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چک های برگشتی کم شدند
در مهر ماه سال جاری حدود ۶.۴ میلیون فقره چک مبادله  شد که بیش از ۹۲ 
درصد این چک ها وصول شده است.به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی 
اعالم کرده است، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در مهر ماه به ترتیب 
۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شــده است. درصد تعداد و مبلغ چک های 
وصول شده در ماه قبل از آن )شهریورماه( به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ 
درصد بوده اســت. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 
۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است.شــاخص نســبت چک های برگشتی به 
چک های مبادله ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که این 
شــاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نشان می دهد. همچنین این شاخص 
بــه لحاظ مبلغی ۱۱.۱ درصد بــوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۵ درصد را نمایش 
می دهد.طی مهر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک حدود ۶.۴ میلیون فقره چک به 
ارزش حدود ۳۱۸۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب پنج درصد و ۴.۹ درصد کاهش نشان می دهد.

راه اندازی خط مستقیم دریایی به مقصد بنادر ونزوئال
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از برنامه ریزی این شرکت 
برای ایجاد خط مســتقیم حمل کاال از مبدا ایران به بنادر ونزوئال و بالعکس، 
خبــر داد.به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی تهــران، محمدرضا مدرس خیابانی 
طی نامه ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، با اعالم اینکه شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران تاکنون با اعزام دو فروند شناور تانکر حمل سوخت، 
اقدام به انتقال فرآورده های نفتی به کشــور ونزوئال کرده است، از مشارکت این 
شرکت کشــتیرانی در ایجاد پل دریایی برای حمل کاالهای تجاری میان دو 
کشــور و در راستای امضای سند جامه همکاری های راهبردی ۲۰ ساله ایران 
و ونزوئال خبر داد.مدرس خیابانی با اعالم اینکه کشــتی گلسان طی هفته اول 
آذرماه امســال بــه مقصد ونزوئال بنادر جنوبی ایــران را ترک می کند و طبق 
برنامه ریزی ها، دیگر شــناورهای این شــرکت نیز در صف اعزام به این کشور 
برای حمل کاالهای ایرانی قرار دارند، تصریح کرد که اعزام منظم شــناورهای 
اقیانوس پیما به مســیرهای دوردست از جمله ونزوئال مستلزم وجود بار کامل 
روی این شــناورها اســت، از این رو وی تاکید کرده است که در صورت عدم 
اســتقبال تجار ایران در مراودات کاال با وتزوئال، امکان تداوم سفر کشتی های 
حمل کاال این شرکت به این کشور، از بین خواهد رفت.مدرس خیابانی طی این 
نامه، اعالم کرد که شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران برای 
حمل و جابه جایی کاالهای تجــار ایرانی به مقصد بنادر ونزوئال در بازه زمانی 

هفته پایانی بهمن ماه امسال، آماده هستند.

برگزاری کمیته مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و بلغارستان

نشســت مقدماتی بیســتمین اجالس کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی ایران و بلغارستان،به منظور هماهنگی برای تنظیم سند این اجالس 
برگزار شــد.به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
نشست مقدماتی بیستمین اجالس مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و 
بلغارســتان به میزبانی وزارت راه و شهرســازی و به ریاست امین ترفع، مدیر 
کل تجاری ســازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرســازی و نادژدا بوهوا، 
رئیس مدیر کل هماهنگی اروپا و همکاری های بین المللی، وزارت حمل ونقل 
و ارتباطات کشور بلغارستان با هدف هماهنگی برای تنظیم سند این اجالس، 
در محل این وزارتخانه و در قالب چهار کارگروه تخصصی برگزار شد.وزارت راه 
و شهرســازی به عنوان مسئول این اجالس با جمع آوری نظرات وزارتخانه ها و 
ســازمان های مرتبط پیش نویس سند را تهیه کرد که این پیش نویس توسط 
نمایندگان دو کشور در چهار کارگروه تجارت، صنعت و امور بانکی و بیمه ای، 
کشــاورزی، حمل ونقل، ارتباطات و امور گمرکی و انرژی و ســایر موضوعات 
بررســی شد.همچنین در این نشست نادژدا بوهوا، رئیس مدیر کل هماهنگی 
اروپا و همکاری های بین المللی، وزارت حمل و نقل و ارتباطات کشور بلغارستان 

ریاست هیأت بلغاری را بر عهده داشت.

