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اقتصاد

شنبه  22خرداد 1400
شماره 2951

اخبار

۲کشتی حامل کاالی اساسی
در بندر چابهار پهلو گرفت

معاون بندری و اقتصادی بنادر و دریانوردی سیستان
و بلوچستان گفت :در ادامه روند واردات کاالهای اساسی،
دو فروند کشتی حامل کاالی اساسی ذرت و برنج در بندر
شهید بهشتی چابهار پهلوگیری کرد .حسین شهدادی در
چابهار اظهار داشت :در ادامه روند واردات کاالهای اساسی ،دو
فروند کشتی حامل کاالی اساسی ذرت و برنج در بندر شهید
بهشتی چابهار پهلوگیری کرد .معاون بندری و اقتصادی بنادر
و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود :این کشتیها حامل
 67هزار تن ذرت فله و کشتی  27هزار تنی برنج کیسهای
است که روز گذشته در بندر شهید بهشتی پهلوگیری و
بالفاصله عملیات تخلیه آن آغاز شد .وی با تاکید بر فرآیند
ترخیص و خروج مطلوب این محمولهها ،گفت :خوشبختانه
با زیرساختها و تجهیزات بندر چابهار برای پهلودهی و تخلیه
و بارگیری انواع کشتی و کاال و تعامل و تشریک مساعی که
با گمرک و دستگاههای مرتبط وجود دارد کاالها با رویههای
گمرکی و بدون رسوب به مقاصد مورد نظر حمل خواهد شد.
شهدادی با اشاره به ترانزیت ،صادرات و واردات کاالهای اساسی
بندر چابهار در سال جاری ،گفت :از ابتدای امسال نیز با وجود
محدودیتهای کرونا ،فعالیتهای بندری ،تخلیه و بارگیری
و ورود و خروج کامیونهای حامل بار با تشدید پروتکلهای
بهداشتی تداوم داشته است .معاون بندری و اقتصادی بنادر و
دریانوردی سیستان و بلوچستان تداوم ورود و خروج کشتی از
بندر چابهار و پروژههای سرمایهگذاری و زیرساختی این بندر
زمینه ایجاد اشتغال ،تحرک حمل و نقلی و پویایی اقتصادی را
بویژه در استان رونق بخشیده است .طرح توسعه بندر شهید
بهشتی چابهار پس از بهرهبرداری در فاز اول با برخورداری از
پنج پست اسکله و افزایش ظرفیت به  8.5میلیون تن ،تجهیزات
مدرن و بهرهبرداری از ترمینالهای کانتینری و یخچالی برای
پذیرش و پهلوگیری انواع کشتیها با تنوع کاالهای صادراتی،
وارداتی ،کانتینری ،فله و تنوع کاالهای یخچالی و مواد نفتی
فراهم شده است.
طی اطالعیهای؛

مشاغل به شدت آسیب دیده مشمول
حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰اعالم شد

