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دوشنبه  11مرداد 1400
شماره 2987

اخبار
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

کاهش قیمت سیمان در آینده ای نزدیک

معاون وزیر صمت گفت :عدم تامین برق واحدهای
تولیدی به خصوص فوالد و سیمان موجب کاهش تولید
و عرضه در بازار و در نتیجه افزایش قیمت این محصول
در کشور شد.
اسداهلل کشاورز صبح دیروز در حاشیه بازدید از
یکی از کارخانههای سیمان که به منظور بررسی روند
از سر گیری فعالیت این کارخانه (پس از توقف تولید
به دلیل قطعی برق) انجام گرفت ،در خصوص نوسانات
قیمت سیمان در کشور گفت :شرایط و محدودیتهایی
که در تأمین برق واحدهای تولیدی به خصوص فوالد و
سیمان به وجود آمد موجب کاهش تولید و عرضه در
بازار و در نتیجه افزایش قیمت این محصول در کشور
شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در
ادامه به خشکسالی و مشکالت تولید برق ناشی از کمبود
آب و نیز فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور
اشاره کرد و افزود :عدم تولید برق توسط توربینهای
برقآبی و محدودیتی که در تأمین برق مورد نیاز صنایع
ایجاد شد ،تأثیر منفی در صنایع سیمان و فوالد داشت
به طوریکه کاهش تولید تا میزان یک سوم را به این
صنایع تحمیل کرد و شاهد تعطیلی بسیاری از این
واحدهای تولیدی بودیم که نتیجه این اتفاق در بازار به
صورت افزایش قیمت خود را نشان داد.
کشاورز با استناد به صحبتهای مسئوالن وزارت
نیرو نسبت به تأمین برق واحدهای صنعتی به ویژه
صنایع فوالد و سیمان ابراز امیدواری کرد و گفت :با
تأمین برق این واحدها و افزایش تولید ،قیمت در بازار
نیز کنترل و به روال عادی برمیگردد؛ به عنوان مثال
همانطور که شاهد هستیم در این چند روز که با افزایش
نسبی سهمیه مصرف این واحدها و بهبود شرایط توزیع
سیمان در منطقه شهر ری ،شاهد کاهش قسمت سیمان
به محدوده چهل هزار تومان هستیم.
وی در در پاسخ به این سوال که مگر امکان
پیشبینی مشکالت تأمین برق و برنامه ریزی برای
جلوگیری از بوجود آمدن مشکالت فعلی نبود ،تصریح
کرد :مسئولیت موضوعات مربوط به برق و پیشبینی
مصرف و تأمین برق مورد نیاز کشور بر عهده وزارت
نیروست و اگر از قبل در این خصوص برنامه ریزی
و اطالع رسانی شده بود واحدهای صنعتی راحتتر
میتوانستند نسبت به این مسئله برنامه ریزی و مدیریت
داشته باشند.
بر اساس گفتههای معاون امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صمت ،واحدهای صنعتی نیازمند انجام
تعمیر و نگهداری (اورهال) تجهیزات خود به صورت
دورهای هستند که این امر مستلزم برنامهریزی است
اما مشکالت قطعی برق در این امر اختالل ایجاد کرده
است.
کشاورز در بخش دیگر صحبتهای خود با تاکید
بر این نکته که تأمین برق پایدار برای فعال نگه داشتن
خط تولید کارخانههای مانند سیمان و فوالد ضروری
است ،تصریح کرد :اگر برق به صورت پایدار و مستمر
و به میزان الزم برای فعال کردن همه بخشهای مورد
نیاز تولید در این واحدها تأمین نشود ،تولیدی صورت
نمیگیرد؛ گرم کردن کوره این واحدها آن هم در صورت
تأمین برق مورد نیاز ،حدود  ۲۴ساعت زمان نیاز دارد
تا بتواند تولید را شروع کند ،بنابراین اگر برق بصورت
پایدار و مستمر تأمین نشود ،نه تنها تولیدی انجام
نمیشود که این سرد و گرم شدن کوره و شوک حرارتی
که به آن وارد میشود موجب تحمیل خسارت و هزینه
تعمیر کورهها به واحدهای تولیدی میشود.
در بهار  ۱۴۰۰صورت گرفت؛

