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اقتصادی

یادداشت

تسهیل گری همکاریهای ایران و اتریش
در سایه مزایای رقابتی دو کشور

امیررضا صوفی نژاد

فعال اقتصادی صنعت احداث کشور  -عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران  -اتریش

بر اســاس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
شــورای اســامی ،پیشبینی شــده است که
در صــورت تــداوم روند فعلی و عــدم اجرای
اصالحات اساســی در عملکرد دولت ،تنها 67
درصد از منابع بودجه تا انتهای ســال 1400
محقق خواهد شــد که در ایــن صورت بودجه
ســال  1400حدود  307هزار میلیارد تومان
کسری غیرقابل تامین خواهد داشت .به عبارت
دیگر برای تامین بودجه تا انتهای سال 1400
به  307هزار میلیارد تومــان افزایش منابع یا
کاهش مخارج نیازمندیم که این امر مســتلزم
ارائــه برنامه قابل تحقق توســط دولت محترم
میباشد.
در حال حاضر با توجه بــه محدودیت حاصل
از تــداوم تحریمهــا و مشــکالت پیش روی
صــادرات نفت ،گاز و محصوالت پتروشــیمی،
تمرکز بر صادرات غیرنفتی ،یکی از راهکارهای
جبران کســری بودجه دولت ســیزدهم است.
در ســالهای گذشــته نیــز با لحــاظ الگوی
اقتصاد مقاومتی ،صادرات غیرنفتی در اولویت
قرارگرفت ،تا جایی که با پشــتیبانی و حمایت
دولت از تولید کاالی ایرانی ،شاهد رونق و جهش
تولید در شش ماه اول سال جاری و رشد قابل
مالحظهای در تنوع محصوالت داخلی بوده ایم.
این رشد بیسابقه تولیدات در کشور غیر قابل
انــکار بوده،تا حدی که هــر روزه ،با حضور در
نمایشــگاهها و فروشگاهها ،کسب این دستاورد
ارزشمند به وضوح قابل درک وملموس میباشد.
در ادامه این روند ،انتظار میرود با پشــتیبانی
و مانــع زدائی از تولیدات داخلی بتوان با ارتقاء
کمی و کیفــی این تولیدات ،شــاهد افزایش
رشــد صادرات غیرنفتی کشــور در راســتای
تامین بخشی از کســری بودجه دولت باشیم.
دراین مســیر باید توجه داشــت که با افزایش
رشــدکمی محصوالت ،هم زمان کیفیت برند
ایرانی نیز مورد توجه قــرار گیرد .برای تحقق
این هدف ،هــم افزائی حاصل از تجمیع دانش
و فنآوری کشــورهایی که دراین حوزه دارای
رتبهبندی قابل قبولی هســتند با شــرکتهای
ایرانی که دارای زیرســاختهای مناسب تولید
بوده و از مزایا رقابتی چون دردســترس بودن
منابع ارزان قیمت داخلی ،دســتمزد مناسب
نیــروی کار و قیمت پاییــن حاملهای انرژی