اتاق اصناف طی اطالعیهای فهرست مشاغل و کسب
و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی
سال ۱۴۰۰را اعالم کرد .اتاق اصناف ایران پیرو ابالغیه شماره
 ۲۸۰۵۳مورخ  ۱۳/۰۳/۱۴۰۰مصوبه شماره ( )۲هفتاد و
یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰
در خصوص (تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل
بشدت آسیب دیده در سال  )۱۴۰۰مشاغل و کسب و کارها
که عناوین آن متناسب با گروه های شغلی تعطیل یا محدود
شده در طرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی مصوب
ستاد ملی مدیریت کرونا تنظیم و در جلسات کارگروه مقابله با
پیامدهای اقتصادی کرونا به تصویب رسیده است ،اعالم کرد:
فهرست مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده
مشمول حمایت اقتصادی سال  ،۱۴۰۰مصوب کار گروه
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا:
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها ،هتلآپارتمان ها ،مجتمع های جهانگردی و گردشی ،مهمان
پذیرها ،مهمانسراها ،مسافرخانه ها ،مراکز بوم گردی ،مراکز
اقامتی ،پذیرایی ،خدمات بین راهی ،زائر سراها ،دفاتر خدمات
مسافرتی ،گردشگری ،زیارتی و آژانس های مسافرتی.
شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری. مراکز پذیرایی ،تاالرهای پذیرایی ،رستوران ها،چایخانه ها ،قهوه خانه ها ،مراکز طبخ غذا.
 قنادی ،شیرینی پزی ،آبمیوه و بستنی فروشی. آرایشگاه های مردانه ،آرایشگاه های زنانه و سالنهای زیبایی
مراکز فروش انواع پوشاک ،کفش ،خرازی ،خیاطی،مراکز فروش کادویی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،اسباب
بازی ،لوازم التحریر ،مراکز توزیع صنایع دستی ،مراکز
فروش فرش و موکت ،لوازم خانگی ،پارچه ،پرده ،مبلمان و
تزئینات داخلی ساختمان ،آتلیه و عکاسی.
مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی.مراکز آموزشی ،آموزشگاه ها و مهدکودک ها (به غیراز مدارس ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی)
مراکز فرهنگی ،هنری و رسانه ای (غیر دیجیتال)،موزه ها ،سینماها و تئاترها.
مراکز تفریحی ،باغ وحش ها ،شهربازی ها. مراکز ورزشی ،باشگاه ها و مراکز ورزشی آبی،پارک های آبی و استخرها
نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی ،تخصصی و بین المللیگفتنی است بر اساس جزئیات حمایت از مشاغل
به شدت آسیبدیده از کرونا که روز گذشته اعالم شد،
عالوه بر برخی تسهیالت در حوزه بانکی و تعویق مهلت
چکها ،مهلت ثبتنام مشاغل و کسبوکارهای به شدت
آسیبدیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیالت کرونایی نیز تا
پایان شهریورماه  ۱۴۰۰تمدید شده است.
البته بر اساس اعالم قبلی دبیر اتاق اصناف ،سال
گذشته تنها  ۷درصد مشموالن وام کرونا از آن استقبال
کردند که دلیل آن سخت دریافت این وام ها از بانک،
بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین وامهای عادی و وام
کرونایی ،مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر  ۱۲تا
 ۱۶میلیون تومان و تا سقف سه کارگر به واحد صنفی
اختصاص پیدا میکرد و نرخ این وام  ۱۲درصد بود.

قیمت میلگرد صادراتی
ارزانتر از نرخ فروش داخل

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت :در بررسیها
مشخص شد که در برخی موارد به دلیل ایجاد انگیزه برای
کشورهای خارجی و جبران عوارض ،میلگرد ارزانتر از نرخ
فروش داخلی ،به آنها عرضه میشود .مصطفی طاهری
درباره ارزانفروشی در صادرات میلگرد ،گفت :اکنون در
برخی موارد با وجود اینکه برق و انرژی مصرف شده و
فوالد به میلگرد که محصولی با ارزشتری است تبدیل
میشود ،میلگرد با قیمت پایینتری نسبت به داخل ،به
سایر کشورهای به فروش میرسد .نماینده مردم زنجان و
طارم در مجلس شورای اسالمی افزود :این موضوع دالیل
مختلفی دارد از جمله آنکه کشورهای مقصد که به دنبال
واردات مواد خام و نیمه خام فوالدی هستند ،عوارضی برای
واردات شمش فوالد در نظر نمیگیرند بنابراین شمش با
همان قیمتی که در ایران وجود دارد ،وارد کشور مقصد
میشود اما از آنجا که کشورهای مقصد برای واردات میلگرد که
محصولی نهایی است ،عوارض وضع میکنند ،میلگرد با قیمت
پایینتری به آنها ارائه میشود که با وضع عوارض ،واردات برای
کشورهای مقصد از نظر اقتصادی به صرفه باشد.