رشد  ۴۰درصدی
تولید ماشین لباس شویی

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت ،معدن
و تجارت حاکی از تولید  ۲۹۶هزار و  ۸۰۰دستگاه انواع
ماشین لباسشویی توسط شرکتهای داخلی از ابتدای
امسال تا پایان خرداد ماه و رشد  ۴۰درصدی آن در
همسنجی با پارسال است.
در بهار سال  ۹۹کارخانجات داخلی موفق به تولید
 ۲۱۲هزار دستگاه ماشین لباسشویی شده بودند.
برپایه این آمارها ،تولیدکنندگان لوازمخانگی سه ماهه
نخست امسال را با تولید  ۴۸۲هزار و  ۷۰۰دستگاه یخچال
و فریزر به پایان بردند .آماری که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته (تولید  ۳۷۳هزار و  ۷۰۰دستگاه) رشد ۲۹.۱
درصدی نشان میدهد.
همچنین تا پایان خرداد ماه کارخانجات داخلی با ثبت
رشد  ۱۹.۹درصدی در تولید تلویزیون ۲۶۸ ،هزار و ۹۰۰
دستگاه از این محصول تولید کردند .این در حالی است که
آمار بهار  ۹۹تلویزیونسازان  ۲۴۲هزار و  ۲۰۰دستگاه بود.
در این زمینه و رشد تولید حاصل شده ،دبیرکل
انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت :ارتقای داخلیسازی
و همچنین موانع کمتری که واحدها و تولیدکنندگان در
سال جاری با آن مواجه بودند ،عوامل اصلی بود که این
رشد را رقم زد.
«عباس هاشمی» بیانداشت :امروز انجمن صنایع
لوازمخانگی توانسته ضمن ارتقای مباحث کارشناسی و فنی
در بدنه خود ،جایگاه خود را به عنوان یک بخش کارشناسی
در ارائه مشاوره به مسووالن پیدا کند و همین مساله سبب
شده تا بهبود نسبی در فضای کسبوکار نسبت به گذشته
شاهد باشیم.
وی خاطرنشانکرد :امروز حضور جدی مسووالن امر
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان حمایت ،گمرک،
بانک مرکزی و غیره را در پیگیری مباحث تولید و صادرات
شاهدیم و حتی بسیاری مشکالت در جریان جلسات آنالین
با مسووالن دستگاهها برطرف میشود.
این مقام صنفی در عین حال به مشکالت گمرکی و
ترخیص لوازم ،قطعات و تجهیزات و همچنین تامین ارز به
عنوان دو مسالهای اشاره کرد که همچنان تولید را میآزارد،
اما نسبت به سالهای گذشته با وضعیت بهتری مواجه است
و مشکالت کاهش یافته است.
وی افزود :اجازه یافتن واحدها به استفاده از ارز
نیمایی ،ارز متقاضی یا ارز حاصل از صادرات خود شرکتها،
سبب شده تا تولیدکنندگان بتوانند تمرکز بهتری بر مساله
تولید داشته باشند که نتیجه آن رشد تولید بوده است.
پارسال بیش از  ۱۵میلیون دستگاه لوازمخانگی در
کشور تولید شد که این میزان تولید در مقایسه با سال ۹۸
رشد  ۷۸درصدی داشته است.

وزیر راه هشدار داد ؛

افزایش بدون هماهنگی قیمت بلیت هواپیما ممنوع

وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای
عالی هواپیمایی گفت :تا رفع اختالف نظر
بین سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای
هوایی ،ضروری است ایرالینها از اقدام
ناهماهنگ در افزایش نرخ بلیت هواپیما
خودداری کند.
دوماه بعد از افزایش  ۴۰درصدی
قیمت بلیت هواپیما بدون رضایت سازمان
هواپیمایی ،نشست شورای عالی هواپیمایی
کشوری با حضور «محمد اسالمی» وزیر راه و
شهرسازی و سایر اعضای این شورا با دستور
کار «بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما» در
محل ساختمان دادمان تشکیل شد.
بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی،
بررسی اقدام شرکتهای هواپیمایی در
افزایش نرخ بلیت هواپیما یکی از دستورات
این نشست بود.
اسالمی در این نشست و در جمعبندی
موارد مطرح شده گفته است :ضروری است
که انجمن شرکتهای هواپیمایی از اقدام
ناهماهنگ با شورای عالی هواپیمایی کشوری
در افزایش نرخ بلیت هواپیما خودداری کند.
وزیر راه با اشاره به نرخ بلیت هواپیما
ادامه داد :در نرخگذاری دو مساله اهمیت
دارد .یکی محاسبات عددی هزینهها و