بازگشت به تولید بیش از ۸۶۰ واحد راکد در کشور
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با اشــاره به بازگشت به تولید بیش از ۸۶۰ واحد تولیدی راکد در کشور 
گفت: امســال بازگشــت به تولید ۲ هزار واحد تولیدی راکد هدفگذاری شده 
اســت.علی رسولیان در حاشــیه بازدید از ناحیه صنعتی باغملک، اظهار کرد: 
یکی از سیاســت هایی که به جدیت از ســوی دولت و شخص رئیس جمهور 
پیگیری می شــود بحث احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال اســت.به 
گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون بیش از ۸۶۰ واحد 
تولیدی راکد در ســطح کشور به چرخه تولید بازگشــته است، افزود: امسال 
بازگشت به تولید ۲ هزار واحد تولیدی راکد هدفگذاری شده است.مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: هدف ما این است تا 
واحدهایی که تعطیل هســتند اما ظرفیت تولید دارند را با کمک و بهره گیری 
از ظرفیت های قوه قضاییه، ســتاد تسهیل، بانک ها و... احیا و به چرخه تولید 
بازگردانیم.رســولیان ادامه داد: برخی از شهرک های صنعتی کشور با مشکل 
زیرســاختی مواجه هستند. در این زمینه امسال ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
ایجاد زیرســاخت در شهرک های صنعتی پیش بینی شــده تا در این زمینه 

اقدامات موثری در شهرک های صنعتی انجام شود.

اعالم  آخرین ضرب األجل باند رفت 
آزادراه تهران-شمال

مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور درباره زمان 
بهره برداری از باند رفت آزادراه تهران-شمال گفت که با تامین اقدامات ایمنی، 
این آزادراه تا بهار ۱۴۰۲ این کار زیر ترافیک قرار می گیرد.به گزارش ایســنا، 
پروژه آزادراه تهران-شــمال در سال ۱۳۷۳ به تصویب شورای عالی معماری و 
شهرســازی رسید و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تاکنون فاز 
اول و چهارم این محور آزادراهی ۳۲ کیلومتر و ۲۰ کیلومتر افتتاح شــده و در 
حال بهره برداری اســت. از فاز دوم این آزادراه نیز تاکنون تونل البرز به عنوان 
طوالنی ترین تونل کشور به طول بیش از شش کیلومتر به بهره برداری رسیده 
اســت. پس از تکمیل فاز دو، فاز سوم آزادراه تهران-شمال باقی می ماند که از 
پل زنگوله در ابتدای اســتان مازندران آغاز شده و به طول ۴۷ کیلومتر ادامه 
پیدا کرده و در سه راهی دشت نظیر به فاز چهارم این آزادراه متصل می شود.  
در عین حال باند غربی منطقه دو آزادراه تهران-شمال اکنون در مراحل پایان 
است و اعالم شده که با تامین به موقع منابع اعتباری تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ 

آماده بهره برداری می شود. 

رشد ۲ هزار واحدی شاخص بورس 
شــاخص کل بورس تهــران در پایان معامالت دیروز )چهارشــنبه( با ۲ هزار و 
۵۳۳ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۰ هزار واحدی ایستاد.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، شــاخص هم وزن با یک هزار و ۸۱۶ واحد افزایش به ۴۰۷ هزار و 
۳۰۲ واحد و شــاخص قیمت با یک هزار و ۸۲ واحد رشد به ۲۴۲ هزار و ۵۹۷ 
واحد رسید.شــاخص بازار اول، ۲ هزار و ۸۴۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۲ هزار 
و ۴۷ واحد افزایش را ثبت کردند.روزگذشته در معامالت بورس تهران، بیش از 
هفت میلیارد و ۴۲۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و 
۷۷۰ میلیارد ریال معامله شد.همچنین سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( 
با ۴۷۱ واحد، بانک ملت )وبملت( با ۴۲۴ واحد، کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشــتی( با ۲۸۵ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۲۸۴ واحد، ســایپا 
)خساپا( با ۲۷۴ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۱۷ واحد و گسترش 
نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۱۸۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقابل فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲۸۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگهر( با ۲۱۶ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۴۵ واحد، آلومینیوم 
ایــران )فایرا( با ۱۳۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۱۰۸ واحد و ایران 
خودرو )خودرو( با ۱۰۵ واحد تاثیر منفی بر شــاخص بورس به همراه داشت.بر 
پایه این گزارش، روزگذشته نماد سایپا )خساپا(، ایران خودرو )خودرو(، گسترش 
سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، بانک تجارت )وتجارت(، پاالیش نفت تهران )شتران( و سرمایه گذاری 
سایپا )وساپا( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت 
روز چهارشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد 