وزیر صمت :

پیشرفت صنعت کشور در دوران کرونا و تحریم بینظیر است

وزیر صنعت  ،معدن و تجارت(صمت)
رشد و پیشرفت صنعت را در کشور بی نظیر
دانست و گفت :در شرایط تحریم و کرونا در
صنعت هشت درصد رشد داشتیم و اغلب
رشته های صنعتی در استان کرمان سه نوبته
فعال هستند.
علیرضا رزم حسینی روز جمعه در
دیدار با امام جمعه و استاندار کرمان اظهار
داشت :رمز موفقیت انقالب اسالمی و هر
انقالب دیگری کار و تنها کار است و با کار و
تالش است که پیروزی اتفاق می افتد،و البته
پیش نیاز کار نیز همدلی و وحدت است.
وی از امام جمعه و استاندار کرمان در
جهت نقش آفرینی در وحدت استان تقدیر
کرد و اظهار داشت :خوشبختانه جو خوبی
در استان حاکم است و استاندار با انگیزه
و پر تالش کرمان نیز پویایی را به ارمغان
آورده است و امام جمعه نیز در راه همدلی و
پیشرفت استان تالش می کند.
این مسئول با اشاره به ظرفیت های
خوب استان تصریح کرد :در جنوب استان
معادن خوبی را کشف کردیم و امروزه نمی

توانیم بگوییم که جنوب استان محروم است
طوری که دیروز شاهد افتتاح معدن طال در
این منطقه بودیم.
وی ادامه داد :سنگ آهنگ ،کرومیت،
تیتانیوم ،نقره و بسیاری از مواد معدنی
ارزشمند در مناطق جنوبی استان کرمان
وجود دارد که زمینه ساز اشتغال پایدار می
باشد.

رزم حسینی با انتقاد از بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی تصریح کرد :اقتصاد مقاومتی
قلعه گنج خوب آغاز شد ،مردم امیدوار شدند
و آمار اشتغالزایی افزایش یافت همچنین
امنیت بیشتر شد اما مسئوالن بنیاد این
روزها کم لطفی می کنند  ،این موضوع
شخصی و بحث شخص نیست ،اقتصاد
مقاومتی امر رهبری است و همه باید در این

مدیرکل گمرکات استان ایالم؛

تحقق این هدف تالش کنند.
وی با اشاره به پیگیری کم کاری هایی
که برخی شرکت ها و معین های اقتصادی در
شهرستان های استان کرده اند ،تاکید کرد:
ما حتما این موارد را پیگیری خواهیم کرد
ودر جلسه کلی که با استاندار خواهیم داشت
موارد بررسی می شوند و این شرکت ها باید
جوابگوی کم کاری شان باشند.
رزم حسینی در خاتمه اظهار امیدواری
کرد ؛ کرمان با اصحاب رسانه متعهد و دلسوزی
که دارد و همچنین مدیران و خوب و ظرفیت
های باال پیشرفت کند و به جایگاه خود برسد.
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت که
بمنظور افتتاح و بازدید از طرحهای صنعتی
و معدنی وارد جنوب استان کرمان شده است
ضمن ادای احترام به مزار سپهبد شهید حاج
قاسم سلیمانی دیداری با نماینده ولی فقیه
در استان داشت .
شرکت در نشست اقتصاد مقاومتی
استان کرمان و نیز فعاالن ااقتصادی از دیگر
برنامه های دومین روز سفر وزیر صمت به
استان می باشد.