بهره مند میباشــند ،فرصت مناسبی را برای
شــکلگیری همکاریهای مشترک شرکتهای
ایرانی در صنایع مختلف با همتایان اتریشــی
خود که دانش فنی به روز این صنایع را داشته
و به بازارهای جهانی دسترســی دارند ،فراهم
خواهــد آورد و در صورت توجــه به این مهم
میتــوان امیدوار بود که در آیندهای نه چندان
دور شــاهد رونق تولید و رشد و ارتقاءکیفیت
صــادرات غیرنفتی و در نهایت رقابت برندهای
معتبر ایرانی در بازارهای منطقهای باشیم.
با این تفکــر و نگاه به آینده ،اتاق مشــترک
بازرگانی ایران و اتریش براســاس نقشــه راه
مصوب پنج ساله منتهی به سال  2020که در
بهار امسال برای دو ســال آتی تمدید گردید،
با اعــزام یک هیئت تجاری چون گذشــته در
این حوزه پیش قدم بوده و در راســتای عمل
به وظایف قانونی خود ،گامی در جهت رشــد و
توســعه صادرات غیرنفتی و تسهیل روشهای
ورود به بازارهای بینالمللی بر داشته است.
در ادامــه راه با نگاهی امیدوارانه به گشــایش
اقتصادی حاصل از احیای برجام ،انتظار میرود
که روند ســرمایهگذاری خارجی صنایع ایران
که با افت  54درصدی درشــش ماهه اول سال
 1400همراه بوده نیز بهبود یابد.
از ســوی دیگــر بــرای افزایــش جذابیــت
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی ( )FDIبه
عنوان یکی از راهکارهای موثر رونق اقتصادی
و ایجاد اشتغال ،در ابتدا الزم است که با بررسی
دقیق و کارشناســی ،چالشهــا و راهبردهای
جذب سرمایهگذاری خارجی شناسایی شده و
در چارچوب قوانین شفاف بینالمللی در نظام
پولی -مالی پیشــنهادات علمی و راهکارهای
عملی ارائه شود.خوشبختانه در ماههای اخیر،
اقدامات ارزشمندی در مسیر شفافسازی نقل
و انتقاالت پولی و فرآیندهای نظام بانکی کشور
صوزت گرفته و رعایت پیش شرطهای قوانین
مبارزه با پولشویی در اولویت قرار گرفته است.
در خاتمــه امیدواریــم دســت انــدرکاران و
برنامهریزان اقتصاد کشور با پشتیبانی از تولید
داخلــی ومانع زدائی از مشــکالت پیش روی
تولیدکنندگان شــرایط مناسب را برای تقویت
صادرات غیرنفتــی که اولویت امــروز اقتصاد
کشورعزیزمان ایران است ،فراهم نمایند.

دولت
تکلیف وزیر اقتصاد به رئیس جدید سازمان سرمایه گذاری:

توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراســم تکریم
ســید محمد علی موســوی رئیس پیشــین
سازمان ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران و معارفه علــی فکری رئیس جدید
این سازمان ،خواســتار ایفای نقش فعالتر این
ســازمان در توسعه و تحکیم روابط و مناسبات
اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و همچنین
کشــورهای همسو با سیاســتهای جمهوری
اسالمی ایران شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
(شــادا) دکتر خاندوزی در این مراسم با اشاره
بــه نقش مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در
ارتباطات اقتصادی با کشورهای خارجی گفت:
نقش وزارت اقتصاد در مناســبات اقتصادی با
سایر کشورها باید ارتقاء یابد و دستیابی به این
هدف مستلزم قوی شدن خود ماست و در این
مســیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصــادی و فنی

کشور باید با توانمندی باال بتوانند مطالباتی را
که از ســوی دولت در حوزه مناسبات اقتصادی
در دســتور کار قرار میگیرد بــه بهترین نحو
اجرا کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد :با فعالســازی
کمیتهها و کارگروههای تخصصی در این زمینه،
دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و تقویت
نظام جمهوری اسالمی به ارمغان آید.
دکتر خانــدوزی با بیان اینکــه علیرغم وجود
برخی محدودیتها میتوان دستاوردها و ثمرات
بهتری برای اقتصاد کشــور کسب کرد ،افزود:
دســتیابی به این هدف منوط به همکاری تمام
دســتگاهها و همچنین همت و تالش مضاعف
کارکنان و مدیران ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی اســت و اگر با باور به
این هدف گام برداریم این دستاوردها در جهت
تقویت موضع راهبردی جمهوری اسالمی مؤثر
خواهد بود.