و ۵۶ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

اخبار کوتاه

بانک و بیمه

پازوکــی با بیان این که بودجه ۱۴۰۲ در روزهای آینده به 
مجلس مــی رود، تصریح کرد: یارانه ها یا کاالبرگ باید در 
بودجه سال آینده دیده شده باشد. اگر قرار است یارانه ها 
بمانــد یا کاالبرگ باشــد، باید تکلیف این هــا در بودجه 
مشخص شده باشد. به گزارش خبر آنالین،اقتصاد کشور 
در حالی به زمان بردن بودجه به مجلس نزدیک می شود 
که به باور برخی اقتصاددان، دولت هیچ گونه اســتراتژی 
مشخص و دقیقی ندارد و این موضوع را می شود در رابطه 
با بودجه ریزی ســال آینده مشاهده کرد؛ این که دولت در 
روزهای پایانی بودجه ریزی، هنوز تکلیف یارانه های نقدی 
یا کاالبرگ را مشخص نکرده است. این که آیا سال آینده 
منابع مالی همچنان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز 
خواهد شــد یا این که شــکل پرداخت یارانه ها غیرنقدی 
می شــود.این در حالی اســت که دولت از ابتدای امسال 
فرصت برای تنظیم اقتصاد و برنامه ریزی برای سال آینده 
را داشــت و حاال با ۸ ماه تاخیر گفته می شــود که طرح 
کاالبرگ قرار اســت به طور آزمایشی و تنها در یک شهر 
اجرا شــود.بنا به اعالم وزیر اقتصاد، اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی طی روزهای آینده به طور آزمایشی در یکی از 
استان های جنوبی کشور آغاز می شود و به محض این که 
این طرح برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، 
می توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.سید احسان 
خاندوزی در یک نشســت خبری همچنین عنوان کرد: 
طرح کاالبرگ مشــکلی از نظر تامین منابع ندارد. منابع 
آن از طریق نظام یارانه که ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان 

است، تامین مالی می شود.
اظهارنظر عجیب میرکاظمی 

درباره یارانه ها و کاالبرگ
اما ابهامات در رابطه با سیاســت و برنامه قطعی دولت در 
رابطه با یارانه و کاالبرگ زمانی می شــود که در فاصله ای 
کوتاه با اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه 
۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کاالبرگ در الیحه بودجه سال 
آینده اعالم کرد: هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعال کار 
بر روی منابع و مصارف در حال انجام است، اما به احتمال 
زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.
مسعود میرکاظمی در نیمه آبان ماه در پاسخ به این سوال 
که احتمال دارد در الیحه بودجه ۱۴۰۲ کاالبرگ منتفی 
شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دار شود، گفت: 
بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و 
به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر 
موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند، حتما در الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شــد.در این میان، محســن 
دهنوی، عضو هیات رئیســه مجلس در توئیتی با اشــاره 
به طرح کاال برگ الکترونیکی، خبر داد: ماه ها اســت که 
مجلس، اجرای طرح کاال برگ را به دولت تکلیف کرده و 
با پیگیری قالیباف رئیس مجلس، جلسه ای برای بررسی 
فنی زیرساخت  این طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار 
کردیم. اکنون دیگر تمامی کارشناســان و تیم های فنی 
اذعان دارند که زیرســاخت ها و لــوازم فنی طرح تکمیل 
شده است.به گفته او، این طرح، هفته های آینده در استان 
هرمزگان به صورت آزمایشــی اجرا خواهد شــد. برای ما 
در مجلس مهم اســت که یارانه اعطایی به مردم در طول 
زمان و بر اثر تورم، ناچیز نشــود، البته حق هر شــخص 
است که بین دریافت نقدی یا کاالیی یارانه ها انتخاب کند.
در همیــن رابطه، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو 
با خبرگزاری خبرآنالین گفت: به نظر می رســد که دولت 
استراتژی ندارد. یعنی بزرگ ترین مشکل کشور این است 
که دولت با مشــکالت اقتصــادی برخورد هیاتی می کند 
و برخــورد علمی ندارد. اصال باید مطالعه شــود و ببینند 
کاالبرگ بهتر اســت یا یارانه ها.پازوکی با بیان این که ما 
هیچ مطالعه درستی در هیچ طرحی نداریم، عنوان کرد: 
برخورد با موضوعی مثل کاالبرگ که مثل شعار نباید باشد 
و موضوع ســاده ای نیســت.پازوکی با بیان این که بودجه 