درآمد ایرالنها و دیگری نقش حاکمیت در
حمایت توامان از همه اقشار جامعه و صنعت
هوانوردی است.
وی گفته است :هنگامی که محاسبات
عددی مبنای تعیین قیمت بلیت هواپیما
قرار میگیرد ،باید مواردی همچون نرخ
ارزان سوخت و سهلگیری دولت در دریافت
مطالبات خود از ایرالینها نیز به صورت
عددی محاسبه شده و در نتیجه نهایی اعمال
شود.

شرایط صادرات شتر اعالم شد

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک اعالم کرد که
صادرات شترهای ماده باالی  ۱۲سال سن و شترهای نر غیر اصالح نژادی با بیش از  ۸سال
سن تا سقف  ۵۰۰۰نفر در سال جاری صرفا بصورت مجاز مشروط ،مدیریت شده با اخذ
مجوز از وزارت جهاد کشاورزی مجاز است.
دی ماه سال گذشته امید گیالن پور ،معاون وزیر جهاد کشاورزی ،طی نامهای به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،با اشاره به ممنوعیت صادرات شتر از سال ،۱۳۹۷
اظهار کرده بود که گوشت شتر تنها  ۰.۷درصد گوشت قرمز کشور را تامین می کند و نقش
چندانی در تنظیم بازار گوشت قرمز ندارد .همچنین ساالنه حدود  ۱۶۰۰۰نفر شتر نر و
مولد حذفی از مجموع تولیدات ساالنه کشور ،مازاد بر نیاز داخلی بوده و با توجه به کیفیت
پایین گوشت تولیدی آنها بازار دائمی مناسب و مطمئن هم برای مصارف داخلی ندارند.
گیالن پور در ادامه این نامه با اشاره به اینکه صادرات کنترل شده ،یک راهبرد مطمئن
برای کمک به پیشرفت مالی گلهدارها محسوب میشود ،از وزارت صمت خواسته بود مراتب
صادرات شتر با کد تعرفه  ۰۱۰۶۱۳به طور مجاز مشروط ،یعنی با اخذ مجوز از وزارت جهاد
کشاورزی به گمرک ابالغ شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی پیرو نامه قبلی ،در تیر ماه امسال طی نامه دیگری درباره
شیوه نامه تدوین شده برای صادرات شتر اعالم کرد که معاونت امور تولیدات دامی با
صادرات شترهای ماده باالی  ۱۲سال سن و شترهای نر غیر اصالح نژادی با بیش از ۸
سال سن با رعایت سقف صادرات  ۵۰۰۰نفر در سال  ۱۴۰۰با کد تعرفه  ۰۱۰۶۱۳موافقت
کرده است.
در نهایت ،اواخر تیر ماه سعید عباسپور ،مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صمت به گمرک اعالم کرد که صادرات شترهای ماده باالی  ۱۲سال سن و شترهای
نر غیر اصالح نژادی با بیش از  ۸سال سن تحت ردیف تعرفه  ۰۱۰۶۱۳تا سقف ۵۰۰۰
نفر در سال جاری صرفا بصورت مجاز مشروط ،مدیریت شده با اخذ مجوز از وزارت جهاد
کشاورزی مجاز است .چند روز پیش هم این موضوع به گمرکات اجرایی ابالغ شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اختالف
نظر سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای
هواپیمایی در محاسبه قیمت هر صندلی-
ساعت پرواز هواپیما گفت :ضرورت دارد که
یک کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان
بیطرف ،نمایندگان سازمان هواپیمایی
کشوری و نمایندگان شرکت های هواپیمایی
تشکیل شود تا در مورد این هزینه به اتفاق
نظر برسیم.
در پایان این نشست مقرر شد این