کرونا

پرداخت ۳۰۰میلیاردی از یارانهها برای تولید واکسن کووپارس

ســازمان هدفمنــدی یارانههــا از محل منابع
درآمــدی ،تا کنون بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان
بابــت تولید واکســن کووپارس به موسســه
تحقیقاتی رازی پرداخت کرده است.
به گزارش ایســنا ،عملکرد سازمان هدفمندی
یارانهها در اجرای تبصره  ۱۴قانون بودجه سال
جاری بیانگر پرداختهایی بابت تولید واکســن
کرونای ایرانی است.
این پرداختها در اجــرای ردیف ( )۱۳جدول
مصارف هدفمندی مربوط به بند (الف) تبصره
( )۱۴قانون بودجه  ،۱۴۰۰انجام شــده اســت
که اخیرا نیز به موسســه تحقیقات واکســن و
سرمسازی رازی از محل منابع درآمدی سازمان
هدفمندســازی یارانهها پرداخت  ۱۰۰میلیارد
تومانی صورت گرفته است.
پیش از ایــن نیز حدود  ۲۰۰میلیــارد تومان
اعتبار از سوی ســازمان هدفمندسازی یارانهها
بــرای تولید  ۲۰میلیون دز واکســن کووپارس

به موسســه رازی پرداخت شده بود که مجموع
پرداختی به این موسســه را بــه بیش از ۳۰۰
میلیارد تومان میرساند.
آنطــور که اخیــرا حاجتی  -رئیس ســازمان
هدفمندی یارانهها -اعالم کرده است ،حمایت
الزم از برای رســیدن به ظرفیت اسمی ماهیانه
 ۱۰میلیون دز واکســن از ســوی این سازمان
صورت گرفته اســت که موسســه رازی بتواند
براســاس تعهد خود تا آذر ماه سال جاری ۲۰
میلیون دز واکسن کووپارس رازی را تولید کند.
در ایــن رابطه باید یادآور شــد کــه در تبصره
هدفمنــدی و در جدول منابــع و مصارف در
ردیف  ۱۲و  ۱۳حدود  ۱۱هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان بابت خدمات وزارت بهداشت پیشبینی
شده است که ســازمان هدفمندی یارانهها نیز
در اجرای قانون با توجه به منابع کســب شده
پرداختهایی را به بخشهای تعیین شده ،طی
سال انجام میدهد.

بیمه

مدیرعامل بیمه دی عضو هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران ایران شد

طی نشست شــورای عمومی سندیکای بیمه
گران ایران ،مدیرعامل بیمه دی با اکثریت آرا به
عنوان عضو هیئت رئیسه سندیکای بیمه گران
ایران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ در
نشست شورای عمومی ســندیکای بیمهگران
که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد ،ابراهیم
کاردگر مدیرعامل بیمه «دانا» ،حجت بهاریفر

مدیرعامــل بیمه «مــا» محمدرضا کشــاورز
مدیرعامل بیمه «دی» و علی جباری مدیرعامل
بیمــه «رازی» به عنوان اعضــای اصلی هیئت
رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه بر اساس آرای ماخوذه،
مســعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا و علیرضا
هادی مدیرعامل بیمه باران نیز بعنوان اعضای
علی البدل تعیین شدند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مهار سرکشی تورم در انتظار مجوز!

