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وزير صنعت معدن و تجارت؛

اخبار

مجوزهاي معادن غير فعال را باطل ميکنيم

معاون سازمان بنادر و دريانوردي توضيح داد؛

چقدر کاالي متروکه
در بنادر وجود دارد؟

در شرايطي که گمرک به صاحبان
کاالهاي وارداتي هشدار داد در صورت
ترخيص نشدن ،کاالهاي آنها متروکه
خواهد شد ،معاون سازمان بنادر و
دريانوردي گفت :در حال حاضر حدود
 19هزار کانتينر و  550هزار تن کاالي
متروکه در گمرک وجود دارد و از
مسئوالن دستگاههاي مختلف ميخواهيم
هر چه سريعتر اقدمات الزم را براي خروج
آنها از انبارهاي بنادر انجام دهند.
مدتهاست مسئله انباشت کاال در
انبارهاي بنادر و گمرکات کشور مطرح و
دستورات الزم نيز براي تسريع در خروج
اين کاالها صادر شده است اما اين مشکل
آنقدر ادامه پيدا کرد تا نهايتا گمرک به
صاحبان کاالي دپو شده هشدار داد که
بعد از اجراي مصوبات اخير در رابطه با
رفع موانع ترخيص کاال هاي دپو شده
و تسهيل فرايند ،درصورت عدم ورود
صاحبان کاالهاي مشمول گمرک نسبت
به متروکه کردن کاالها اقدام مي کند.
ارونقي  -معاون فني گمرک ايران – نيز
در چندين مرحله از صاحبان کاال خواسته تا
به قيد فوريت براي ترخيص و انجام تشريفات
گمرکي اقدام کنند ولي اگر در اسرع وقت
صاحبان کاال براي تعيين تکليف اقدام نکنند
يا عليرغم صدور کد رهگيري بانک نسبت به
ترخيص قطعي کاالهاي خود مبادرت نکنند،
مشمول اعمال مقررات متروکه خواهند شد.
چرا که بر اساس آخرين آمارهاي
گمرک حدود هشت ميليون تن کاال در
گمرک و بنادر موجود است ،بر اين اساس
ميزان موجودي کاالهاي غير کانتينري هفت
ميليون و  351هزار تن بود که سه ميليون و
 934هزار تن آن را کاالهاي اساسي و مابقي
را کاالهاي غير اساسي تشکيل مي دهد که
تا  80درصد آن شامل مواد اوليه و ماشين
آالت خطوط توليد است .همچنين  99هزار
و  294کانتينر ( )TEUنيز در گمرک و
بنادر موجود است که تعداد کانتينرهاي پر
وارداتي به بيش از  35هزار باکس مي رسيد.
فرهاد منتصر کوهساري  -معاون
امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و
دريانوردي -در اين باره گفت :حدود 19
هزار کانتينر و حدود  550هزار تن کاالي
متروکه در انبارهاي بنادر کشور وجود دارد
که بر اساس قانون سازمان جمعآوري اموال
تمليکي بايد نسبت به تخليه و خروج آن از
بنادر کشور اقدام کند.
وي افزود :بر اساس قانون زماني که دو
ماه از دپوي يک کاال در بنادر ميگذرد به
صاحب کاال براي ترخيص هشدار داده شده
و نهايتا يک ماه ديگر فرصت به صاحب کاال
ميدهيم اما پس از اتمام موعد مقرر آن را به
عنوان کاالي متروکه اعالم ميکنيم.
معاون امور بندري و اقتصادي سازمان
بنادر و دريانوردي با اشاره به اينکه فهرست
کاالهاي متروکه مذکور براي گمرک ارسال
شده است ،گفت :در اين مرحله گمرک
فهرست مورد نظر را به سازمان جمعآوري
اموال تمليکي ارسال ميکند اين سازمان
يک هفته فرصت دارد تا کاالهاي مورد نظر
را از بنادر تخليه و خارج کند که البته در
مورد اين کاالها با توجه به برگزاري مناقصه
قدري زمان آن طوالنيتر شده است.
منتصر کوهساري اعالم کرد :از
دستگاههاي متولي در خواست داريم تا
نسبت به تخليه اين کاالها از بنادر اقدام
کنند تا بتوانيم عملکرد بهتري در تخليه و
بارگيري کاال داشته باشيم و از افزايش هزينه
دموراژ کشتيها جلوگيري کنيم.