کمیته کارشناسی در اسرع وقت تشکیل شده
و بر اساس نتایج آن ،در نشست فوقالعاده
شورای عالی هواپیمایی کشوری برای نرخ
بلیت هواپیما تعیین تکلیف شود.
«انجمن شرکتهای هواپیمایی» به
دنبال افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی
است و اعتقاد دارد چون حدود  ۶۰درصد
هزینه شرکتهای هواپیمایی ارزی است و
با توجه به ضرورت الزام رعایت فروش فقط
 ۶۰درصد ظرفیت پروازها و همچنین افزایش
هزینهها ،نرخ بلیت پروازهای داخلی باید از
محدوده نرخی تعیین شده از سوی شورای
عالی هواپیمایی خارج شده و قیمتها ،آزاد،
طبق عرضه و تقاضا باشد.
از سوی دیگر سازمان هواپیمایی
کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و
نقل هوایی معتقد است نرخ بلیت پروازهای
داخلی باید در شورای عالی هواپیمایی
تعیین شود و قانون برنامه پنجم که تعیین
کرده بود آزادسازی نرخ بلیت خدمات
حمل و نقل هوایی از سال سوم برنامه
پنجم الزم االجرا است ،به برنامه ششم
تعمیم نیافته است بنابراین متولی نرخ
گذاری پروازهای داخلی کماکان شورای
عالی هواپیمایی است.

افزایش  ۲۰درصدی قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی

نتایج مرکز آمار نشان می دهد که شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی
شهر تهران در فصل بهار  ١۴٠٠به عدد  ۱۰۷۶.۵رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل
قبل ( ،)۹۰۲.۰حدود  ۱۹.۴درصد افزایش داشته است.
به گزارش مرکز آمار ایران ،طبق گزارش این سازمان شاخص قیمت نهادههای
ساختمانهای مسکونی شهر تهران در فصل بهار  ١۴٠٠به عدد  ۱۰۷۶.۵رسید که این رقم
نسبت به شاخص فصل قبل ( ١٩.۴ ،)٩٠٢.٠درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه بهار  ١۴٠٠معادل  ١٠٠.٧درصد بوده است که در
مقایسه با فصل قبل ( ٩٧.٢درصد)  ٣.۵واحد درصد افزایش داشته است .منظور از تورم
نقطه به نقطه ،درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل
مشابه سال قبل میباشد .در بین تمامی گروههای اجرایی ،گروه سنگ با  ١۴٣.٧درصد،
بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است .در همین دوره کمترین تورم
نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی خدمات با  ۴۲.۴درصد بوده است.
طبق این گزارش تورم ساالنه بهار سال  ،١۴٠٠معادل  ۹۳.۵درصد بوده که نسبت به
همین اطالع در فصل قبل ( ۷۶.۴درصد)  ١٧.١واحد درصد افزایش داشته است .منظور
از تورم ساالنه ،درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر
نسبت به همین اطالع در سال قبل میباشد .در بین گروههای اجرایی بیشترین تورم ساالنه
مربوط به گروه اجرایی آهن آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده با  ۱۳۴.۲درصد
افزایش و کمترین تورم با  ٣٩.٢درصد افزایش ،متعلق به گروه خدمات بوده است.
همچنین آمارها بیانگر این است که تورم فصلی بهار سال  ،١۴٠٠معادل  ١٩.۴درصد بوده
است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل ( ۶.۱درصد)  ١٣.٣واحد درصد افزایش داشته
است .منظور از تورم فصلی ،درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت
در فصل قبل میباشد .در این فصل ،در بین گروههای اجرایی ،بیشترین تورم فصلی مربوط به
گروه اجرایی خدمات با  ٢٧.٧درصد افزایش و کمترین تورم فصلی نیز مربوط به گروه اجرایی
ایزوگام و قیرگونی آسفالت با  ١.١درصد افزایش بوده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران؛