تسویه  ٧۵درصد از مطالبات ؛

۲۸۰هزار تن کاال از مرز مهران به عراق صادر شد

خرید کلزا از  ۲۰۰هزار تن فراتر رفت

مدیرکل گمرکات استان ایالم گفت :در ۲ماه نخست سال جاری۲۸۰ ،هزار تن کاال از
مرز مهران به عراق صادر شده است.
روح اهلل غالمی اظهار کرد :در  ۲ماه نخست سال جاری  ۲۸۰هزار تن کاال به ارزش
 ۱۲۴میلیون دالر از مرز مهران به عراق صادر شده که در هر روز کاری به صورت میانگین
بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰کامیون وارد محوطه تجاری گمرک مهران شدهاند.
وی به اقالم صادراتی مرز مهران در  ۲ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود:
مهمترین اقالم صادراتی در مدت یاد شده شامل مصالح ساختمانی ،میوه و تره بار،
محصوالت پالستیکی ،صنعتی ،شیشه و جام ،لوازم خانگی و محصوالت فلزی بوده است.
مدیرکل گمرک ایالم تاکید کرد :در  ۲ماهه نخست سال  ۹۹به دلیل شیوع کرونا و
بسته بودن مرز کمتر از  ۶۰۰هزار دالر صادرات از مرز مهران به عراق صادر شد.
غالمی اظهار کرد :فعالیت تجار ایرانی و عراقی در مرز مهران با رعایت تمامی
پروتکلهای بهداشتی انجام و در محیط گمرک نیز کلیه پروتکلهای بهداشتی توسط
پرسنل نیز به خوبی رعایت میشود.

دبیرانجمن روغنکشی از خرید بیش از  ۲۰۰هزارتن دانه کلزا خبر داد و گفت :تاکنون
 ٧۵درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده است .محمد جعفری ،دبیر انجمن صنفی صنایع
روغنکشی ایران از خرید بیش از  ۲۰۰هزار تن دانه کلزا خبر داد و گفت :این خرید در
راستای حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی و کشت قراردادی آغاز شده و همچنان
ادامه دارد .وی ارزش کلزای خریداری شده از کشاورزان را حدود  ۲۳هزار میلیارد ریال اعالم
و اضافه کرد :تاکنون  ۷۵درصد مطالبات کشاورزان تسویه شده و مابقی نیز به زودی پرداخت
خواهد شد .جعفری با بیان اینکه تا پایان فصل برداشت مشکلی در خرید کلزا و پرداخت مطالبات
کشاورزان نداریم ،گفت :امسال کارخانجات روغن کشی در قالب کشت قراردادی محصول
کشاورزان را خریداری میکنند و علی رغم اینکه قیمت دانه کلزا یک بار توسط شورای اقتصاد
و بار دیگر توسط شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک افزایش یافت ،بخش خصوصی در
راستای حمایت از افزایش تولید دانههای روغنی و توسعه کشت قراردادی اقدام به خرید دانه کلزا
از کشاورزان کرده است .به گفته وی ،کشت قراردادی موجب ارتباط نزدیک صنعت و کشاورزان
میشود و خروج دولت از این چرخه به توسعه کشت و رونق تولید کمک میکند.

معاون وزیر راه:

بندر آستارا رسما منطقه ویژه اقتصادی شد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
گفت :تمام تشریفات قانونی تبدیل بندر
آستارا به منطقه ویژه اقتصادی انجام شده
و این بندر هیچ محدودیتی در بهرهگیری از
مزایا و تسهیالت قانونی ندارد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی،
محمد راستاد در بازدید از روند توسعه و
الیروبی بندر آستارا ،با بیان اینکه بالغ بر ۵
درصد از تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور
به بندر آستارا اختصاص دارد ،ادامه داد :با
توسعه روبناها و تجهیزات که توسط سرمایه
گذار بخش خصوصی و الیروبی در کانال
دسترسی این بندر که در حال انجام است،
امیدواریم حداکثر ظرفیت ممکن را در این
بندر داشته باشیم.
راستاد اضافه کرد :با تحقق این هدف،
میتوان گفت که بندر آستارا میتواند سهم
و نقش مهمتری را در حمل و نقل دریایی
شمال کشور ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
بندر چند منظوره آستارا ،به عنوان یک بندر
بازرگانی با بهره گیری از مزایای قانونی
منطقه ویژه اقتصادی میتواند در فرآیند