قابل توجه داوطلبان شرکت
کننده در آزمون استخدامي
مجتمع فوالد خراسان

با توجه به تماس برخي از داوطلبان
در خصوص نتايج آزمون ورودي (کتبي)
اين شرکت ،به اطالع مي رساند با احترام
به تمامي درخواستها و نيز در راستاي
انجام مسئوليت اخالقي و مديريتي،
شفافسازي ،تنوير افکار عمومي و رفع
هرگونه ابهام ،در اسرع وقت پيگيريهاي
الزم از طريق دانشگاه مجري آزمون
(دانشگاه صنعتي اميرکبير) انجام و نتيجه
از طريق سايت آزمون به اطالع داوطلبان
عزيز خواهد رسيد.
به گزارش روابط عمومي شرکت
مجتمع فوالد خراسان؛ با توجه به تماس
برخي از داوطلبان در خصوص نتايج آزمون
ورودي (کتبي) اين شرکت ،به اطالع مي
رساند با احترام به تمامي درخواستها و
نيز در راستاي انجام مسئوليت اخالقي و
مديريتي ،شفافسازي ،تنوير افکار عمومي و
رفع هرگونه ابهام ،در اسرع وقت پيگيريهاي
الزم از طريق دانشگاه مجري آزمون (دانشگاه
صنعتي اميرکبير) انجام و نتيجه از طريق
سايت آزمون به اطالع داوطلبان عزيز خواهد
رسيد.
لذا از داوطلبان گرامي تقاضا ميشود
به منظور امکان پيگيري و پاسخگويي
بهتر ،به سايت آزمون مراجعه و از طريق
سربرگ ارتباط با ما هرگونه سوالي پيرامون
نتايج اعالم شده را دارند در سايت آزمون
 Ksteel.iran_azmoon.irثبت نمايند.
شايان ذکراست پيرو دستور اکيد جناب
دکتر غفوري مديرعامل محترم مجتمع،
معاونت منابع انساني ومدير حراست شرکت
پيگير مستقيم و پاسخگوي رفع ابهام پيش
آمده به داوطلبان محترم از طريق سايت
آزمون خواهند بود.

وزير صمت گفت :دارندگان پروانه بهرهبرداري از معادن فقط
يک ماه فرصت دارند تا براي بهره برداري از معادن اقدام کنند در
غير اين صورت باطل يا به مزايده گذاشته ميشود.
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت ،معدن و تجارت ديروز پس
از حضور در مجلس ظهار داشت :در هفتههاي اول حضورم اتفاقات
خوبي در معادن صورت گرفته و ابالغيه خاصي را در اين باره صادر
کردم.
وي در توضيح بيشتر افزود :معادني که فعاليت نداشته و راکد
بودهاند ،وزارت صمت ابالغ کرد که بايد هر چه سريعتر در زمينه
بهرهبرداري از آنها فعاليتهاي را انجام دهند.
وزير صمت تصريح کرد :دو ماه از صدور اين ابالغيه گذشته
است اين در حالي است که حداکثر سه ماه فرصت داشتند و همه
کساني که پروانه بهرهبرداري از معادن گرفتهاند و يا مجوز اکتشاف
داشته و اقدامي انجام ندادهاند و يا اينکه پروانه بهرهبرداري گرفته
و فعاليتي را نداشتهاند ،بايد بدانند که فقط يکماه از فرصت درنظر
گرفته شده باقي مانده است و اگر اقدام خاصي را انجام ندهند ،طبق
قانون موظف هستيم مجوزهاي آنها را باطل کرده و مجددا ً توسط
ادارات کل صنعت ،معدن و تجارت استانها به مزايده بگذاريم و به
افرادي که اهليت الزم را دارند مجوز را بدهيم.
رزمحسيني همچنين در خصوص افزايش قيمت گوشت مرغ

و تخممرغ با اشاره به تقسيم کار با وزارت جهاد کشاورزي ،تصريح
کرد :در حوزه گوشت قرمز ،مرغ و تخممرغ مسئوليت بر عهده وزارت
جهاد کشاورزي است.
وزير صمت با بيان اينکه ما به عنوان تامين کننده نهادههاي
دامي تاکنون  4/1ميليون تن کاال را از گمرکات ترخيص کرده ايم،
افزود :در مجموع  4ميليون و  300هزار تن کاال در بندر عباس و بندر
امام خميني (ره) وجود داشت که با توجه به دستور رئيس جمهور و
بازديد بنده به سرعت در حال ترخيص است.کاالهاي ترخيص شده
تحويل وزارت جهاد کشاورزي ميشود که اين وزارتخانه بايد از طريق
سامانه بازارگاه توزيع کند.

