توليد ،بتوانيم از ظرفيتهاي ايجاد شده بعد
از بازگشت سوريه به اين اتحاديه بهره ببريم.
تشكيل صندوق مديريت عوارض صادراتي
رئيس س��ازمان توسعه تجارت با اش��اره به موضوع
عوارض صادراتي گفت :يكي از برنامههاي وزير صمت
صندوق مديريت عوارض صادرات اس��ت که وزير
صمت پيگير است درآمدهاي حاصل از اين صندوق
صرف زنجيرهسازي شود تا س��رمايه وارد اين فضا
گردد .وي افزود :همچنين معتقديم كه محدوديت
گذاشتن باعث كمبود منابع ارزي ميشود و مشكلي
را حل نميكند ،اگرچه بي��ن بانك مركزي و وزارت
صمت در اين حوزه اختالفنظر وجود دارد.

پیمانپ��اک بيان داش��ت :تراز تجاري پاكس��تان
50درصد منفي اس��ت ،بنابراین با مقام مس��ئول
اين كش��ور صحبت كردهايم تا ذخاير معدني را در
اختيار ما قرار دهد و از اين كشور در حوزه واردات
مواد معدني از جمله سنگ آهن استفاده كرد .وي
افزود :سوريه اواخر س��ال شمسي قطعاً به اتحاديه
عرب بازخواهد گشت كه اين سه ماه فرصت بسيار
مهم و تاريخي است كه ما خط كشتيراني راهاندازي
كنيم و بتوان در حوزه صنايع كوچك و متوسط از
اين فرصت فع ً
ال استفاده كنيم.
پيمانپاكازاحتمالافزايشسرمايهصندوقضمانت
صادرات ايران خبر داد و اظهار داشت :سازمان برنامه و
بودجه نيز قبول كرده كه براي صادرات500،ميليون
دالرافزايشاوليهسرمايهصندوقراعملياتيكنيمکه
اعتبارات صندوق ضمانت صادرات ايران را جايگزين
السي خواهيم كرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت :نبايد
صادركننده و واردكننده را در چارچوب يك كاالي
مشخص قفل كرد ،اگرچه مالحظاتي وجود دارد ،اما
هر كس افزايش صادرات دارد که فارغ از سقف و سابقه
است .پيمان در مورد كارتهاي بازرگاني و مشكالت
صدور كارت بازرگاني در حوزه فرش بيان داشت :اين
موضوع به حوزه فرش بر ميگردد و براي حل داريم
راهكار تعريف ميكنيم.

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت :در
حال حاضر هفت خط كشتيراني در حوزه درياي خزر
راهاندازي كردهايم و براي تجارت روان بايد تعامالت
الزم انجام شود .اين در حالي است كه كانالهاي مالي
در برخي از كشورها راهاندازي شده و آماده گشايش
ال سي هستند و در بعضي از كشورها كانال مالي و
بانكي راهاندازي شده است و امكان جابه جايي پول
وجود دارد ،اما نكته مهم اين است كه بايد مشتري
وجود داش��ته باشد و مش��تري هم دنبال سوزاندن
كانال نباشد .بنابراین بايد س��از و كار تعريف شود و
مجموعه متقاضي اين كانال را اس��تفاده كند و اين
كانال نيز فعال شود.
وي اظهار داشت :بايد س��از و كاري تعريف شود كه
مجموعه متقاضي دريافت تسهيالت از كانالهاي
مالي استفاده كنند و بانكي كه در كشور ثالث ريسك
را پذيرفته بايد تقاضا براي خدماتش وجود داش��ته
باشد ،بنابراین بايد سازمان توسعه تجارت ايران بتواند
اين فرآيند را به بهترين شكل انجام دهد.
مشوقهاي صادراتي در بن بست
پيمان پاك در مورد پرداخت مشوقهاي صادراتي
اظهار داشت :سال گذش��ته ك ً
ال  35ميليارد تومان
مشوق پرداخت شده و تا به امروز نيز يك ريال از اين
مشوقها پرداخت نشده است.
وي افزود :توسعه بازار ،لجستيك ،گمركات و تعرفهها
و مسائل مالي و بانكي بايد در اولويت باشد تا مسائل
زير ساختي كامل شود ما روي اين موارد كار ميكنيم
و كار راي��زن بازرگاني نبايد تهيه گزارش كش��وري
باش��د ،زيرا تاجر به راحتي  50برابر رايزن ميتواند
اطالعات كسب كند.
رئيس سازمان توس��عه تجارت ايران اظهار داشت:
براي سال بعد مبلغ هزار و 500ميليارد تومان مشوق
صادراتي مطرح ش��د ،در حالي كه اين مش��وقها
عملياتي نميشود؛ بنابراین مطرح كردهايم با سازمان
برنامه كه اين مبالغ را سازمان توسعه تجارت از منابع
نفت و گاز تأمين كند .بنده يك ماهه اين را تبديل به
پول خواهم كرد و اگر همين ميعاناتي را كه نميتوانند
بفروشند به سازمان توس��عه تجارت بدهند ما آن را
ميفروشيم و تبديل به پول ميكنيم و اين منابع را
هزينه اولويتهاي مطرح خواهيم كرد.
پيمانپاك با اشاره به نبود نيروي متخصص در اين
سازمان افزود :افرادي كه در سازمان توسعه تجارت
هستند ،برخي در سالهاي مختلف كارمند بودهاند و
بيش از  600نفر كارمند مستقيم در سازمان توسعه
تجارت وجود دارد كه از اين تعداد  250نفر ديپلم و
زيرديپلم هستند و از اين افراد نميتوان انتظار داشت
كه جهش صادراتي در كشور ايجاد كنند ،بنابراين
بهترين كار آن است كه خود تشكلهاي خصوصي
كمك كنند تا برنامه عمليات��ي تعريف كنيم و ما به
عنوان سازمان توسعه تجارت بازو و ابزار شما در كل
دولت خواهيم شد.