هند از لیست ۵شریک اول تجاری ایران خارج شد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار
داشت :طبق آمار منتشره گمرک ،تراز تجاری
کشور کماکان منفی است ،البته رقم بزرگی
نیست و به نظر میرسد با توجه به رشد ۶۵
درصدی صادرات در مقابل رشد  ۳۵درصدی
واردات ،در صورت ادامه این روند ،در ماههای
آینده قطعا تراز تجاری نیز مثبت خواهد شد.
محمد الهوتی در مورد آمار منتشره
گمرک مبنی بر افزایش  65درصدی صادرات
در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته اظهار کرد :سال گذشته به دلیل
شرایط کرونایی در  4ماهه نخست سال
صادرات تقریبا متوقف شده بود ،بنابراین
بخشی از رشد صادرات امسال به علت
مشکالت کرونایی در سال گذشته است.
وی افزود :از طرف دیگر مصوبات اخیر
در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات کمی
دغدغه صادرکنندگان در این بخش را مرتفع
کرد .البته هنوز در اجرا با مشکالتی روبرو
است یا به کندی انجام میشود اما به هرحال
همراهی با صادرکنندگان در رفع تعهدات
ارزی سالهای  98 ،97و  99و همچنین
تعیین تکلیف تعهدات ارزی  1400سیگنال
مثبتی بود که به حوزه صادرات داده شد.
الهوتی با اشاره به منفی بودن تراز
تجاری کشور گفت :طبق آمار منتشره گمرک،
تراز تجاری کشور کماکان منفی است .البته
رقم بزرگی نیست و به نظر میرسد با توجه
به رشد  65درصدی صادرات در مقابل رشد
 35درصدی واردات -در صورت ادامه این
روند -در ماههای آینده قطعا تراز تجاری نیز
مثبت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد :نوسانات نرخ ارز
طی چند روز گذشته ،میتواند عامل محرکی
برای صادرات بیشتر باشد .بنابراین پیشبینی
میشود روند صادراتی کشور رو به رشد
خواهد بود و اگر حمایتهای الزم صورت
بگیرد ،قطعا میتواند کمک کننده و افزایش
دهنده باشد .رییس کنفدراسیون صادرات
ایران تصریح کرد :با توجه به بازارهای هدف
صادراتی و وارداتی اعالمی ،دو کشور اروپایی
آلمان و سوییس به بازارهای وارداتی ما اضافه
شدهاند .همچنین در بین بازارهای صادراتی،
ترکیه رتبه سوم را به خود اختصاص داده
است .این موارد نشان میدهد که تغییراتی
در روابط رخ داده و روند واردات از کشورهای
اروپایی بهتر شده است.
وی با اشاره به خروج هند از  5شریک
اول تجاری ایران بیان کرد :نکته قابل توجه
دیگر ،خروج هند از میان  5کشور اول در بین
شرکای تجاری ایران است .هند در سالهای
گذشته جزو شرکای اول تجاری ما بود اما بعد
از تحریمهای آمریکا ،هند به مرور از میان 5
کشور هدف صادراتی و وارداتی ما خارج شد
و ترکیه در بخش صادرات و همچنین آلمان
و سوییس در بخش واردات جایگزین این
کشور شدند .این موضوع میتواند نویددهنده
این نکته باشد که کاالهای وارداتی از کیفیت
مطلوبتری برخوردار شدهاند.
الهوتی در ادامه افزود :رشد واردات
میتواند مربوط به گشایشهای ارزی و
همچنین مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی
سران قوا باشد .بسیاری از کاالهایی که در
گمرکات رسوب کرده بودند با این مصوبات

ترخیص شدند؛ از همین روی واردات نیز
رشد بیشتری داشت.
وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت
صادرات کشور در حوزه  ITگفت :به دلیل
اینکه هنوز اظهارنامههای صادراتی تعریف
خاصی برای صادرات در حوزه  ITوجود ندارد
و از آنجا که نوع صادرات در این حوزه به
شکلی است که کاالیی در میان نیست و عمال
صادرات خدمات صورت میگیرد ،نمیتوان
آمار دقیقی از صادرات در حوزه  ITاعالم
کرد .گرچه توافقاتی در خصوص چگونگی
اظهار صادراتی فی مابین دستگاههای اجرایی
و فدراسیون مربوطه در شرف انجام است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر
طرح صیانت از فضای مجازی بر صادرات
غیرنفتی کشور توضیح داد :قطعا راههای
ارتباطی جدید و ابزارهای نوین تاثیر خود
را در تمام سطوح زندگی جوامع بشری به
جا گذاشته است .نمیتوان منکر این موضوع
شد که نبود این ابزارها میتواند چه تاثیر
منفی بر نیازهای روزمره انسانها داشته
باشد .ارتباط و تعامل با جهان تنها داشتن
سفارتخانه ،سفیر و اینگونه ارتباطات سیاسی
نیست ،بلکه امروزه همه این ابزارها روشهای
ارتباطی بینالمللی هستند که نمیتوان برای
آن هیچ حد و مرزی را در تجارت متصور بود .
وی در ادامه اضافه کرد :بخشی از این
ابزارها جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت
کردهاند ،اینکه ما این ابزارها را از دسترس
خارج کنیم ،به نظر نمیرسد روش درستی
باشد .هر گونه تصمیم شتابزده و اقدامی نه