ورود و خروج کاال اعم از واردات مواد اولیه و
صادرات محصوالتی که ارزش افزوده روی آن
ایجاد شده است ،نقش آفرینی کند.
راستاد اظهار داشت :تمام تشریفات
قانونی تبدیل بندر آستارا به منطقه ویژه
اقتصادی انجام شده است و این بندر هیچ
محدودیتی در بهرهگیری از مزایا و تسهیالت
قانونی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود :در
حال حاضر  ۵درصد از تخلیه و بارگیری
کاالها در بنادر شمالی کشور به مجتمع
بندری آستارا اختصاص دارد و این بندر مهم
شمال کشور رشد قابل توجهی را شاهد است.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی
تصریح کرد :بر اساس قوانین محدوده مناطق
ویژه اقتصادی جز قلمرو گمرکی محسوب
نمیشوند و امکان واردات کاال در آنها بدون
محدودیت وجود دارد .معافیتهای مالیاتی به
مناطق ویژه اقتصادی کمک میکند.
راستاد ادامه داد :عمده بنادر تجاری
کشور ما مناطق ویژه اقتصادی بوده و
معافیتهای مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی
به توسعه بنادر در افزایش و جذب سهم بازار

حمل و نقل دریایی در کشور کمک ویژه ای
میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
بارانداز ریلی آستارا با  ۴پایانه نفتی ،غالت،
کانتینری و کاالهای خشک در بندر آستارا در
حال احداث است ،گفت :پروژه ریلی آستارا-
آستارا بخشی از کریدور ریلی شمال-جنوب
و جنوب-غرب است که برای اجرای این
پروژه ۵.۸ ،کیلومتر خط ریلی در داخل خاک
جمهوری آذربایجان و  ۵.۱کیلومتر خط ریلی
در خاک جمهوری اسالمی ایران احداثشده
است.
راستاد با اشاره به پروژه در دست انجام
الیروبی کانال دسترسی بندر آستارا تاکید
کرد :یکی از مسائل اصلی در بندر آستارا
الیروبی این بندر است که با استقرار دستگاه
الیروب در حال برطرف شدن است و امکان
ورود کشتیها با هر آبخور و ظرفیت به بندر
آستارا فراهم خواهد شد .طرح توسعه بندر
آستارا با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده
است.
مدیرعامل سازمان بنادر با بیان اینکه
طرح توسعه بندر آستارا با مشارکت بخش

خصوصی از سالها پیش آغاز شده است،
گفت :واحد بندری به مساحت  ۶۰هکتار و
برای تخلیه و بارگیری سالیانه  ۳میلیون و
 ۵۰۰هزار تن کاال پیش بینی و طراحی شده
است و یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن آن با یک
اسکله اختصاصی به تخلیه و بارگیری سوخت
و مواد نفتی مربوط خواهد شد و  ۲میلیون
تن دیگر نیز به تخلیه و بارگیری سایر کاالها
اختصاص خواهد یافت.
شایان توجه است ،بندر چند منظوره
آستارا با  ۶۰هکتار وسعت در ساحل دریای
خزر ،به عنوان نخستین بندر بخش خصوصی
کشور نزدیک ترین و مقرون به صرفه ترین
مسیر و حلقه اتصال تجارت و ترانزیت کاال
بین سه قاره آسیا ،آفریقا و اروپاست.

داده شد.
وی با بیان اینکه پس از این شناسایی این واحدهای
خالی ،برای مالکان پیامک ارسال شد ،یادآور شد :همواره
در اجرای این طرح به دنبال پاالیش روزانه هستیم تا نتایج
آن مورد بررسی قرار گیرد ،این پاالیشها نشان میدهد که
بسیاری از مالکان خانههای خالی اقدام به عرضه برای فروش
یا اجاره واحد مسکونی خود کردهاند.
وی اضافه کرد :پیش از این قانون قانون مالیات بر
خانههای خالی جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصالحیه
مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت تری بر میزان عرضه
واحدهای خالی به بازار دارد.
محمودزاده تصریح کرد :پس از مصوبه مجلس و بر
اساس تعداد فایل ارائه شده در مشاوران امالک ،عرضه
مسکن استیجاری حدود  30درصد بیشتر از مدت مشابه
در سال گذشته بوده است و این آمار ،یک آمار بر اساس
مستندات و گزارشات میدانی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :قطعا روند
عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح ملی مسکن و تکمیل
مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که
مجموع این سیاستها به تعادل در بازار کمک میکند.