تورمي دهكها در اين ماه به 2/3درصد رس��يد كه
نس��بت به ماه قبل ( 2/8درص��د) 0/4واحد درصد
افزايش داشته اس��ت .فاصله تورمي در گروه عمده
«خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات» نسبت به ماه
قبل  1/1واحد درصد كاهش و گروه عمده «كاالهاي
غير خوراكي و خدمات» نسبت به ماه قبل  2/8واحد
درصد كاهش را نشان ميدهد.

محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده
«خوراكيها ،آش��اميدنيها و دخانيات» بين 5/60
درصد براي دهكهاي دوم و س��وم تا  58/7درصد
براي دهك دهم است.
نرخ تورم كل كشور در آبان  ۱۴۰۰برابر 4/44درصد
اس��ت كه در دهكه��اي مختلف هزين��هاي دربازه
0/44درص��د ب��راي دهكه��اي هش��تم و نهم تا

47/2درصد براي دهك دوم نوس��ان دارد .محدوده
تغييرات تورم 12ماهه در گروه عمده «خوراكيها،
آش��اميدنيها و دخانيات» بي��ن  60/5درصد براي
دهكهاي دوم و سوم تا 58/7درصد براي دهك دهم
اس��ت .همچنين اطالع مذكور در مورد گروه عمده
«كاالهاي غير خوراكي و خدمات» بين 41/2درصد
براي دهك دهم تا  33/9درصد براي دهك اول است.

اعالم شروط مجلس براي ورود شركتهاي خارجي به ساخت مسكن

عض�و كميس�يون عم�ران خط�وط قرم�ز و
ش�روط مجل�س ب�راي ورود ش�ركتهاي
خارج�ي (ش�ركتهاي چين�ي) به س�اخت
4ميلي�ون واح�د مس�كوني را تش�ريح كرد.