تنها بر تجارت خارجی بلکه مراودات داخلی
نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت .چراکه امروزه
شاهد تجارتهای آنالین در فضای مجازی
هستیم که بخش زیادی از تجارت کشور را
به خود اختصاص دادهاند .ضمن اینکه امروزه
در سطح جهانی مراکز خرید و فروشگاهها
نیز به مرور جای خود را به تجارت آنالین
میدهند که شرایط حاصل از همهگیری
کرونا به خرید و فروش آنالین ماندگاری و به
نوعی پذیرش جامعه اعطا کرده است.
الهوتی خاطرنشان ساخت :لذا خارج
شدن ابزارهای جهانی از دسترس تاثیر
منفی خود را در اشتغال ،درآمد خانوار و
اقتصاد کشور خواهد گذاشت .ضمن اینکه
قانونی که مصوب میشود باید کارآمد باشد
تا در نهایت به سرنوشت ممنوعیت ویدیو،
ماهواره و غیره دچار نشود .البته باید توجه
داشت که حرفهای ضد و نقیض زیادی در
مورد طرح صیانت از فضای مجازی مطرح
شده که شرایط را بسیار دشوار کرده است،
بنابراین تشخیص و تمیز دادن واقعیات در
مورد این طرح کار سادهای نیست و ممکن
است پیشداوری اشتباه باشد لذا مجلس و
کمیسیون مسئول باید موضوع را با شفافیت
و دقت زیاد پیگیری و به سرانجام برسانند.

صادرات کره و شیرخشک مشروط به خرید شیرخام با نرخ مصوب شد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت :در
صورتی که کارخانجات شیر خشک روزانه  ۵هزار تن شیرخام
را از تاریخ  ۱۰مرداد به نرخ مصوب خریداری کنند ،اجازه
صادرات شیرخشک و کره خواهند داشت.
تعلل دولت در تعیین قیمت شیر خام باعث زیان ده
شدن صنعت دامپروری و خسارت شدید تولیدکنندگان شده
بود و این مساله کشتار گسترده دامها و به دنبال آن از بین
رفتن ذخایر ژنتیکی کشور را به دنبال داشت .سرانجام نیز
وزارت جهاد در شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی
اقدام به تعیین نرخ جدید شیرخام و تأمین نظر دامداران
کرد ،در این جلسه قیمت شیر خام  ۶,۴۰۰تومان تعیین شد.
اگر چه این نرخ دیرهنگام تصویب شد اما مانع بسیار مهمی
در جلوگیری از گسترش بحران و نابودی صنعت دامپروری
کشور محسوب میشد.
با این حال پس از تعیین قیمت مذکور برای شیرخام،
دولت حاضر به افزایش قیمت لبنیات نشد و زمزمههایی مبنی

بر عدم خرید شیرخام به نرخ جدید توسط برخی شرکتهای
بزرگ لبنی شنیده شد و این امر باعث ایجاد نگرانی دوباره در
میان دامداران و اعتراض آنان به شرایط موجود شد .در همین
راستا ،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشور با
اشاره به صدور بخش نامهای از سو وزارت جهاد کشاورزی و
مشروط کردن صادرات شیرخشک و کره به خرید شیرخام
با نرخ مصوب از اعالم آمادگی سه شرکت بزرگ لبنی برای
خرید شیرخام با نرخ مصوب خبر داد تا سایه این نگرانی از
صنعت دام کشور که بیش از  ۳دهه برای اصالح نژاد آن
تالش شده است ،برطرف شود.
سید احمد مقدسی درباره آخرین وضعیت خرید
شیرخام با نرخ مصوب ،اظهار داشت :براساس بخش نامه
معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی ،به کارخانجات شیر خشکی که
شیرخام را از تاریخ  ۱۰مرداد  ۱۴۰۰به قیمت مصوب ۶,۴۰۰
تومان خریداری کنند ،اجازه داده خواهد شد که شیرخشک