درحالیکه دولت رئیسی خط قرمز خود را تورم اعالم کرده و به زعم کارشناسان ،انتشار اوراق بهترین گزینه برای تامین مالی دولت بدون ایجاد
تورم است ،از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده است که رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی اعالم کرد برای نیمه دوم سال جاری
باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود و در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامهریزی کنیم
دولت رئیســی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را ســر لوحه
اقدامات و برنامهریزیهای خود قرار داد و دستگاههای اجرایی را از
هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم میشود ،منع کرد.
در این زمینه ،اقتصاددانان انتشار اوراق و گسترش بازار آن را الزمه
اساســی تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم میدانند و معتقدند
دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها،
این بازار را برای مردم جذاب کند .بدین منظور ،احسان خاندوزی -
وزیر امور اقتصادی و دارایی  -توسعه بازار بدهی در راستای کاهش
هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق
مالی اسالمی در نرخ ،سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی
و تدوین و انتشــار برنامه زمانی انتشــار اوراق بدهی برای کمک به
برنامهریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویتدار برای
اجرا در بازار اوراق اعالم کرد.
در این راستا ،بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است
که در نیمه اول ســال جاری  ۱۸مرحله فروش اوراق بدهی برگزار
شــد و فقط در دو مرحله آخر ،عملکرد مناســبی در فروش اوراق
وزیر راه و شهرســازی درباره مسائل مختلفی
ازجمله قیمت بلیت هواپیما ،چگونگی و جزئیات
ساخت چهار میلیون واحد مسکن ،ایجاد بانک
زمین ،ورود شرکتهای خارجی به ساخت مسکن و ...صحبت کرد.
به گزارش ایســنا ،رستم قاسمی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران در پاسخ به
سوال خبرنگار ایسنا ،مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت
هواپیما مشــخص نشده اســت و ایرالینها بدون داشتن مصوبه و
اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده اند؟ اظهار
کرد :قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی به
ویژه محدودیت پذیرش  ۶۰درصدی مســافر در پروازهای داخلی
افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع
ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت
هواپیما را تعدیل کنیم.
وی افزود :محدودیت  ۶۰درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل
و نقل عمومی بر اساس مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا اتفاق
افتاده اســت که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا در
حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکلها هستیم.
> جزئیات ساخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم

وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی
و جزئیات ســاخت چهار میلیون واحد مسکن در دولت سیزدهم
گفت :درباره مســکن به دلیل قانون جهش تولید و خواست دولت
مقرر شده تا چهار سال آینده چهار میلیون واحد مسکونی در کشور
ســاخته شود و در این راستا اخیرا قانون خوبی در مجلس طی ماه
گذشته ابالغ شد که میتواند کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه
شدن کند.
قاسمی ادامه داد :البته وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در
دولت سیزدهم به این معنی نیست که در هر سال یک میلیون واحد
ساخته خواهد شد .چرا که همه میدانیم ساخت مسکن حدود یک
سال و نیم زمان میبرد .بنابراین از ابتدا این مسئله را اعالم کردیم
که در وهله نخســت باید تا حدود دو میلیون واحد مسکونی شروع
کنیم و هم اکنون عملیات اجرایی آن نیز در شرف آغاز شدن است.
وی اضافه کرد :همچنین براســاس آخرین اطالعات به دست آمده

بعد از هشــدارهایی که در رابطه با دپو وعدم ترخیص نهادههای
دامی در گمرکات شمال کشــور اعالم شده بود تازهترین خبرها
از فاســد بودن حدود  ۵۰۰۰تــن ذرت دامــی و آلودگی آن به
آفالتوکسین حکایت دارد.
دپوی کاالهای اساســی و البته ســایر اقالم در گمرک و بنادر و
موانعی که در رابطه با ترخیص آنها وجود دارد موجب شــده به
دفعات از سوی مسئوالن مربوطه هشدارهایی در رابطه با احتمال
متروکه شدن و حتی فاسد شدن این کاالها مطرح شود.
چنــدی پیش بود که مســئوالن گمرک ایران از احتمال فاســد
شدن چند ده هزار تن نهاده دامی دولتی و خصوصی در گمرکات
شمال کشور خبر داده و تاکید کرده بودند که مدارک الزم جهت
ترخیص این کاالها به گمرک ارائه نشده و از این رو باید نسبت به
متروکه شدن آنهایی که در معرض فساد قرار دارند اقدام شود.
> ذرتهای آلوده به آفالتوکسین

این در حالی است که تازهترین اخبار دریافتی ایسنا از این حکایت
دارد که بعد از ماجرای ذرتهای آلوده در چند سال اخیر ،اکنون
از کاالهای مانده در گمرکهای مازندران که بخش زیادی از آن را
نهادههای دامی تشکیل میدهد ۵۰۰۰ ،تن ذرت فاسد و آلوده به
سم آفالتوکسین شده است.
> گمرک فساد کاال را تائید کرد