رييس انجمن کارخانجات لبني گيالن گفت :افزايش
در پي افزايش قيمت شير خام ،لبنيات را از سفره اقشار کم در آمد حذف
قيمت شير خام؛ مي کند.ابراهيم آسايش با بيان اينکه گران شدن هر ليتر
شير خام منجر به افزايش قيمت لبنيات در کارخانه هاي
لبني ميشود ،گفت :در حال حاضر هر ليتر شير خام 4150
تومان از دامداران خريداري ميشود ،اين در حاليست که
اخيرا مصوب شده است که قيمت شير خام بايد افزايش يابد
و به هر ليتر  4500تومان برسد.وي افزود :افزايش قيمت
شير تا 4500تومان موجب خواهد شد که خريد شير از
سوي مصرفکنندگان کاهش يابد.
آسايش با بيان اينکه افزايش قيمت شيرخام رابطه
مستقيم با افزايش قيمت نهادهها دارد ،خاطرنشان کرد:
ضروري است در اين خصوص تدابير الزم انديشيده شود،

حذف
لبنيات
از سفره
اقشار کم
درآمد

وي افزود :وزارت جهاد کشاورزي مطالبه افزايش قيمت برخي
کاالها را داشت که ستاد تنظيم بازار به در برابر آن مقاومت کرد.
رزم حسيني با تاکيد بر لزوم توجه به توليدکنندگان و
جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي دام و طيور تصريح کرد:
ما بايد اقداماتمان را طوري تنظيم کنيم که هم توليدکنندگان
امکان ادامه توليد داشته باشند و هم قيمت در بازار داخل
متعادل باشد.
وزير صنعت معدن و تجارت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
را مسئول حوزه قاچاق سيگار دانست و گفت :ما براي افزايش توليد
داخل سيگار اقدام کردهايم ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مسئول
کنترل قاچاق در کشور است و وزارت صمت تنها يک عضو اين
ستاد است.
وي افزود :آنچه ما ميتوانيم انجام دهيم در حوزه توليد داخل
است که خوشبختانه براي افزايش توليد داخل اقدام کردهايم ،دو
مولفه ايجاد محدوديت و همچنين نرخ ارز عامل اصلي قاچاق کاال
در کشور است ،وقتي محدوديت ايجاد ميکنيم ،متاسفانه در آن سو،
قاچاق کاال انجام ميگيرد.
رزم حسيني همچنين درخصوص فعاليت شرکتهاي خارجي
توليد دخانيات در کشور گفت :شرکتهايي که مجوز توليد دارند،
کارشان را انجام ميدهند.

زيرا گرانتر شدن شير عواقب بسيار بدي براي سالمت
جامعه خواهد داشت.وي تصريح کرد :طي گران شدن اخير
شيرخام ،لبنيات از سفرههاي برخي از مردم که درآمد بسيار
پاييني دارند ،حذف شده است و اگر جلوي اين گران شدن
لبنيات گرفته نشود ،با کاهش مصرف شير و تامين نشدن
کلسيم مورد نياز اقشار مختلف جامعه شاهد افزايش بيماري
پوکي استخوان خواهيم بود.
رييس انجمن کارخانجات لبني گيالن گفت :يکي از
اهداف مهم صاحبان کارخانجات لبني گيالن ارايه خدمات
به مردم است تا سالمت جامعه به خصوص کودکان تهديد
نشود و براي تحقق اين هدف مهم الزم است دولت
سوبسيدهايي در نظر بگيرد تا بيش از اين شاهد کاهش
مصرف شير در جامعه نباشيم.

وي افزود :پرواضح است که پيشگيري بهتر از درمان
است و اگر امروز از گرانشدن شير خام جلوگيري نکنيم،
فردا بايد هزينه درمان بيماران با پوکي استخوان باال را در
جامعه متحمل شويم.
آسايش اظهار کرد :گيالن پنج واحد کارخانه لنبي دارد
که برخي از اين واحدها حتي کمتر از نصف ظرفيتشان در
حال کار هستند و با مناسبشدن قيمت شيرخام ميتوان
ظرفيت بهرهبرداري از اين کارخانهها را باال برد.
وي گفت :با وجود وضعيت اقتصادي کنوني مردم و با
وجود تعطيلي اصناف و کاهش کسب و کارها حداقل کمکي
که ميتوان به مردم کرد ،جلوگيري از افزايش قيمت شير و
به دنبال آن ديگر فراورده هاي لبني نظير ماست و دوغ و...
است که اگر امروز اقدام نشود ،فردا دير است.