و کره تولیدی خود را بدون تعرفه صادر کنند.
به گفته این مقام مسئول ،براین اساس کارخانجات
شیرخشک سراسر کشور باید روزانه  ۵هزار تن شیرخام
خریداری کنند .وی اضافه کرد :این شرط برای کارخانجات
لبنی نیز برقرار است و آنها هم در صورت خرید شیرخام با
نرخ مصوب مذکور میتوانند فرآوردههای استحصالی از آن
(کره و شیرخشک) را بدون تعرفه صادر کنند.
مقدسی درباره اینکه برای کارخانجات لبنی چه میزان
خرید شیرخام پیشنهاد شده است؟ ،گفت :برای کارخانجات
لبنی رقمی اعالم نشده اما این میزان عالوه بر مقداری است
که به کارخانجات شیرخشک ابالغ شده است ضمن اینکه
تاکنون سه کارخانه بزرگ لبنی از جمله کاله ،دامداران و پگاه
برای خرید شیرخام به نرخ مصوب اعالم آمادگی کردهاند.
وی درباره آخرین وضعیت تصمیمگیری درباره افزایش
قیمت فرآوردههای لبنی نیز اضافه کرد :هنوز برای افزایش
قیمت لبنیات تصمیمی گرفته نشده است.

اخبار کوتاه
معاون وزیر راه و شهرسازی؛

مسکن ملی به هیچ یارانه ای متصل نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :در حال حاضر بیش
از  ۵۰۰هزار واحدی که در کشور در حال ساخت است،
هیچ وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به
خلق پول جدید شود.
محمود محمودزاده درباره جزییات جلسه مسئوالن
مرتبط با مسکن و فعاالن این حوزه با رییس جمهور منتخب
اظهار داشت :در جلسه اخیر با آقای رییسی درباره سازوکار
و مکانیزمی که میتوان از طریق آن به تولید ساالنه یک
میلیون واحد مسکونی رسید ،تمبادل نظر صورت گرفت.
وی ادامه داد :با حضور طیفها و گروههای مختلفی
این جلسه برگزار شد و هر یک نقطه نظراتی را درباره بازار
مسکن و چگونگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارایه
دادند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال
که عدهای از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای
طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حجم
نقدینگی در کشور افزایش پیدا میکند گفت :دلیل این
تحلیل را متوجه نمیشوم که چطور تولید مسکن باعث
رشد نقدینگی میشود اما شاید عدهای نگران تخصیص
یارانههای دولتی به این بخش باشند اما در حال حاضر
طرح مسکن ملی هیچ خط اعتباری از دولت دریافت نکرده
است و به هیچ نظام یارانهای وابسته نیست که منجر به
رشد نقدینگی شود.
محمودزاده با اشاره به مزیتهای رشد سرمایهگذاری
در حوزه مسکن اظهار داشت :فعال شدن حوزه مسکن
مزیتهای بسیار بزرگی برای کشور دارد که عالوه بر تحقق
هدف نهایی که تامین مسکن برای مردم است ،مهمترین
اثرگذاری آن افزایش اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی
است .همچنین درآمد حوزههای مرتبط با بخش مسکن
هم افزایش مییابد و باعث پویایی بخش خصوصی در این
حوزه میشود.
وی تاکید کرد :شاید تحلیل رشد نقدینگی از این
منظر باشد که دولت بخواهد خط اعتباری به پروژههای
مسکن اختصاص دهد ،اما در حال حاضر بیش از  500هزار
واحدی که در کشور در حال ساخت است ،هیچ وابستگی
به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به خلق پول جدید
شود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ادامه داد :در این بخش بحث جابجایی و استفاده از
سرمایههای کوچک متقاضیان مسکن حمایتی مطرح است
که با حمایت دولت این سرمایههای کوچک مردمی تبدیل
به سرمایه موثر می شود و در نهایت به حل معضل مسکن
در کشور کمک میکند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که برخی از
منتقدان میگویند وقتی در حال حاضر دولت موفق به
ساخت  400هزار واحد در طی دو سال نیست چطور دولت
آینده میتواند یک میلیون واحد مسکونی در مدت یک
سال بسازد اظهار داشت :تجربهای که در قالب طرح ادغام
ملی مسکن داشتیم و آن را با ادغام در قانون جهش تولید
در قالب یک قانون توسعه دادیم همچنین حمایتهای
مجلس در بحث ارائه تسهیالت و همچنین کاهش نرخ سود
تسهیالت ،مجموع تمام این موضوعات باعث میشود به یک
روش تکمیل یافته برای حوزه مسکن دست یابیم و مدلی
را برای تولید مسکن به دولت آینده ارایه دهیم .باید توجه
داشته باشیم که ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک
استراتژی بزرگ برای وزارت راه و شهرسازی است و باید
دید دولت آینده از کدام روش و مکانیزم برای اجرای این
برنامه استفاده خواهد کرد.
وی افزود :نکته بسیار مهم این است که زمانی که
ساخت  450هزار واحد مسکونی را در شهریورماه سال
 98آغاز کردیم هیچ مقدمهای برای انجام این کار فراهم
نبود نه تامین زمین صورت گرفته بود و نه برنامهریزی
مشخصی وجود داشت .همچنین نیازسنجی انجام نشده
بود و آییننامهها و شیوهنامههای مرتبط در این باره وجود
نداشت و ما در وزارت راه و شهرسازی ساخت این تعداد
واحد مسکونی را در شرایط صفر آغاز کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :در حال حاضر
بسترهای تولید مسکن برای دولت جدید آماده است به
طوری که در آذرماه سال گذشته برای پنج سال آینده هر
شهر نیازسنجی مسکن صورت گرفت و به تمام مدیران کل
استانی ابالغ شد این در حالی بود که تنها کمتر از یک سال
به پایان این دولت باقی مانده بود اما تیم مسکن وزارت راه
و شهرسازی موضوع مسکن را محدود به یک بازه زمانی
مشخص نکرد.
محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر بخش
آییننامه های مورد نیاز به اتمام رسیده است افزود :در
بخش قانون ،تسهیالتی را برای عرضه زمین ایجاد کردیم
و با این اقدامات شرایط شروع به کار برای دولت جدید
مهیاتر است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران؛

