اقتصاد
اخبار
رييس سازمان هواپيمايي کشوري اعالم کرد؛

آمادگي براي محدوديت
بيشتر در پروازها

رييس سازمان هواپيمايي کشوري با
بيان اينکه همه پروازهاي خارجي و داخلي
به مقصد و از مبداء انگلستان لغو شدند ،گفت:
در صورت درخواست وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي آماده ايجاد محدوديتهاي
بيشتر در ديگر پروازهاي خارجي براي مقابله
با کروناي جديد و واردات واکسن کرونا از هر
کشوري هستيم.تورج دهقان زنگنه درباره
آخرين وضعيت پروازهاي انگلستان و واردات
واکسن کرونا اظهار کرد :بنا به درخواست وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي پروازهاي
انگلستان به صورت دو طرفه به حالت تليق
درآمد و در حال حاضر هيچ ايرالين ايراني يا
خارجي نميتواند از انگلستان به ايران مسافري
سوار کند.وي درباره اينکه با توجه به شناسايي
شدن ويروس جهش يافته جديد کرونا در
کشورهاي ديگر ،آيا پروازهاي ايران به مقاصد
خارجي ديگر هم تعليق ميشود؟ افزود :اگر
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي يا
ستاد کرونا درخواست کند ،ميتوانيم هر پرواز
خارجي ديگري را هم تعليق کنيم چرا که
حفظ سالمتي مردم براي ما از هر چيزي مهمتر
است.رييس سازمان هواپيمايي کشوري ادامه
داد :البته برخي ايرالينهاي خارجي پروازهايي
برنامهريزي کرده بودند که آنها را هم تعليق
کرديم و در حال حاضر تنها هواپيمايي قطر
ايرويز مسافران را از فرودگاه امام خميني به
صورت غير مستقيم به انگلستان ميبرد که
البته اين پرواز محدود ،فوقالعاده و با شرايط
خاص انجام ميشود و هيچ مسافري از
انگلستان نميتواند به ايران بيايد.
دهقان زنگنه در پاسخ به سوال ديگري
درباره اينکه با توجه به حل شدن مشکل نقل
و انتقال ارز براي خريد واکسن کرونا و اطالعيه
اتحاديه بينالمللي حمل و نقل هوايي (ياتا)
در زمينه همکاري همه ايرالينها براي جا به
جايي آن در همه نقاط دنيا ،آيا هواپيماهاي
ايراني آمادگي واردات واکسن را دارند؟ گفت:
بر اساس چيزي که پيش از اين هم اعالم
کرده بوديم ،دو ايرالين ايراني ماهان و ايراناير
آمادگي کاملي براي انتقال هر گونه واکسني که
مورد تاييد مسئوالن بهداشتي کشور باشد را
دارند و هيچ مشکلي در اين زمينه نداريم.
بر اساس اعالم دبير ستاد تنظيم بازار:

افزايش قيمت محصوالت
شوينده غيرقانوني است

دبير ستاد تنظيم بازار گفت :افزايش
قيمت محصوالت شوينده غيرقانوني است و
با هرگونه تخلفي برخورد خواهد شد«.عباس
قبادي» در حاشيه جلسه ستاد تنظيم بازار
افزود :توليدکنندگان مواد شوينده اجازه هيچ
گونه افزايش قيمتي نخواهند داشت و در
صورت مشاهده افزايش قيمت برخوردهاي
قانوني و تعزيراتي الزم انجام خواهد شد.وي
تأکيد کرد :جلسهاي با حضور اعضاي انجمن
توليدکنندگان محصوالت شوينده در ارتباط
با افزايش نداشتن قيمت محصوالتشان تاکيد
خواهد شد.دبير ستاد تنظيم بازار اضافه
کرد :قيمت محصوالت شوينده در آبان ماه
با بررسيهاي انجام شده و بنابر تقاضاي
توليدکنندگان 40 ،درصد رشد داشت ،اما
هيچ گونه افزايش قيمتي در حال حاضر ابالغ
نشده و هرگونه افزايش قيمت خالف قانون
است.قبادي تصريح کرد :چنانچه در شرايطي
تغيير نرخ ارز يا افزايش عوامل توليد ،به افزايش
قيمت نياز باشد ،ستاد تنظيم بازار بررسي
الزم را انجام و ابالغ خواهد کرد که تاکنون
در اين زمينه اقدامي انجام نشده است.نيمه
نخست امسال  858هزار و  957فقره بازرسي
از کاالها و خدمات اولويتدار توسط بازرسان
سازمانهاي صنعت ،معدن و تجارت در سراسر
کشور انجام شد که منجر به تشکيل  38هزار
و  593فقره پرونده شد.همچنين در اين مدت
بيش از  730هزار انبار و محل نگهداري کاال
شناسايي و در سامانه جامع انبارها ثبت شده
است و بر همين اساس ،سازمان حمايت
مصرف کنندگان و توليدکنندگان با همکاري
ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،نسبت
به تهيه و تدوين شيوهنامه بازرسي از انبارها و
مراکز نگهداري کاال ذيل الزام هاي سامانه جامع
انبارها و مراکز نگهداري و نگهداري کاال اقدام
کرده است.