پیگیری موضوع از گمرک ایران نیز تائیدکننده آلودگی بخشی از
ذرتهای موجود در گمرکهای مازندران است.
در این رابطه معاون فنی گمرک ایران به ایســنا توضیحاتی ارائه

وجود داشــت و پیش از این ،عملکردها در زمینه مناســب نبوده و
تفاوت فاحشــی در این زمینه نســبت به مدت مشابه سال گذشته
وجود داشته است.
درحالیکه دولت در شــشماه نخســت ســال به میزان  ۴۳هزار و

قیمتبلیتهواپیماکاهشمییابد
از ســازمان ملی زمین و مسکن بیش از  ۸۰۰شهر در کشور مورد
بررســی قرار گرفته و زمینها شناسایی شــدند که در واقع برای
ساخت دو میلیون مسکن کفایت میکند .همچنین از اقداماتی که
در این زمینه در دستور کار قرار دادهایم ایجاد بانک زمین در وزارت
راه و شهرســازی اســت که یک ماه پیش اعالم کردیم تا سه ماه
آینده این بانک ایجاد میشود و تا پایان مهلت اعالم شده این اتفاق
خواهد افتاد.
> تصویب وام  ۴۰۰میلیون تومانی برای مسکن

وزیر راه و شهرســازی درباره روشهای تأمین مالی ساخت مسکن
این گونه توضیح داد :منابع مالی برای ســاخت مسکن پیشبینی
شده است و براساس که در قانون آمده تا سقف  ۳۶۰هزار میلیارد
تومــان به ایــن پروژه اختصاص پیــدا خواهد کــرد و برای اینکه
بتوانیم تسهیالت مناسبی را در این زمینه تعیین و پرداخت کنیم
پیشنهاداتی به شورای پول و اعتبار دادهایم که شنبه هفته آینده به
تصویب خواهد رسید.
قاسمی افزود :براساس پیشنهادات ارائه شده به شورای پول و اعتبار
سقف تســهیالت در نظر گرفته شــده برای مراکز استانها ۴۰۰
میلیون تومان و برای روستاها  ۲۵۰میلیون تومان است .متقاضیان
میتوانند پس از طی این مراحل در سامانه مورد نظر ثبت نام کنند
و با توجه به فرم «ج» که به زودی اصالحاتی در آن اعمال میشود
وارد این طرح شوند.
به گفته وی ســاخت مســکن نه تنها با فراخوان به انبوهسازان و
تعاونیهای مختلف در دســتورکار قرار گرفته است بلکه حتی به
افرادی که مالک زمین هســتند هم تسهیالت میدهیم .از سوی
دیگر بنیاد مسکن براســاس آخرین تعهدنامهاش  ۴۰۰هزار واحد
مسکونی در این طرح خواهد ســاخت .همچنین  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی روستایی و شهری در دســتور کار داریم و کمیته امداد،
بهزیستی و بنیاد مستضعفان تعهد ساخت  ۵۲۰هزار واحد مسکونی
را دادهاند که البته این طرحها آغاز شده است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه صندوق تعاون وزارت کار نیز

 ۵۰۰۰تن ذرت آلوده شد!

کرد و با اشــاره به وضعیت کاالهای اساســی موجود در گمرک
مازندران گفت که در ســه گمرک امیرآباد ،نوشهر و فریدون کنار
تا پایان شهریورماه ســال جاری حدود  ۶۷۲هزار تن کاال موجود
بــوده که از این میزان  ۲۸۶هزار تن جو ۹۷ ،هزار تن گندم۱۶۰ ،
هــزار تن ذرت ۷۰۰۰ ،تن دانههای روغنی و  ۱۱۳هزار تن روغن
خام بوده است.
ارونقی ادامه داد :بررسیها نشان میدهد که در سطح گمرکهای
مازنــدران حدود  ۵۰۰۰تن ذرت که از ســال  ۱۳۹۸وارد منطقه
ویژه اقتصادی نوشهر شده بود فاسد و بالغ بر  ۱۴.۷هزار تن کاالی
متروکه شده است که عمدتا نهادههای دامی هستند.
به گفته وی ،ذرتهای آلوده طی فرآیند قانونی در اختیار سازمان
امــوال تملیکی قرار گرفته و پیگیریهای الزم در این خصوص از
سوی گمرکات مربوطه صورت پذیرفته است.