تابستان برای خانوارهای روستایی
گرانتر آغاز شد

تورم نقطه به نقطه برای کل خانوار کشور در تیرماه
۴۳.۶درصد گزارش شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ،تورم ماهانه تیر برای کل
خانوارهای کشور برابر با  ۳.۵درصد بودهاست که بیشترین
تورم ماهانه مربوط به استان لرستان با  ۵.۹درصد و کمترین
مربوط به استان همدان با  ۱.۴درصد بود .همچنین تورم
ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی برابر با  ۳.۶و ۳.۲
گزارش شدهاست.
تورم نقطهبهنقطه برای کل خانوار کشور در این ماه
نیز  ۴۳.۶درصد گزارش شدهاست؛ به این معنا که میانگین
هزینه خانوارهای کشور در اولین ماه تابستان امسال نسبت
به ماه مشابه سال گذشته  ۴۳.۶درصد افزایش یافتهاست.
بیشترین و کمترین تورم نقطهبهنقطه تیر ماه به ترتیب
مربوط به استان ایالم با  ۵۳.۹و استان تهران با  ۳۷.۷درصد
بود.
تورم نقطهبهنقطه خانوارهای شهری  ۴۲.۹درصد و
خانوارهای روستایی ۴۷.۷ ،درصد بودهاست .تورم ساالنه
کل کشور نیز در این ماه به  ۴۴.۲درصد رسید که استان
کردستان با  ۵۰.۱درصد ،بیشترین و استان قم با ۴۰.۲
درصد ،کمترین تورم ساالنه را ثبت کردند.
تورم ساالنه معیاری است که میانگین افزایش هزینهها
را طی  ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن
اندازهگیری میکند .در تیر ماه تورم ساالنه خانوارهای
شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با  ۴۳.۷و  ۴۷.۳درصد
بودهاست.