۱۴۰۲ در روزهــای آینده به مجلس می رود، تصریح کرد: 
یارانه ها یا کاالبرگ باید در بودجه دیده شده باشد. اگر قرار 
است یارانه ها بماند یا کاالبرگ باشد، باید تکلیف این ها در 
بودجه مشخص شده باشــد.وی عنوان کرد: برای همین 
است که می گویم دولت با مسائل اقتصادی برخورد هیاتی 
دارد و این در حالی است که نیاز به اصالح داریم.پازوکی 
افزود: ما در هنگام بودجه ریزی باید برنامه داشته باشیم و 
هنوز بعد از یک سال و نیم از فعالیت دولت، شاهد هستیم 
که اصال استراتژی مشــخص ندارد و دولت نمی داند چه 

می کند.
ابهام تازه درباره تفکیک حساب های 

شخصی و تجاری
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، ســازمان امور مالیاتی و 
بانک مرکزی در حال همکاری برای تفکیک حساب های 
شــخصی و تجاری هستند و این کار به سبب گستردگی 
با تاخیر همراه بوده است. همین گزاره سبب شده تا ابهام 
تازه ای در خصوص شیوه تفکیک حساب ها به وجود بیاید.
سید احسان خاندوزی روز سه شنبه به عنوان سخنگوی 
اقتصادی دولت در خصوص موارد متعددی صبحت کرد. 
یکی از این موضوعات تفکیک حســاب های شــخصی و 
تجاری بود کــه حدود یک ماه قبل توجهــات زیادی را 
خود جلب کرده بود.موضوع تفکیک حساب های شخصی 

و تجاری یکی از مواردی است که باید در چارچوب قانون 
پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان انجام شود. در 
حقیقت تفکیک حساب های تجاری به عنوان یکی از پیش 
نیازهای اجرای قانون محســوب می شــود و اگر این کار 
صــورت نگیرد، در عمل اجرای قانون امکان پذیر نخواهد 

بود.
در ابتدای آغاز فرآیند تفکیک حســاب های شــخصی و 
تجــاری، بانک مرکزی اعالم کرد که هر حســاب بانکی 
که دو شــرط ۱۰۰ تراکنش و ســقف ۳۵ میلیون تومان 
را داشــته باشد به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد 
شد. این معیارها با واکنش های متفاوتی بین کارشناسان 
مالیاتی همراه بود.پس از مدتی وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کردند که مصوبه مربوط به دو شــرط 
تفکیک حساب های شــخصی و تجاری مربوط به بودجه 
سال ۱۴۰۰ بوده و در ســال ۱۴۰۱ اجرا نخواهد شد. در 
حقیقت معیار تفکیک حســاب های شخصی و تجاری در 
سال ۱۴۰۱، خود اظهاری مودیان اعالم شد.وقتی مودیان 
برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه 
می کنند، باید حســاب تجاری خــود را نیز در اظهارنامه 
مشــخص کنند. در نتیجــه کلیه مودیــان حداقل یک 
حساب تجاری را معرفی کرده اند. بنابراین تا کنون حدود 
۹ میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی 
شده است.وزیر اقتصاد روز گذشته در تازه ترین اظهار نظر 
خود در خصوص تفکیک حســاب های شخصی و تجاری 
گفت که تفکیک حســاب های شخصی و تجاری تکلیف 
قانون است و با توجه به همکاری بسیار خوب بین سازمان 
امور مالیاتی و بانک مرکزی این کار در حال انجام اســت 
اما چون همه بانک ها را شــامل می شود، زمان بر است و 
گام به گام در حال پیاده سازی است.با توجه به اظهارنظر 
وزیــر اقتصاد این ابهام مجددا به وجود آمده که آیا معیار 
جدیدی برای تفکیک حساب ها در نظر گرفته شده است 
یا خیر. تا پیش از این نیز این نکته مورد تاکید قرار گرفته 
بود که خود اظهاری نمی تواند معیار درستی برای تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری باشد و در عمل سبب بروز 
چالش در مسیر اجرای قانون خواهد شد.البته باید توجه 
داشت که مالیات صرفا یک موضوع اقتصادی نیست و ابعاد 
اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی نیز دارد. در نتیجه شاید 
الزم باشــد در برخی موارد به سبب حساسیت های فعلی 
موجود در جامعه تغییراتی در سیاست های اجرایی صورت 
بگیرد. در همین مورد نیز شاهد بودیم که دولت الیحه ای 
را برای تغییر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
و چند مرحله ای شــدن فراخوان مودیان به مجلس ارائه 

کرده است.