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت (صمت) اعالم کرد که افزایــش قیمت لوازم خانگی،
بدون مجوز وزارتخانه بوده و غیرقانونی است.
به گزارش ایسنا ،پیشتر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
گفته بود شــنیدهها حاکی از این است که شرکتها میخواهند
پنج درصــد محصوالت خود را گران کننــد و در روزهای اخیر
هم گزارشهایی از افزایش قیمت برخی شــرکتها منتشر شده،
اما دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که طی دو ماه
گذشــته درخواســتی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال
نشــده است .بر این اســاس و با توجه به اظهارات امروز یکی از
معاونــان وزارت صمت ،به نظر میرســد افزایــش قیمت لوازم
خانگی خودسرانه بوده است.
در ایــن رابطــه کیوان گــردان ،مدیرکل دفتــر صنایع فلزی و
لــوازم خانگی وزارت صمــت ،در یک برنامــه تلویزیونی گفت:

تولیدکننــدگان لوازم خانگی در ســال جــاری افزایش قیمت
نداشتند .بعد از دستور وزیر صمت درباره بررسی افزایش قیمت
در بازار لوازم خانگی ،بســیاری از شــرکتها را بررسی کردیم.
خیلی از شرکتها افزایش قیمت نداشتند.
امــا به گفتــه وی برخــی شــرکتها افزایش قیمــت چهار تا
پنجدرصدی داشته اند که تذکر الزم به آنها داده شد.
مدیــرکل دفتر صنایــع فلزی و لوازم خانگــی وزارت صمت در
ادامــه تاکید کرد کــه هرگونه افزایش قیمت در ســطح عرضه
لوازم خانگی ،قبل از بررســی کارشناسی از سوی وزارت صمت و
صدور اجازه برای افزایش قیمت ،غیرقانونی اســت و با متخلفان
برخورد میشود.
وی در پایان تاکید کرد که وزارت صمت هنوز هیچ اجازهای برای
افزایش قیمت صادر نکرده و افزایش قیمتهای اعمال شــده در
حال حاضر غیرقانونی است.

۲۴۵میلیارد تومان اوراق فروخته و توانســته به  ۲۲درصد از هدف
ســاالنه تعیینشده خود که  ۲۰۰هزار میلیارد تومان است ،برسد و
با توجه به اضافه برداشــتها از ذخایــر بانک مرکزی ،امکان قرض
از این بانک را ندارد؛ از مهرماه ســالجاری تاکنون اوراقی منتشــر
نشده است.
بنابراین ،الزم است تا هر چه زودتر نسبت به برنامهریزی برای انتشار
اوراق در نیمه دوم ســال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم
و تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم اقدام شــود که در این زمینه،
مهــدی بنانی  -رئیس مرکز مدیریت بدهیهــا و داراییهای مالی
عمومی وزارت اقتصاد  -به ایســنا ،گفت :طبق مجوز قانونی ،انتشار
اوراق در نیمه اول سال صورت گرفته است اما برای نیمه دوم سال
جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود که در حال حاضر
منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامهریزی کنیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد :به احتمال زیاد تا ۱۰
روز آینده مجوز قانونی انتشــار اوراق صادر میشود که در آن زمان
جزئیات وظایف محول شده را اعالم خواهم کرد.
برای کارگران در صدد ســاخت مســکن در
قالب این طرح اســت ،گفت :البته وزارت راه
و شهرســازی یا بخشهای دولتی قرار نیست
خانه بســازند بلکه ما مدیریت ساخت و توزیع آن بین سازندگان
را انجام میدهیم.
> مذاکره با کشورهای خارجی برای ساخت و ساز در ایران