مجتبي يوسفي در گفتوگو با ايلنا ،درباره سياست
وزارت راه و شهرس��ازي مبني بر استفاده از توان
ش��ركتهاي چيني براي اجراي پروژه س��اخت
4ميليون مس��كن در چهار س��ال (پروژه نهضت
ملي) اظهار داشت :در ابتدا بايد بگويم كه با ايجاد
بازار براي ش��ركتهاي خارجي مخالف هستم و
اينكه براي شركتهاي خارجي بازار ايجاد كنيم
در حالي كه ش��ركتهاي داخلي ه��م در توليد
محصوالت و مصالح س��اختماني و هم در زمينه
خدمات فني و مهندسي بسيار توانمند هستند.
وي ادامه داد :نبايد فراموش كنيم كه انبوهسازان
داخلي در شرايط س��خت و بدون حمايت دولت
در سالهاي گذشته نياز بازار را تأمين كردند .در
دولتهاي گذشته شاهد آن بوديم در شرايط بروز
بيماري هلندي در اقتصاد و تا گشايشي رخ ميداد،
بخشهايي از بازار جوالنگاه شركتهاي خارجي
ميشدند ،اما در حال حاضر اگر بناست با حمايت
مجلس و اختصاص اعتبارات براي اجراي پيشنهاد
مجلس مبني بر ساخت 4ميليون مسكن (طرح
جهش توليد مسكن) براي اولين بار اعتباراتي از
جمله اختصاص  20درصد تس��هيالت بانكها تا
س��قف  360هزار ميليارد تومان اختصاص يابد،
بايد اين اعتبارات براي افزايش اشتغال و استفاده
از توان داخل باشد.

عضو كميس��يون عم��ران مجلس تأكي��د كرد:
بهترين فرصت ايجاد شده كه با فعالسازي صنعت
س��اختمان اش��تغال را باال ببريم ،اما نكته بسيار
مهم حذف انحصار و انحصارش��كني است .نبايد
هزينه سوء مديريت ،عدم توجه به  R&Dو نبود
تكنولوژيهاي جديد را مردم بدهند ،همانطور كه
امروز در خودروسازي به دليل انحصار مردم اين
هزينهها را از جيب و جان خود ميدهند.
يوسفي با اشاره به مذاكره با شركتهاي خارجي
براي ورود به بخش مس��كن گفت :امروز فرصتي
فراهم ش��ده كه در بحث س��اخت و ساز مسكن

امكان انتقال تكنولوژي وجود داشته باشد ،اما خط
قرمز مجلس براي ورود شركتهاي خارجي اين
است كه تمام مصالح از داخل كشور تأمين شود و
همچنين در ساخت اين پروژه از تكنسين ،كارگر و
مهندس داخلي استفاده شود.
وي ادامه داد :يادمان نرود كه همين شركتهاي
داخلي در سالهاي گذشته بدون حمايت دولت
صادرات خدمات فني و مهندسي داشتند و نبايد
توان اين شركتها را ناديده گرفت.
اين عضو كميسيون عمران افزود :از ديگر خطوط
قرمز ما براي مذاكره با شركتهاي خارجي بحث

تأمين منابع مالي با شركتهاي كنسرسيومي از
روش تهاتر يا از س��اير روشهاس��ت كه البته اگر
ش��ركتهاي داخلي توان تأمين مالي را داش��ته
باشند باز هم اولويت با داخليهاست.
وي ادامه داد :از ديگر خط��وط قرمز مجلس اين
است كه شرط ورود ش��ركتهاي خارجي انتقال
تكنولوژي است و نه انتقال كار به خارجيها.
يوسفي تأكيد كرد :در اين ميان بايد توجه داشته
باش��يم كه در حال حاضر س��هم مسكن در سبد
خانوار به  65تا  70درصد رسيده است و نميتوانيم
اين نكته را ناديده بگيريم .از سوي ديگر در عين
حال كه مجلس حامي انبوهسازان داخلي است،
اما مردم در پروژه مس��كن مهر در بخش كيفيت،
قيمت و تعهدات تجربه خوبي ندارند و البته تمام
اين موضوعات به بدنه فني و مهندسي برنميگردد
و از جمله ايرادات مهم ساختارهاي غلطي بود كه
ايجاد شده بود.
اين عضو كميسيون عمران با بيان اينكه بايد عمر
مفيد ساختمان در كشورمان باال برود ،گفت :در
حالي كه در برخي از كشورها عمر مفيد ساختمان
حداقل از  80س��ال باالتر بوده اين عدد در ايران
كمتر از  20سال است و به اين معناي اتالف منابع
مردم و كشور محسوب ميشود.
وي با بيان اينكه فع ً
ال مجل��س در جريان آخرين
مذاك��رات با ش��ركتهاي خارجي ب��راي انتقال
تكنولوژي در بخش ساخت و ساز مسكن نيست،
گفت :دولت بايد آخرين تصميمات در اين زمينه را
به مجلس گزارش دهد.