رییس انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی:

شویندهها و لوازم بهداشتی افزایش قیمت نداشته است

رییس هیات مدیره انجمن صنایع
شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران گفت:
تاکنون هیچ افزایش قیمتی در شویندهها
و لوازم بهداشتی و آرایشی اتفاق نیفتاده و
برخی سایتها و خبرگزاریها در روزهای
اخیر به نادرست به این مساله دامن زدهاند.
بختیار علمبیگی افزود :شرکتهای
تولیدکننده با توجه به نرخ تورم ،افزایش
قیمت مواد اولیه ،افزایش نرخ دستمزد و
غیره ،درخواست افزایش قیمت داشتهاند ،اما
این مساله در جریان کار کارشناسی است.
وی تصریحکرد :تا زمانی که قیمتها
کارشناسی نشود ،از نرخهای جدید خبری

نخواهد بود.
این مقام صنفی خاطرنشانکرد:
اعضای این انجمن قرار است هفته
آینده جلسه دیگری به منظور بررسی
درخواستهای افزایش قیمت شرکتها
داشته باشند.
وی گفت :قیمت برخی مواد اولیه
مانند پلیاتیلنها و مواد پتروشیمی که
در بورس تعیین میشود ،همه هفته تغییر
دارد و این مساله روز قیمت تولیدات نهایی
اثرگذار است.
علمبیگی بیانداشت :منتظر ارائه
اسناد و مدارک از سوی شرکتها به

منظور بررسی آنها هستیم و به همین
دلیل ،تاکنون هیچ افزایش قیمتی اتفاق
نیفتاده و هیچ کاالیی با قیمتهای جدید
روانه بازار نشده است.
اکنون با وجود شرایط کرونا و افزایش
مصرف ،تولید مواد شوینده و بهداشتی به
اندازه کافی از سوی کارخانجات داخلی در
کشور انجام میشود.
به گفته کارشناسان ،با وجود
دشواریهای تولید در سال گذشته به دلیل
کرونا و همچنین تداوم تحریمها ،رشد ۱۰
درصدی تولید را در این حوزه در سال ۹۹
شاهد بودیم.

 ۳ماه فرصت برای صادرات فوالد و
محصوالت فوالدی

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار واحدهای مجاز
تولید فوالد میانی و محصوالت فوالدی به مدت سه ماه
بدون تایید دفتر صنایع معدنی مجاز به صادرات شدند.
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور تنظیم
اثربخش بازار فوالد میانی و محصوالت فوالدی واحدهای
تولید کننده مجاز می توانند جهت صادرات بدون اخذ تایید
دفتر صنایع معدنی به مدت سه ماه اقدام به صادرات کنند.
در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است به منظور
تنظیم اثربخش بازار فوالد میانی (بیلت ،بلوم و اسلب)
و محصوالت فوالدی (مقاطع طویل و فلزات رنگی مس
و آلومینیوم) و اطمینان از تامین نیاز داخل و همچنین
ساماندهی و تسهیل صادرات واحدهای مجاز به صادرات
(تولید کنندگان و نمایندگان قانونی آنها) محصوالت مذکور
در سامانه جامع تجارت ثبت اطالعات نموده و با رعایت
کف عرضه ابالغی محصوالت در بورس کاال ،به مدت سه
ماه از تاریخ  1400.3.1با اعالم فهرست واحدهای مجاز
توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی می توانند جهت
صادرات محصوالت خود اقدام نمایند و نیازی به تایید دفتر
صنایع معدنی در سامانه جامع فرامرزی گمرک جمهوری
اسالمی ایران ( )E.P.Lندارند.
تبصره ( )1واحدهای تولیدی محصوالت مذکور می
توانند نسبت به صادرات آن مقدار از عرضه تکلیفی که طبق
برنامه مستمر (هفتگی) در بورس کاال عرضه ولی معامله
نگردیده است اقدام نمایند.
تبصره ( )2بازرگانان و تجار با خرید از رینگ صادراتی
بورس کاال می توانند نسبت به صادرات محصوالت مذکور
اقدام نمایند.
این صادرکنندگان باید براساس قوانین و رویه های
موجود نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.
تبصره ( )3گمرک جمهوری اسالمی گزارش صادرات
و شرکت بورس کاالی ایران گزارش عرضه ،خرید( ،مواد
اولیه) و مقدار معامله صورت گرفته واحدهای مذکور به
صورت ماهانه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان ،دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و دفتر صنایع
معدنی وزارت صمت ارسال نمایند تا در صورت عدم رعایت
کف عرضه در بورس کاال ،عدم ثبت اطالعات در سامانه
جامع تجارت و عدم انجام تعهدات ارزی با اعالم سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صادرات آنها با
رعایت ضوابط مربوطه تعلیق گردد.
تبصره ( )4سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید
کنندگان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ها نسبت
به نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی محصوالت مذکور
اقدام نمایند.