مرکز آمار اعالم کرد:

تورم  28درصدي کاالهاي صادراتي

مطابق اعالم مرکز آمار نرخ تورم کاالهاي صادراتي مبتني بر
دادههاي ريالي در بهار امسال معادل  28درصد بود و نسبت به
زمستان سال گذشته  3.3درصد افزايش داشته است.
قيمت کاالهاي صادراتي يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر
ميزان مبادالت خارجي کشورها و نيز يکي از عوامل تعيين کننده
رابطه مبادله است و تغييرات آنها از اهميت بااليي برخوردار است.
اين شاخص يکي از انواع شاخصهاي قيمت است که تغييرات
سطح عمومي قيمت کاالهاي غيرنفتي صادراتي را نشان ميدهد.
نحوه تعيين اين شاخص به اين صورت است که «قيمت ارزي
کاالهاي صادرشده» را به «قيمت ريالي» تبديل ميکنند و تغييرات
اين شاخص ،نمايانگر تغييرات قيمت کاالهاي صادرشده در بازارهاي
جهاني و نوسانات نرخ ارز است.
افزايش شاخص کاالهاي صادراتي به اين معناست که «قيمت
تمامشده کاالي صادراتي» افزايش يافته است و اين موضوع در نهايت
منجر به کاهش قدرت رقابتپذيري کاالهاي صادراتي در بازار داخل
و کاهش ميزان سودآوري صادرات ميشود.
کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز و تورم در تعيين شاخص
بهاي کاالهاي صادراتي نقش تعيينکنندهاي دارند .چون هر چه نرخ
تورم افزايش يابد هزينههاي توليد يک محصول هم افزايش مييابد
و اين افزايش هزينههاي توليد در نهايت منجر به باالرفتن قيمت
تمامشده کاال ميشود .با افزايش قيمت تمامشده کاال ،حاشيه سود
توليدکنندگان و صادرکنندگان کاهش مييابد.

مرکز آمار در گزارشي از نرخ تورم کاالهاي صادراتي منتشر کرده
است .در اين گزارش سال  1395به عنوان سال پايه در نظرگرفته
شده و از اطالعات گمرک جمهوري اسالمي استفاده شده است.
صادرات حيوانات زنده کمترين نرخ تورم را ثبت کرد
براساس اين گزارش نرخ تورم کاالهاي صادراتي مبتني بر داده
هاي ريالي در بهار امسال معادل 28 ،درصد است که در مقايسه
با تورم فصلي زمستان (1398برابر با  24.7درصد) حدود  3.3واحد
درصد افزايش داشته است.
همچنين تغييرات شاخص قيمت کاالهاي صادراتي مبتني بر
دادههاي دالري نيز در بهار  99نسبت به فصل قبل 1.2 ،درصد
کاهش داشته که در مقايسه با تورم فصلي زمستان ( 1398برابر با
 4.3درصد) حدود  5.5واحد درصد کاهش داشته است.
در گروههاي اصلي طبقهبندي کمترين نرخ تورم فصلي در
بخش ريالي مربوط به گروه «حيوانات زنده و محصوالت حيواني»
( 9درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه «اشياء هنري ،اشياء
کلکسيون يا عتيقه» ( 176.3درصد) است.
کاهش  3.4درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه صادرات در بهار
امسال
تغييرات شاخص قيمت کاالهاي صادراتي مبتني بر دادههاي
ريالي در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل  88.8درصد
است که در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ( 1398برابر با
 69.3درصد)  19.5واحد درصد افزايش داشته است.

همچنين نرخ تورم کاالهاي صادراتي مبتني بر دادههاي دالري
در بهار  1399نسبت به فصل مشابه سال قبل منفي  3.4درصد است
که در مقايسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ( 1398برابر با
منفي سه درصد)  0.4واحد درصد کاهش داشته است.
در گروههاي اصلي طبقهبندي کمترين نرخ تورم نقطه به نقطه
در بخش ريالي مربوط به گروه «مواد پالستيکي و اشياي ساخته
شده از اين مواد» ( 24.1درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه
«ماشين آالت و وسايل مکانيکي ،ادوات برقي ،اجزاء و قطعات آنها»
( 467.3درصد) است.
تورم ساليانه
تغييرات ميانگين شاخص قيمت کاالهاي صادراتي مبتني بر
دادههاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل بهار  1399برابر با
 84.9درصد بوده است که در مقايسه با تورم ساالن ه زمستان 1398
(برابر با  87.5درصد)  2.6واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم کاالهاي صادراتي مبتني بر دادههاي دالري در چهار
فصل منتهي به بهار  1399برابر با منفي  7.8درصد بوده است که در
مقايسه با تورم ساالنه زمستان ( 1398برابر با منفي  6.4درصد) 1.4
واحد درصد کاهش داشته است.
در گروههاي اصلي طبقه بندي کمترين نرخ تورم ساليانه در
بخش ريالي مربوط به گروه «مواد پالستيکي و اشياء ساخته شده
از اين مواد» ( 37.8درصد) و بيشترين نرخ مربوط به گروه «آالت و
دستگاههاي اپتيک ،عکاسي» ( 443.0درصد) است.