تأمين سوخت ۵۴درصد مخازن
نيروگاههاي كشور

س�خنگوي صنع�ت ب�رق گف�ت :تاكن�ون ۵۴درص�د مخ�ازن
نيروگاههاي كش�ور پر ش�ده اس�ت كه البت�ه با ش�روع ماههاي
س�رد پيش رو ،بايد اين سوخترساني سرعت بيش�تري بگيرد.

به گزارش صداوسيما ،با اشاره به اينكه روزانه ۱۰۰ميليون مترمكعب
تأمين سوخت براي نيروگاهها انجام ميشود ،افزود :اگر اين رويه از سوي
وزارت نفت ادامهدار باشد تأمين برق نيروگاهها با مشكل مواجه نميشود
و از زمستان امسال بدون محدوديت عبور خواهيم كرد.
وي با تأكيد بر اينكه افزايش مصرف گاز در بخش خانگي تأمين سوخت
نيروگاهها را با محدوديت مواجه خواهد كرد ،گفت :تأمين گاز بخش خانگي
براي وزارت نفت اولويت دارد ،بنابراين هر چقدر مشتركان در مصرف گاز
صرفهجويي كنند براي تأمين برق با مشكل كمتري مواجه خواهيم شد.
سخنگوي صنعت برق با اشاره به اينكه براي همكاري صنايع در تابستان
سال گذش��ته هزار ميليارد تومان پاداش همكاري درنظر گرفته شده
است ،ادامه داد :اين پاداش به صنايع پرداخت خواهد شد البته توليدات
اين بخش در تابستان كمتر شده است كه ما در ماههاي فعلي درحال
جبران تأمين برق اين بخش هستيم.
رجبي مش��هدي با بيان اينكه در تابس��تان تأمين برق صنايع سيمان
۷درصد و فوالد ۵درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است،
افزود :اگر مشتركان در مصرف انرژي صرفهجويي كنند محدوديتهاي
اعمال شده جبران خواهد شد.
وي گفت :هم اكنون  ۵درصد سوخت مصرفي نيروگاهها از مازوت تأمين
ميشود و مابقي گاز و گازوئيل است.

ارسال اطالعات یک ميليون و ۲۰۰هزار
خانهخاليبهسازمانمالياتي

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از ارسال اطالعات
یک ميليون و  ۲۰۰هزار خانه خالي به سازمان امور مالياتي خبر داد
و گفت :غالب اي�ن واحدها به اش�خاص حقوقي اختص�اص دارد.

به گزارش مهر ،رستم قاسمي ،وزير راه و شهرسازي ۴آذر در حاشيه بازديد
از كمربندي پاكدشت در گفتوگو با خبرنگاران درباره آخرين وضعيت
اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالی اظهار كرد :وزارت راه و شهرسازي
آمار آن دسته از خانههاي خالي را كه براساس خوداظهاري تكميل شده،
شناسايي كرده است .همچنين ،بخش عمده خانههاي خالي مربوط به
اشخاص حقوقي است كه به سازمان امور مالياتي اعالم شده است.
در این خصوص معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان
اينكه بر اساس قانون مكلفيم هر چه سريعتر ليست خانههاي خالي را
به سازمان امور مالياتي معرفي كنيم ،گفت :كساني كه اطالعات خود را
ثبت نكرده باشند ،ممكن است دچار چالش شوند .بنابراین درخواست
داريم تا سرپرستان خانوارها هر چه سريعتر نسبت به درج اطالعات خود
در سامانه اسكان اقدام كنند.
وي درباره معرفي اطالعات خانههاي خالي اشخاص حقيقي و حقوقي
به س��ازمان امور مالياتي گفت :تاكنون آمار و اطالعات یک ميليون و
 ۲۰۰هزار واحد مسكوني خالي را به سازمان امور مالياتي اعالم كردهايم؛
بخش عمدهاي از اين واحدها ،واحدهايي هستند كه در اختيار نهادها،
شركتها ،دستگاهها و اشخاص حقوقي هس��تند كه اين اطالعات در
مرحله اول به سازمان امور مالياتي ارسال شد.
محمودزاده بخش ديگري از اين  1/2ميليون واحد خالي از س��كنه را
مربوط به اش��خاص حقيقي دانس��ت و ادامه داد :غالب اين واحدها به
اشخاص حقوقي اختصاص دارد كه سعي كرديم در مرحله اول اطالعات
مربوط به واحدهاي مسكوني اش��خاص حقوقي را به دستگاه مالياتي
مربوطه ارائه دهيم .منتظريم اقدامات بعدي صورت بگيرد.