رئیس انجمن انبوه ســازن اســتان تهران گفت: در یک 
ســال و سه ماه گذشــته با نوعی از دست دادن زمان در 
طرح نهضت ملی مســکن مواجه شدیم؛ به پیشنهادات 
ســازندگان نیز برای تامین منابــع مالی این پروژه توجه 
نشد و ما نتوانستیم با مسئوالن دور یک میز بنشینیم و 
صحبت کنیم.ایرج رهبر در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
در هر وزارتخانه ای طبیعتا وقتی وزیری سر کار می آید از 
بدو ورود باید برنامه اجرایی طبق قوانین مصوب و تکلیفی 
که دولت بر عهده او گذاشــته ارایه دهد. انتظار این است 
که از نظر کارشناســان نیز استفاده کند. اما متاسفانه در 
بیش از یک ســال گذشته نه برنامه چندانی برای اجرای 
طرح جهش تولید و تامین مسکن در این وزارتخانه وجود 
داشــت و نه از نظرات کارشناسی استفاده شد.وی افزود: 
وزارت راه و شهرســازی مدت ها طول کشــید تا برنامه 
بدهد. بعد از تصویب قانون جهش تولید وتامین مســکن 
در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ســاخت ســالیانه یک میلیون 
مسکن، مدت ها طول کشــید تا وزارت راه و شهرسازی 
تیم مدیریتی خود را بشناسد. مدتی که گذشت، گفتند 
سالیانه یک میلیون خانه را نمی توانیم بسازیم و در چهار 

ســال چهار میلیون واحد می ســازیم. بعد از حدود یک 
ســال اعالم کردند به مردم زمین می دهیم تا خودشان 
خانه های یک طبقه بســازند. در حالــی که زمین کافی 
برای این ایده جدید وجود ندارد.رئیس انجمن انبوه سازان 
استان تهران خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی خیلی 
به اســتفاده از نیروهای خارجی در بخش مسکن اعتقاد 
داشــت و می گفت باید از فعاالن صنعت ســاختمان در 
چین و ترکیه کمک بگیریم. در حالی که توان اجرایی در 
داخل کشور وجود دارد و فقط دولت باید از آنها حمایت و 
شرایط را تسهیل کند.رهبر، مهم ترین پاشنه آشیل  طرح 
نهضت ملی مســکن را نبود منابع مالی دانست و گفت: 
مشــخص بود که نمی توان روی آورده متقاضیان حساب 
کرد. سیستم بانکی هم عمال منابع چندانی به این طرح 
اختصاص  نداد. انبوه ســازان در این شرایط اعالم کردند 
که حاضرند ســرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه 

نهضت ملی مســکن اختصاص دهند اما به پیشنهادات 
توجه نشــد. این که در بدنه وزارتخانه مشاوره های اشتباه 
به مســئوالن داده می شد یا مساله دیگری بود، ما اطالع 
نداریم.وی با اشــاره به رشد قیمت نهاده های ساختمانی 
یادآور شــد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن 
ملی شــروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد 
به دلیل تعلل در اجرا، نهاده های ســاختمانی دچار رشد 
قیمت شــد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار 
تومان رســید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود 
به باالی ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان 
رسیده است.رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان 
کرد: قرار بــود تعاملی با وزارت صمــت صورت گیرد تا 
قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه 
باشد. موضوع کارت مصالح ســاختمانی به سازندگان یا 
خرید مســتقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ کدام 