با توجه به آنکه هنوز قانوني در اين زمينه وجود ندارد

طرح ماليات بر خانههاي خالي يک هيجان کوتاه مدت

اثرگذاري طرح ماليات بر خانه هاي خالي با توجه به آنکه هنوز
قانوني در اين زمينه وجود ندارد در حد هيجان کوتاه مدت بود؛ زيرا از
بهمن ماه پارسال که سامانه امالک و اسکان رونمايي شده و حتي از اواخر
تابستان که اولين پيامکها به مالکان بيش از يک واحد ارسال شده هم
قيمت رشد داشته و هم معامالت کاهش يافته است.
ماليات خانه هاي خالي با توجه به آنکه هنوز قانون آن به تصويب
نرسيده حالت اجرايي به خود نگرفته است .البته وزارت راه و شهرسازي
از چند ماه قبل براي اجرايي شدن اين طرح دست به کار شده و روزانه
 100تا  150هزار پيامک به دارندگان بيش از يک واحد مسکوني ارسال
کرده است.
با اينکه روز  28مرداد  1399سامانه امالک و اسکان که اطالعات
واحدهاي مسکوني کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسيد
طرح ماليات بر خانه هاي خالي هنوز به تصويب نرسيده است .هرچند
اواخر شهريورماه محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي از ارسال 109
هزار پيامک به مالکان خانه هاي خالي براي تعيين تکليف اين واحدها
خبر داد .صاحبان اين واحدها مي بايست وضعيت سکونت خانه خود را
مشخص و در صورت اشتباه بودن پيامک ،اعتراض خود را با ويرايش
اطالعات در سامانه امالک واسکان به ثبت برسانند.
با وجود آنکه  109هزار واحد شناسايي شده تناسبي با 2.6ميليون
واحد مسکوني خالي از سکنه طبق آمار  1395ندارد ،به نظر مي رسد

همان اوايل به لحاظ رواني در بازار مسکن تاثيرگذار بود و باعث شد
برخي مالکان خانه هاي خالي ،واحدهاي خود را در قالب فروش يا اجاره
به بازار عرضه کنند.
محمود محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرسازي گفته که پس از
بحث مصمم شدن اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي ،عرضه مسکن
 30درصد افزايش يافته است که از آمار اتحاديه مشاوران امالک قابل
مشاهده است.
با اينکه اثرگذاري کوتاه مدت و هيجاني ماليات بر خانه هاي خالي
بر افزايش عرضه ملک در بازار را نمي توان با صراحت نفي کرد ،آمار
ماههاي اخير نشان دهنده روند کاهشي معامالت ملک بوده است .طبق
گزارش بانک مرکزي معامالت مسکن شهر تهران در مردادماه 9100
فقره بوده که در شهريورماه به  8400و در مهرماه به  8700واحد رسيده
است .قيمتها نيز به ترتيب در هر ماه  5 ،10.5و  10درصد افزايش يافت
و به ميانگين  26.7ميليون تومان در هر متر مربع رسيد .به بيان ديگر
قيمت مسکن در تهران طي سه ماه  25درصد رشد کرد.
البته از حدود سه هفته قبل تحت تاثير اتفاقات سياسي ،تمايل
براي فروش مسکن افزايش و خريد کاهش يافته است؛ به طوري که بازار
مسکن در تهران و شهرهاي اطراف آن در حالت رکود قرار دارد.
به هر ترتيب با توجه به وجود  2.6ميليون مسکن خالي در کشور
که  490هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد ،اجراي کامل قانون