خريد دام مازاد عشاير
توسطپشتيبانياموردام

مدير پش�تيباني ام�ور دام تهران گفت :براس�اس دس�تورالعمل
ابالغ�ي وزارت جه�اد كش�اورزي ،ش�ركت پش�تيباني ام�ور
دام موظ�ف ش�ده دام م�ازاد عش�اير را خري�داري كن�د.

رضا سالمي در گفتوگو با صداوسيما ،اظهار داشت :در راستاي كاهش
مشكالت عشاير كه امسال به دليل خشكسالي و كمبود علوفه مجبور
به حذف دامهاي مولد خود ش��دهاند ،وزارت جهاد كشاورزي ،شركت
پشتيباني امور دام را موظف كرده تا دام مازاد عشاير را بخرد و به ازاي
آن عالوه بر پرداخت مبلغ  ۳۲هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم گوشت،
سه كيلوگرم جو به نرخ مصوب تحويل دامداران دهد.
ويگفت:درهمينراستادركشتارگاههانمايندهايازشركتپشتيبانيامور
دام حضور دارد تا دامي كه مازاد بودن آن توسط سازمان امور عشاير تأييد
شده است را پس از بازديد نماينده دامپزشكي با قيمت ذكر شده خريداري
كند .به اين ترتيب هم سرمايه در گردش دامداران افزايش مييابد و هم
نهاده دامي مورد نياز براي حفظ باقيمانده دامهايشان تأمين ميشود.

با صادرات كيوي نارس
بازار روسيه را از دست داديم

باغداران براي اينكه س�ريعتر محصول خود را روان�ه بازار كنند،
كي�وي را زمانيكه هنوز قن�د آن نرس�يده برداش�ت ميكنند و
همين مس�ئله باعث ش�د كه ب�ازار روس�يه را از دس�ت بدهيم.

توگو با ايلنا كيوي استان گيالن به ويژه
رئيس اتحاديه بارفروشان در گف 
آستارا و تالش نسبت به ديگر شهرها مرغوبيت بيشتري دارد .بايد بگويم
كه  90درصد از باغات تالش به توليد كيوي اختصاص دارد .در فصل بهار
استان مازنداران كيوي مرغوبي توليد ميكند كه قابليت صادرات دارد.
مصطفي دارايينژاد با اشاره به باال رفتن نرخ كيوي در بازار داخلي خاطر
نشان كرد :باغداران قيمت كيوي را روي درخت بين 10تا 12هزار تومان
اعالم كردند و همين مسئله باعث شد تمايل براي خريد اين محصول
كم شود تا جايي كه ماه آذر هنوز محصول سر درخت چيده نشده است،
اما تجربه بازار به ما ثابت كرده اس��ت كه در روزهاي آينده قيمت اين
محصول شكسته خواهد شد.
دارايينژاد افزود :باغدار بايد اجازه بدهد تا قند كيوي برسد و كيوي را
زماني كه هنوز ترش است برداشت نكند .ما همواره به باغداران توصيه
ميكنيم كه زمان برداشت را تعويق بيندازند ،اما متأسفانه داللها براي
اينكه نرخ خريد شكسته شود باغداران را ترغيب ميكنند كه زودتر از
زمان مشخص محصول چيده ميشود.
وي با اشاره به كشورهاي هدف صادراتي گفت :كيوي به هند ،افغانستان،
پاكستان و روسيه صادر ميشود .قند كيوي بايد به 6/5تا 7/5درصد برسد
تا محصول قابليت صادراتي پيدا كند ،اما همان گونه كه اشاره كردم كيوي
زودتر از زمان برداشت شد ،از اينرو اين محصول بازارپسندي خود را براي
روسيه از دست داد .مسدود كردن مسير ترانزيتي ايران به روسيه از سوي
جمهوري آذربايجان كاهش صادرات كيوي به روسيه را تشديد كرد.