شــکل اجرایی به خود نگرفت. در عــوض، مصالح وارد 
بورس شــد. ماهیت بورس، ســودآوری اســت و در این 
فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می شود.
به گفته رهبر، کارخانه های تولید نهاده های ســاختمانی 
انرژی ارزان قیمت دریافت می کنند و به همین دلیل باید 
مصالح را با قیمت معقولی به بخش ساخت و ساز بدهند. 
این انرژی که آنها استفاده می کنند برای همه مردم است 
و باید به تامین مســکن اقشــار نیازمند کمک کنند.وی 
با بیان این که امیدواریم هرکس مســئولیت وزارت راه و 
شهرسازی را بر عهده می گیرد به رفع موانع تولید مسکن 
اهتمام بورزد تاکید کرد: ما نتوانستیم یک بار با مسئوالن 
دور یک میز بنشــینیم و درباره مشکالت صحبت کنیم. 
بیش از یک ســال زمان را از دســت دادیم. امیدواریم با 
آمدن وزیر جدیــد راه و شهرســازی کارها روی غلتک 
بیفتد.بنابراین گزارش، روز گذشــته یکم آذرماه ۱۴۰۱ 
سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس جمهوری با استعفای رستم 
قاسمی ـ وزیر راه و شهرســازی، به دلیل آن چه تشدید 
بیماری وزیر اعالم شده، موافقت کرد و شهریار افندی زاده 

به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شد.

بالتکلیفی بودجه ای دولت سیزدهم؛ یارانه ها بماند یا کاالبرگ بدهد؟

دولت هنوز نمی داند کاالبرگ بهتر است یا یارانه نقدی

رئیس انجمن انبوه سازان:

یک سال زمان را در بخش مسکن از دست دادیم

وزیر صنعت، معــدن و تجارت درباره آخرین 
وضعیت ثبت ســفارش خودرو گفت: در این 
دور از واردات، شــرط جدیــدی به نام انتقال 
فناوری داریم کــه کار را اگر چه کمی زمان 
بر می کند اما برای اقتصاد کشــور موثر است.
به گــزارش خبرگــزاری خبرآنالین، ســید 
رضا فاطمی امین در حاشــیه نشست هیأت 
دولت و با حضــور در جمع خبرنــگاران در 
حیاط پاستور با اشــاره به سفر نخست وزیر 
بالروس به ایران گفت: میزبان نخســت وزیر 
بالروس بودیم که در چهارماه گذشــته چهار 
هیــأت از بالروس به ایران ســفر کرده و این 
هم پنچمین ســفر بود.وی افزود: همچنین 
چهار بار هیأت ایرانی به بالروس ســفر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
در هر روابط خارجی ۴ زیرســاخت داریم که 
نخست باید آنها را تکمیل کنیم، اظهار داشت: 
نخستین زیرساخت بحث مباحث پول و مالی 
اســت که تفاهم نامه ای بین ایران و بالروس 
امضا شــد و یکی از کارهای انجام شــده این 
بود کــه خط اعتبــاری ۱۰۰ میلیون دالری 

برای کشــور بالروس تخصیص داده شد و از 
ایران به بــالروس کاال ببرند. همچنین بحت 
تهاتر با بالروس را توســعه می دهیم.فاطمی 
امین زیرســاخت دوم را گمرک دانســت و 
ادامه داد: بالروس عضو پیمان اوراســیا است 
و ایران تاکنون ۵ دور برای پیوستن کامل به 
تجارت آزاد مذاکره کرد و امیدواریم به زودی 
موافقتنامه الحاق ما به تجارت آزاد در پیمان 
اوراســیا انجام شــود.به گفته وی، در بحث 
کنســولی و روادید تمهیداتی انجام شد و در 
بحث حمل و نقل هم قرار شد روابط پروازی 
با بالروس انجام شود چون بالروس به لحاظ 
صنعتی برای ما اهمیت دارد و ماشــین هایی 
که در این کشــور تولید می شود در بسیاری 
از کشــورها به ویژه روسیه مورد استفاده قرار 
می گیرد.فاطمی امین همچنین از خرید ۵۰۰ 
دســتگاه دامپتراک از بالروس خبر داد و در 

بحث دارو و تجهیزات پزشکی گفت: جمهوری 
اسالمی ایران به لحاظ دارو وتجهیزات پزشکی 
بسیار پیشــرفته اســت و گالوچنکو از این 
تجهیزات بازدید داشته است؛ جای خوشحالی 
دارد که شرکت های دارویی ایرانی قرار است 
به بالروس صادرات داشــته باشند.وی افزود: 
تأکید مــا در وزارت صمت بر صادرات کاالی 
پیچیده یعنی کاالهایی است که کشورها آن 
را کمتر صادر می کننــد و صادرات مواد خام 
و پتروشــیمی برای ما قدرتی ایجاد نمی کند. 
صادرات کاالی پیچده، عــالوه بر بهبود تراز 
ارزی کشــور قدرت مــا را در منطقه و دنیا 
افزایش می دهد.وزیر صمت همچنین درباره 
ســند جامع ایران و بالروس خاطرنشان کرد: 
سند جامع نقشه راهی با ۱۶ محور آماده شد 
که همــه موضوعات حمــل و نقل، گمرگی، 
کنسولی،صنعتی، تجاری، کشاورزی و آموزشی 