ماليات بر خانه هاي خالي مي تواند منجر به ورود اين واحدها به بازار
مصرف و ايجاد تعادل نسبي در بازار مسکن شود؛ هرچند بررسي ها نشان
مي دهد عمده واحدهاي خالي از نوع بزرگ متراژ ،لوکس و نيمه لوکس
است و اقشار پايين و حتي متوسط توانايي خريد آن را ندارند.
طرح ماليات بر خانه هاي خالي پس از تصويب مجلس و ارسال
به شوراي نگهبان با  16ايراد مواجه شد ،مجددا به شورا ارسال و
هنوز به مجلس عودت داده نشده است .با اين حال تا کنون 109
هزار واحد مسکوني خالي از سکنه براي اخذ ماليات از طرف وزارت
راه و شهرسازي به سازمان امور مالياتي معرفي شده است .پس
از ايرادات شوراي نگهبان و بر اساس آخرين اصالح صورت گرفته
توسط مجلس شوراي اسالمي در ماده  54مکرر قانون ماليات هاي
مستقيم هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي باالي يکصد هزار
نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي امالک و اسکان کشور موضوع
تبصره ( )7ماده  169مکرر اين قانون ،در هر سال مالياتي در مجموع
بيش از  120روز ساکن يا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي
شناسايي شده و به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور ،بدون لحاظ
معافيتهاي تبصره ( )11ماده  53اين قانون ،ماهانه مشمول مالياتي
بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره در سال اول معادل  6برابر ماليات
متعلقه ،سال دوم معادل  12برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد
معادل  18برابر ماليات متعلقه خواهد شد.

ايجاد افزايش ظرفيت براي ثبت نام مسکن ملي؛

نيمي از متقاضيان مسکن ملي حذف ميشوند

با نزديک شدن به پايان مهلت واريز وجه براي واحدهاي طرح اقدام
ملي مسکن ،تعداد کساني که افتتاح حساب کرده اند کمتر از نصف تعداد
افراد واجد شرايط است و آنطور که مسئوالن وزارت راه و شهرسازي مي
گويند با حذف متقاضيان بدحساب يا افزايش ظرفيت از آذرماه براي ثبت
نام دور دوم تصميم گرفته مي شود.
تا پايان آماه  158هزار و  296نفر از متقاضيان واجد شرايط طرح
اقدام ملي مسکن در سراسر کشور در بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب
کرده و حدود  100هزار نفر بخشهايي يا همه قسمت اول آورده نقدي
حدود  40ميليون تومان را واريز کردهاند .يعني ميزان افتتاح حساب
 39درصد و ميزان واريز وجه  25درصد از کل ظرفيت  400هزار نفري
بوده است.
طبق اعالم محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرسازي متقاضياني که
پيامک دريافت کرده و اقدامي براي افتتاح حساب يا واريز وجه انجام
نداده اند از پايان مهرماه به طور خودکار حذف شده اند .اما کساني که
پيامک دريافت نکرده اند هنوز فرصت دارند.
اما آمار واريز وجه نشان مي دهد ظاهرا بخش قابل توجهي از
متقاضيان تمايلي به دريافت مسکن ملي ندارند .بنابراين احتمال حذف
آنها و جايگزيني از ليست رزرو بسيار زياد است .چند روز قبل مديرکل
راه و شهرسازي استان تهران اعالم کرد قطعا در آينده مرحله دوم ثبت
نام طرح اقدام ملي مسکن انجام مي شود .همچنين معاون مسکن و

ساختمان وزير راه و شهرسازي به ايسنا گفت که در آذرماه اگر شرايط
بهداشتي اجازه دهد در استانهايي که اعالم ظرفيت جديد داشته باشند
و شهرهايي که بتوانند تامين زمين کنند يا پروژه هايي که ظرفيت خالي
دارند براي ثبت نام مجدد تصميم مي گيريم.
مرحله اول ثبت نام طرح اقدام ملي مسکن اواخر اسفندماه سال
گذشته انجام شد که  1.6ميليون نفر نام نويسي کردند و خردادماه
 470هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند .بعضي افراد هم که پيش
از آن ثبت نام کرده بودند از اسفندماه سال گذشته از تاييد خود
مطلع هستند .از آن زمان تا پايان آبان ماه  1399تعداد  158هزار
نفر افتتاح حساب و حدود  100هزار نفر واريز وجه داشته اند که با
 400هزار واحد اقدام ملي و بيش از  400هزار واحد تعريف شده
براساس تفاهم نامه با دستگاههاي دولتي که جمعا بيش از  800هزار
واحد مي شود تناسبي ندارد.
بيشاز 55هزار نفر از متقاضيان مسکن ملي هنوز وجه واريز
نکردهاند
هرچند متقاضيان واجد شرايط تمايل چنداني به پرداخت پول براي
مسکن ملي نشان نمي دهند ،بازار خريد و فروش امتياز اين واحدها البته
به شکل زيرپوستي و غيرقانوني داغ است .اگرچه بعضي از آگهي هاي
فروش مسکن ملي در سايتهاي اينترنتي به دليل غيرقانوني بودن حذف
مي شود اما بررسيهاي ميداني نشان مي دهد که خريد و فروش جريان