راه آهن اردبیل جزو  ۸پروژه ریلی
اولویتدار کشور است

ابَر پروژه مسکن مهر بازار را متعادل کرد

معاون وزیر راه از افزایش ۳۰درصدی عرضه مسکن
استیجاری به بازار خبر داد و گفت :مصوبه مجلس قیمت
مسکن را کاهش میدهد.
محمود محمودزاده با بیان اینکه یکی از این سیاستهای
اساسی تعادل بازار در کوتاه مدت ،عرضه واحدهای آماده و
نیمه آماده به بازار مسکن است ،اظهار کرد :تکمیل و عرضه
واحدهای نیمه تمام مسکن مهر ،تعاونیها و بخش خصوصی
و واحدهای آمادهای که به قصد سرمایهگذاری بودند یا فاقد
سکونت عرضه نمیشدند بر بازار مسکن تأثیر بسزایی دارد.
وی با یادآوری اینکه از کل ابَر پروژه مسکن مهر،

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار انجام شد؛

معاون راهآهن وزارت راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه؛

تنها  50هزار واحد باقیمانده در حال تکمیل است ،افزود:
امیدواریم طی ماههای آتی این واحدها را به سرانجام
برسانیم.در حوزه تعاونیها و بخش خصوصی نیز در طرح
اقدام ملی مصوب شد که این گروه نیز میتوانند با شروط
اعالم شده از تسهیالت طرح اقدام ملی بهره ببرند تا زودتر
این واحدها را به بازار عرضه کنیم.
وی بیان کرد :سیاست بعدی در حوزه تعدیل قیمتها
مربوط به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر خانههای
خالی بود که قانونگذار از سال  94این تکلیف را به عهده
وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره
به رونمایی سامانه شناسایی بر مالیاتهای خانه خالی در
بهمن  ،99گفت :در اجرای این طرح به دنبال پاالیش روزانه
هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ،این پاالیشها
نشان میدهد بسیاری از مالکان خانههای خالی برای اقدام
به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کردهاند
محمودزاده افزود :در ابتدای سال نیز نسبت به بارگذاری
اطالعات در این سامانه اقدام و این مساله باعث شد که بیش
از  13.4میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان
مسکن ،بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص

اخبار کوتاه

پاندمی کرونا سبب شد تا در سالی که
گذشت افزایش مصرف مایع دستشویی و
ضدعفونی کنندهها را شاهد باشیم.
پیشتر «علیرضا رزمحسینی» وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به سیاست
وزارت صنعت برای حمایت از تولید
صادراتمحور ،افزود :این وزارتخانه در
راستای تحقق شعار سال و فرمایشات رهبر
معظم انقالب ،از فعالسازی ظرفیت خالی
واحدهای تولید مواد شوینده ،آرایشی
و بهداشتی به منظور صادرات محصول
باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی به
بازارهای هدف حمایت خواهد کرد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن ،بنادر و فرودگاههای
وزارت راه و شهرسازی گفت :راه آهن اردبیل جزو هشت
پروژه ریلی اولویتدار کشور است که با سرعت مناسب در
حال احداث است.
عباس خطیبی در بازدید از ایستگاه راه آهن اردبیل،
اظهار کرد :راه آهن اردبیل – میانه در دو سال اخیر با
جدیت در حال تکمیل است و ما در وزارت راه و شهرسازی
مراحل اجرایی این پروژه را با دقت بیشتر دنبال میکنیم.
وی به روند زیرسازی و روسازی این پروژه اشاره کرد
و گفت :در بخش زیرسازی راه آهن اردبیل – میانه با ۹۰
درصد پیشرفت فیزیکی یکی از پروژههای ریلی پرتحرک
کشور است و در کنار آن بخشهای ایستگاهی راه آهن
اردبیل – میانه در مرحله تکمیل و افتتاح قرار دارد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن ،بنادر و فرودگاههای
وزارت راه و شهرسازی به احداث سه ایستگاه فیروزآباد،
مهماندوست و گنجگاه اشاره کرد و افزود :کار طراحی و
واگذاری پروژه به پیمانکار از طریق مناقصه و عقد قرارداد
به انجام رسیده و ایستگاههای احداثی با  ۵۵درصد پیشرفت
در حال انجام است.
خطیبی به پیشرفت  ۹۸درصدی ساختمان ایستگاه
راه آهن اردبیل اشاره کرد و ادامه داد :ساختمان ایستگاه راه
آهن اردبیل تکمیل شده و تنها محوطهسازی آن باقی مانده
که امیدواریم هر چه سریعتر این مرحله نیز به انجام برسد.
وی طراحی منحصر به فرد ایستگاه راه آهن اردبیل را
در  ۴هزار و  ۸۰۰متر مربع یادآور شد و تصریح کرد :در
مجموع ایستگاه راه آهن اردبیل با  ۲۵هزار متر مربع زیربنا
شامل ساختمان اصلی و جنبی و بخش تأسیسات و فنی
در مرحله اجراست.
خطیبی به پیشرفت  ۷۰درصدی روسازی راه آهن
اردبیل – میانه نیز اشاره کرد و گفت :به رغم آنکه در سال
 ۹۹با مشکالت و برخی نارساییها روبهرو بودیم اما ۶۱
کیلومتر ریلگذاری راه آهن اردبیل – میانه انجام شده و
پروژه در ماههای آینده آماده بهرهبرداری کامل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از
سخنان خود خاطر نشان کرد :راه آهن اردبیل – میانه
جز هشت پروژه ریلی اولویتدار کشور است که با سرعت
مناسب در حال انجام است و منابع الزم برای تکمیل این
پروژه که یکهزار میلیارد تومان است ،قطعاً تخصیص یافته
و برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در دستور کار قرار
خواهد گرفت .وی اضافه کرد :تا پایان سال  ۱۴۰۰و در
بدبینانهترین پیشبینی اوایل سال آینده پروژه ریلی اردبیل
آماده بهرهبرداری خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن ،بنادر و فرودگاههای
وزارت راه و شهرسازی بیان کرد ۱۰ :هزار کیلومتر طرح
ریلی در کشور در حال احداث است که سه هزار و ۵۰۰
کیلومتر آن در مناطق مختلف کشور در مرحله اجرا قرار
گرفته است.
خطیبی با بیان اینکه  ۹۰۰کیلومتر از این خط ریلی
دارای اولویت است ،اظهار کرد :تا پایان امسال به نظر
میرسد  ۶۵۰کیلومتر از این خط ریلی در سراسر کشور
آماده افتتاح شود.
وی تصریح کرد :یکی از این پروژههای اولویتدار
راه آهن اردبیل – میانه به طول  ۱۷۵کیلومتر است که
امیدواریم در کنار پروژههای همچون خط ریلی بستانآباد
– تبریز و همدان – سنندج به بهرهبرداری برسد.
خطیبی به مطالعات راه آهن اردبیل به پارسآباد نیز
اشاره کرد و افزود :این پروژه نیز جز اولویتهای وزارت
راه و شهرسازی است که امیدواریم با اتمام مطالعات در
سال آینده احداث خط ریلی اردبیل – پارسآباد را نیز
شروع کنیم.