قاســمی اعالم کرد :با برخی کشــورهای خارجی در حال مذاکره
هستیم تا دانش فنی ،صنعتیسازی را وارد کشور کنند و با استفاده
از کارگران و مصالح ایرانی در کشــور ساخت مسکن را آغاز کنند.
همچنین میتوانیــم از روشهای تأمین مالــی مختلف از جمله
فاینانس ،تهاتر نفت و ...برای ساخت مسکن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح اجارهنشینی حرفهای مانند
کشورهای پیشرفته هستیم ،گفت :از همه سازندگان تعهد ساخت
یک ســاله مسکن را میگیریم تا از وعدهای که دادند سر باز نزنند.
همچنین هم اکنون ساالنه حدود  ۳۰۰هزار واحد مسکونی ساخته
میشود و در صددیم تا با افزایش سرعت و تعداد آن به وعده خود
یعنی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در پایان دولت سیزدهم
عمل کنیم.
> مذاکره با عراق برای راهاندازی راهآهن شلمچه-بصره

وزیر راه و شهرســازی همچنین درباره آخرین وضعیت خط ریلی
شلمچه-بصره گفت :با طرف عراقی و در جریان سفر اخیر الکاظمی
به ایران مذاکراتی را انجام دادیم .در صددیم راهآهن  ۳۲کیلومتری
شــلمچه-بصره را به سرعت بسازیم چرا که با وجود مشکالت فنی
خط ریلی عراق این مسیر کوتاه میتواند ما را به این کشور همسایه
و نهایتا دریای مدیترانه متصل کند.
> برای انتخاب مدیران تحت فشار نیستم

وی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اینکه گفته میشود شما
برای انتخاب معاونین و مدیرانتان در وزارت راه و شهرسازی تحت
فشار هستید و پیشنهادات بسیاری به شما میدهند ،گفت :به هیچ
وجه این موضوع صحت ندارد چرا که همیشــه خودم برای انتخاب
مدیرانم تصمیم میگیرم و کسی نمیتواند به من فشار بیاورد.

> هشدار داده بودیم

معاون فنی گمرک ایران در رابطــه با چرایی جریان ماندگاری و
فاسد شدن این ذرتها یادآور شد که گمرک مسئولیتی در قبال
کاالیی که اظهار نشده ندارد و از زمانی این مسئولیت آغاز میشود
که به گمرک اظهار شــده و در فرآیند انجام تشریفات قرار بگیرد
یا از ســوی مراجع تحویل گیرنده کاال بــه عنوان کاالی متروکه
اعالم شو ،این اقالم نیز قبل از اظهار در مناطق ویژه دپو شده بود
و مرجــع تحویل گیرنده به محض محدودیت زمانی و پایان دوره
ماندگاری نسبت به اعالم متروکه و ارجاع به سازمان اموال تملیکی
اقدام کرده است.
وی بــا بیان اینکه بارها در خصوص دپوی کاالهای اساســی در
گمرکات و بنادر کشــور هشــدار دادهایم ،یادآور شــد :به دفعات
درخواست کردیم تا با توجه به شرایط ماندگاری اقالم ،شرکتهای
خصوصی و دولتی نســبت به تعیین تکلیــف کاال و خروج آن از
گمرک اقدام کنند اما متاســفانه علیرغم پیگیریهای مستمر به
عمــل آمده ،در برخی موارد ،اقدام موثــری در این رابطه صورت
نگرفته است.
> دستگاهها توضیح دهند

این اتفاق در حالی رخ داده که با وجود مصوبات بسیار و تسهیالتی
که در دو ســال اخیر به ویژه جهت تســریع در ترخیص کاالهای
اساسی وجود داشته همچنان این اقالم آنقدر با کندی در ترخیص
مواجه است که به مرحله فاسد شدن میرسد و اکنون دستگاههای
مربوطه دیگر از جمله وزارت جهاد و سازمان جمعآوری و فروش
اموال تملیکی باید در این رابطه پاسخگو باشند.