دارد .بسته به منطقه جانمايي شده مبالغي بين  15تا  150ميليون تومان
هم براي اين امتياز تعيين مي شود .در بعضي آگهي ها حتي جزئيات
آپارتمان مورد معامله مثل متراژ واحد ،تعداد اتاقها ،قيمت هر متر مربع و
ديگر ويژگيها درج شده است .با اين حال وزارت راه و شهرسازي هشدار
داده که با متخلفان برخورد و واحد مسکوني مورد معامله را سلب امتياز
مي کند.
مسکن ملي در يک نگاه
شهريوماه  1398طرح اقدام ملي مسکن با حضور رييس جمهور
کلنگ زني شد .اولين واحدها از اين پروژه  400هزار واحدي به تعداد 11
هزار و  560واحد در روز يکم آبان ماه  1399به دستور رئيس جمهور
افتتاح شد .اين پروژه از طريق آورده متقاضيان و  100ميليون تومان وام
بانکي با نرخ سود  18درصد ساخته ميشود .آورده متقاضيان در مرحله
اول حدود  40ميليون تومان است .ميانگين قيمت اين واحدها در کل
کشور طبق آخرين برآورد از هزينه هاي تابستان  1399به متري 2.7
ميليون تومان مي رسد .ثبت نام مرحله اول به پايان رسيده و متقاضيان
واجد شرايط براي بارگذاري مدارک خود بايد به سامانه tem.mrud.ir
مراجعه کنند .مهلت بارگذاري مدارک و افتتاح حساب ،پايان مهر ماه
اعالم شده بود و براي بعضي متقاضيان که پيامک دريافت نکرده اند
تمديد شده است .در صورت عدم واريز وجه يا انصراف متقاضيان اوليه،
افرادي از ليست رزرو جايگزين آنها ميشوند.
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معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس خبر داد