را دربر گرفته اســت.وی افزود: این نقشه راه 
یک ماه گذشــته از طرف ما به وزارت خارجه 
بالروس فرســتاده شــد و امیدواریم در سفر 
اسفند امسال رئیس جمهور بالروس یه تهران 
نهایی شود.فاطمی امین درباره وضعیت بازار 
لوازم خانگی گفت: وضعیت تولید و قیمت ها 
در لوازم خانگی مناســب است و تخفیف های 
ویژه ای تولیدکنندگان عرضــه کردند. طرح 
قســطی فروش لوازم خانگی از هفته قبل تا 
ســقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت فراهم 
شــد.وی بازار لوازم خانگی ایران را با کیفیت 
دانســت و با بیان اینکه این بازار امسال ثبات 
داشته است، اظهار داشت: در بسیاری از اقالم 
خانگی ۲۰ درصد رشد تولید داریم و بنابراین 
باید به دنبال توسعه بازار باشیم.وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت با بیان اینکه کارهای زیادی 
برای صادرات لــوازم خانگی تولیدی درحال 

انجام است، اضافه کرد: برنامه سرمایه گذاری 
ایران در کشورهای دیگر به صورت مشارکتی 

و مستقم در حال پیگیری است.
فراهم شدن همه زیرساخت های 

ثبت سفارش خودرو
فاطمــی امین درباره آخریــن وضعیت ثبت 
سفارش خودرو گفت: دولت یک میلیارد یورو 
منابع برای واردات خودرو در آیین نامه واردات 
خودرو پیش بینی کرد که هفته اول شهریور 
این آیین نامه در دولت تصویب شــد و امروز 
همه زیرساخت ها برای آن فراهم است و ثبت 
سفارش آن نیز آغاز شده است.وی درباره روند 
ثبت ســفارش واردات خودرو افزود: به دلیل 
تعطیلی ۴ ساله واردات خودرو، واردکنندگان 
باید با طرف های خود در خارج قرارداد ببندند 
و از طرف دولت مشکلی در این زمینه وجود 
ندارد.وزیر صنعت، معــدن و تجارت در عین 
حال یادآور شــد: در این دور از واردات، شرط 
جدیدی به نام انتقال فناوری داریم که کار را 
اگر چه کمی زمان بر می کند اما برای اقتصاد 

کشور موثر است.

از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح شد

اعالم جزئیات شرط مهم دولت برای واردات خودرو

دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق 
علیرغم عالقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به 
دلیل تحریم ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکالت 
شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می کند.

جهانبخش ســنجابی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این 
پرســش که آیا این خبر را تاییــد می کنید که ایرانیان در 
مناقصات عمرانی بغداد حذف شــده اند؟ گفت: درآمدهای 
نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه های عمرانی در ۲۰۲۲ 
افزایش قابل قبولی داشته باشــد و در قانون بودجه عراق 
دولت نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر برای پروژه های عمرانی، 
فنی و مهندســی تخصیص داده اســت. دولــت عراق نیز 
به صورت رسمی برای شرکت های پیمانی ایران ممنوعیتی 
ابالغ نکرده است اما فضا و محیط کسب وکار در حوزه های 
عمرانی در عــراق به گونه ای که همه شــرکت های ایرانی 
نمی توانند بــه دلیل عدم توانایــی در تامین ضمانت های 
بانکی در مناقصات شرکت کنند.وی با اشاره به راهکارهایی 
شرکت های ایرانی برای دریافت ضمانت های بانکی، اذهان 
کرد: شرکت های ایرانی می توانند تابعیت و ماهیت عراقی 
پیــدا کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آنها 

فراهم می شود.ســنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه های 
عمرانی از طریق مناقصه میســر می شود، گفت: مطابق با 
قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه کننده برای خرید 
اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت نامه بانکی برابر 
با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت 
برنده شــدن در مناقصه اگر نتوانســت شروط را اجرا کند 
آن عدد به مناقصه گذار وصول شــود؛ این نوع ضمانت نامه 
مورد قبول بانک های عراقی است.دبیر اتاق کل ایران و عراق 
اضافه کرد: تحریم ها باعث شده است که ایرانیان در عراق 
نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی اســت 
که در این شــرایط اگر به عنوان شــرکت ایرانی به شبکه 
بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی توانند 
ضمانت نامه بانکی برای پیمان کار ایرانی دریافت کنند پس 
وقتی ضمانت نامه در مناقصه نداشــته باشند نمی توان در 
پروژه های عمرانی در عراق را قبول کنند.به گفته سنجابی؛ 