دستيابيبهرکوردباالترينحفاري
اکتشافيطي 7سالاخير

مهندس بهروز رحمتي معاون توسعه
و اکتشافات شرکت مس گفت :شرکت ملي
صنايع مس ايران در حوزه اکتشافات ،در
هشتماهه نخست امسال موفق به ثبت رکورد
 61هزار  512متر حفاري اکتشافي شد که اين
ميزان حفاري باالترين رکورد  7سال اخير بوده
است.
به گزارش مس پرس ،رحمتي با بيان
اينکه با اين رويکرد و تمرکز جدي شرکت
مس بر روي موضوع اکتشافات تا  5سال آينده
حداقل  500هزار حفاري اکتشافي را ميتوان
محقق کرد گفت :شرکت ملي صنايع مس ايران
طي سنوات  1395تا سال  1397به صورت
ميانگين ساالنه در حدود  37هزار متر حفاري
اکتشافي انجام داده و سال گذشته اين ميزان
حفاري به بيش از  70هزار متر و امسال نيز
به بيش از  100هزار حفاري اکتشافي خواهد
رسيد که باالترين رکورد حفاري شرکت طي 7
سال اخير خواهد بود.
وي افزود :صنعت مس در دنيا و کشور ما
از موقعيت بسيارممتازي برخوردار است و بدون
شک اين صنعت استراتژيک با بيشترين مزيت
جهت سرمايه گذاري در صدر صنايع معدني
کشور قرار خواهد گرفت ،چراکه اين صنعت،
اين ظرفيت را دارد که از باالترين حاشيه سود
در بين فلزات برخوردار باشد.
رحمتي با بيان اينکه يکي از داليل اين
جايگاه ،وجود هميشگي بازار مصرف مس و
عدم امکان جايگزيني مس با فلزات ديگر است
گفت :با توجه به جايگاه بازار مس در جهان،
اکتشافات و افزايش ذخاير مس جهاني از
اهميت خاصي برخوردار است.
رحمتي ادامه داد :بيش از  4درصد ذخاير
مس جهان به ايران اختصاص دارد که بخش
قابل توجهي از ذخاير مس ايران در چند سال
اخير کشف شده است .به لحاظ رتبهبندي نيز
ايران داراي رتبه هشتم ذخاير مس در جهان
است ،اين در حالي است که حجم ذخاير
قطعي کشف شده مس ايران تاکنون افزون
بر  7ميليارد تن ماده معدني با عيار 45صدم
درصد برآورده شده است که هر ساله با انجام
اکتشافات جديد بر ميزان اين ذخاير ارزشمند
افزوده ميشود.
وي با اشاره به اينکه عيار نرمال بازار
جهاني حدود نيمدرصد است ،از همين رو عيار
ذخاير ايران نيز عيار ارزشمندي بهشمار ميرود،
گفت :موضوع قابل توجه آن است که اين ميزان
ذخاير ،مربوط به اکتشافات درصد کوچکي از
مساحت ايران است و مناطق زيادي از کل
مساحت کشور هنوز مورد عمليات اکتشافات
تفضيلي قرار نگرفته است .بدون شک با تکميل
عمليات اکتشافي مذکور ،ذخاير معدني بسيار
بااليي در کشور ميتوان پيشبيني کرد که
با عنايت به قرارگرفتن ايران بر روي يکي
از مهمترين کمربندهاي جهاني مس دنيا،
ميتواند سهم بزرگي از ذخاير اکتشافي آتي
مربوط به حوزه مس باشد.
معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس
در ادامه با تاکيد بر اينکه سرمايهگذاري در
حوزه فرآوري مس موجب ارزآوري براي کشور
و اشتغالزايي و برکت فراوان خواهد شد ،گفت:
اگر روند قيمت اين فلز ارزشمند در چند ماه
گذشته را دنبال کنيد ،مشاهده خواهيد کرد
که قيمت تمام فلزات به دليل شيوع ويروس
کرونا روند کاهش شديدي را در پيش گرفتند
و زماني که به قيمتهاي اوليه خود بازگشتند،
چندان با افزايش قيمت بااليي روبهرو نشدند،
اما در اين ميان ،مس تنها فلزي است که قيمت
کنوني آن هماکنون از قيمتهاي پيش از
شيوع بيماري کرونا نيز پيشي گرفته است و
به رکورد بيش از  2سال اخير خود يعني حدود
 7300دالر بر تن رسيده است.
رحمتي تصريح کرد :بررسي مقايسه
وضعيت قيمتهاي جهاني مس در بازار بورس
لندن با ساير فلزات پايه مانند آلومينيوم ،سرب،
روي ،نيکل و قلع – حتي طي  15سال گذشته
به وضوح نشاندهنده جايگاه برتر و ممتاز مس
در جهان از منظر سودآوري است.
با تاکيد مديرعامل چادرملو؛

تماميظرفيتتوليداکسيژن
مايعمجتمعصنعتيچادرملوبه
بيمارانکرونااختصاصيافت

از ابتداي امسال و تا پايان آبانماه بر اساس
اعالم نياز بيمارستانهاي واقع در شهرهاي يزد
 ،اردکان  ،ميبد و مهريز تا کنون بيش از 435
هزار کيلوگرم اکسيژن مايع در  34نوبت و بطور
رايگان ،تحويل بيمارستانهاي شهرهاي مذکور
شده است .
از آنجا که اراده مدير عامل محترم شرکت
معدني و صنعتي چادرملو بر اولويت بخشيدن
به رفع نياز مراکز درماني استان يزد به اکسيژن،
بمنظور درمان بيماران مبتال به ويروس کرونا و
بستري در بيمارستاهاي يزد قرار گرفته است،
مصرف اکسيژن مايع در واحد هاي فوالدسازي
مجتمع صنعتي چادرملوحذف گرديده و
 ٪100ظرفيت اکسيژن مايع توليدي واحدهاي
اکسيژن فوالد چادرملو و ارفع به شبکه بهداشت
و درمان و بيمارستانهاي شهيد صدوقي يزد،
ضيايي اردکان ،امام جعفر صادق(ع) ميبد و
مهريز اختصاص يافته است و اين روند انشاهلل تا
پايان بحران کرونا ادامه خواهد يافت .
گفتني است مديران بيمارستانهاي شهيد
صدوقي يزد  ،ضيايي اردکان و امام جعفر
صادق(ع) ميبد و جمعي از بيماران بستري در
بيمارستان شهيد صدوقي يزد با ارسال تقدير
نامه هاي محبت آميز ،از اقدامات خير خواهانه
و انسان دوستانه مدير عامل شرکت معدني و
صنعتي چادرملو تقدير و تشکر کرده اند.