در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه حسن انجام 
کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰ درصد حجم قرارداد 
است و اگر بانکی پیدا شــود که ضمانت نامه برای ایرانیان 
صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به 
عنوان ضمانت نامه دریافت می کند.وی با اشاره به مذاکرات 
پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، 
گفت: هیات ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد 
که تجار ایرانی بتوانند ضمانت نامه های صادر شــده وزارت 
اقتصاد جمهوری اســالمی را جایگزیــن ضمانت نامه های 
بانکی مورد مطالبه طرف های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم 
کردستان موافقت های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم 
یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که 
پیگیری ها الزم در حال انجام اســت. ما همین پیشنهاد را 
می خواهیم با دولت مرکــزی عراق نیز طرح کنیم که اگر 
این تصویب شود بســیاری از موانع پیشروی این موضوع 

رفع می شــود.بنا به اظهارات سنجابی؛ عراقی ها پروژه های 
عمرانی ایرانیــان را از نزدیک دیده اند و عملکرد ایرانیان را 
در این زمینه تایید می کنند.دبیر کل اتاق مشترک ایران و 
عراق در پاســخ به این پرسش که این گمانه زنی ها مطرح 
می شــود که بعد از روی کار آمــدن دولت جدید در عراق 
و نزدیکــی این دولت به ایران ما شــاهد رونق تجارت بین 
این دو کشورباشیم آیا شما این احتمال را تایید می کنید؟ 
گفت: من نسبت به آینده خوشبین هستیم و تحلیل من از 
روندی که طی خواهیم کرد مثبت است و امیدواریم که در 
تعامالت اقتصادی کشور وضعیت نسبت به ۴ سال گذشته 
بهتر شــود منتها نباید این واقعیــت را فراموش کنیم که 
پیشرفت در این زمینه مستلزم حل مشکالت ما در صحنه 
بین المللی است. معنای ســخن من این است تا زمانی که 
تحریم ها آمریکا علیه ما اعمال می شود در حوزه عراق هم 
نباید چندان به توسعه و رابط اقتصادی امیدوار بود.سنجابی 
در پایان بیان کرد: عراق به دلیل تحریم ها و عدم عضویت 
ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود عالقه قلبی 
تجار و به دلیل بورکراســی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط 

مستقیم با ما پرهیز می کنند.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق:

بغداد به دلیل FATF از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می کند

اسداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: 
در حال حاضر چالش مربوط به مرغ هایی است که بدون 
عقبه کارشناســی، برنامه  ریزی وارد شــده و مهمترین 
مشکل آنان تاریخ انقضای نزدیک است.به گزارش خبرنگار 
مهر، مدتی است مرغداران گالیه دارند تولید مازاد داشته 
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مرغ منجمد وارداتی 
در بازار توزیع می کند. در این باره اسداهلل نژاد، مدیرعامل 

اتحادیه سراسری مرغداران در یک گفت وگوی تلویزیونی 
گفت: کشــور به لحاظ تولید مــرغ خودکفا بوده و از نظر 
ظرفیت حتی پتانسیل صادرات ۸۰ تا یک میلیون تن مرغ 

در سال از کشور فراهم است.وی افزود: متأسفانه بر اساس 
سیاستگذاری شرایطی که در آبان سال گذشته انجام شد 
مجوز واردات بیش از ۲۳۰ هزار تن مرغ منجمد به کشور 

صادر شد.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در ادامه 
درباره مشــکالت فعلی مرغداران هم عنوان کرد: در حال 
حاضــر چالش مربوط به مرغ هایی اســت که بدون عقبه 
کارشناسی، برنامه  ریزی و وارد شد. در حال حاضر تاریخ 
مصرف آنها رو پایان است.او گفت: این در حالی است که 
کشور مازاد تولید داشته و تولیدکنندگان داخلی قادر به 

فروش محصوالت خود نیستند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران خبر داد

توزیع گوشت مرغ با تاریخ انقضای نزدیک