توزيع روزانه  4000تن انواع
روغن در سراسر کشور

دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران
گفت:روزانه بين  3500تا  4000تن از انواع
روغن مايع و جامد در سراسر کشور توزيع
مي شود و فروش روغن گرانتر از نرخ مصوب
سازمان حمايت گرانفروشي است.وي ادامه
داد :تمام کارخانه هايي که روغن توليد مي
کنند محصوالتشان را با قيمت مصوب يعني
نرخ تعيين شده توسط سازمان حمايت توزيع
مي کنند .شرکت هاي پخش هم بايستي با
قيمت مصوب روغن ها را تحويل خرده فروشي
ها دهند.دبيرانجمن صنفي روغن نباتي ايران
اضافه کرد :بيش از  90درصد مشکالت توليد
روغن مايع حل شده است و تالشمان براين
است که در روزهاي آينده بازار آرامي داشته
باشيم .در خصوص روغن جامد نيز در مولفه
هاي بسته بندي ،ورق حلب و نوع روغن هنوز
مشکالتي وجود دارد و مهمترين چالش نيز
ارزهاي قابل انتقال است که اگر بانک مرکزي
کمک کند و مساله ارز و واردات روغن حل
شود ،همه مشکالت مرتفع خواهد شد.بيرشک
در پايان گفت :قيمت هاي مصوب روغن
براساس نوع و حجم در سامانه  124زده شده
است و فروش روغن گرانتر از نرخ مصوب
گرانفروشي تلقي مي شود.
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وزير صمت :گراني با گرانفروشي متفاوت است

رزم حسيني گفت :شرايط تامين و توليد کاالها و اقالم مورد نياز
مردم مناسب است و پيش بيني هاي الزم براي ذخيره سازي ميوه
شب عيد انجام شده است.
عليرضا رزم حسيني ديروز در جلسه ستاد تنظيم بازار
گفت :شرايط تامين و توليد کاالها و اقالم مورد نياز مردم
مناسب است و پيش بيني هاي الزم براي ذخيره سازي ميوه
شب عيد و همچنين تشديد نظار تها در ايام پاياني سال
انجام شده است.
وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :هماهنگي با دستگاه هاي
مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزي ،گمرک و بانک مرکزي و
همچنين ابالغيه هاي جديد ستاد اقتصادي دولت تاثير خوبي در
تامين کاالها و اقالم مورد نياز مردم و همچنين مواد اوليه کارخانجات
براي افزايش توليد آنها داشته است.
سياست وزارت صمت عرضه و فراواني کاالست
وي با اعالم اينکه سياست اين وزارتخانه عرضه و فراواني کاال
براي حفظ تعادل قيمتي در بازار است ،تصريح کرد :براي کاالهاي
توليد داخل اين موضوع اتفاق افتاده است که آثارش را نيز در بازار
مي بينيم.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با يادآوري اينکه در جنگ

اقتصادي ظالمانه اي قرار گرفتهايم ،خاطرنشانکرد :گراني با
گرانفروشي متفاوت است و گران فروشي در خصوص کاالهايي
است که در اين شرايط جنگ ظالمانه بيانصافانه افزايش قيمت پيدا
ميکنند و دستگاههاي نظارتي و مرتبط در اين حوزه ورود ميکنند.
تشديد بازرسيهاي بازار در ايام پاياني سال
رزم حسيني با بيان اينکه بازرسيها با توجه به نزديک شدن به
ايام پاياني سال تشديد خواهد يافت ،گفت :مردم نبايد نگران افزايش
قيمتها در ماههاي منتهي به سال و شب عيد باشند که در همين
راستا تمهيدات الزم انديشيده شده است.

رئيس مجمع ملي صادرکنندگان دام با بيان اينکه 4.1
تداوم ممنوعيت
صادرات دام زنده؛ ميليون راس دام سبک و سنگين مازاد در کشور وجود دارد،
گفت :پيگيري ها براي صادرات دام زنده راه به جايي نبرده و
صادرات همچنان ممنوع است.
منصور پوريان با بيان اينکه ما از ابتدا نيز با ممنوعيت
صادرات دام زنده مخالف بوديم ،گفت :مدت زيادي اين مساله
را پيگيري کرديم تا ممنوعيت صادرات لغو شود اما بهانههاي
مختلفي در اين زمينه وجود داشت از جمله اينکه صادرات
منجر به گراني دام و گوشت قرمز در داخل کشور ميشود که
البته ما آن را قبول نداريم.
وي ادامه داد :در نهايت با توجه به شرايط ويژه کشور
و اينکه در مقاطعي قيمت گوشت جهشي افزايش مييافت

4/1ميليون
راس دام
مازاد در
کشور
وجود دارد

وي همچنين تقسيم وظايف ميان وزارت جهاد و وزارت صمت
را در راستاي تامين به موقع اقالم مورد نياز و معيشتي مردم بسيار
کارساز دانست و افزود :فضا در واقع به سمت واگذاري اختيارات به
دستگاههاي اصلي متولي ميرود که تقسيم وظايف در همين راستا
بوده است.
رسانه اي کردن نظارتها براي ايجاد تاثير مثبت در بازار
وزير صمت از دستگاههاي نظارتي خواست که کنترل انبارها
و بنکداران را به صورت هوشمند در دستور کار خود قرار دهند و
عملکردهاي خود را در اين حوزه براي اطالع مردم و ايجاد تاثير
مثبت در بازار رسانه اي کنند.
رزم حسيني همچنين مديريت مدبرانه در حوزه بازار را مورد
تاکيد قرار داد و گفت :اين مديريت با مداخله متفاوت است ،مداخله
بايد در نقطه صفر ورود کاال انجام شود.
ابزارهايحکومتبرايتقويتتنظيمبازاربايدبهخدمتبيايند
وي در پايان تصريح کرد :ابزارهاي حکومت براي تقويت
تنظيم بازار بايد به خدمت بيايند و ستاد تنظيم بازار را در اين
مسير همراهي کنند.وزير صمت حذف بخشنامه هاي زائد و خلق
الساعه را از ديگر عوامل مهم در تنظيم بازار و ايجاد تعادل در
اين چند ماهه دانست.

علي رغم اينکه جمعيت دام به صورتي بود که امکان صادرات
وجود داشت ،با صادرات دام زنده موافقت نشد و همچنان
صادرات ممنوع است.پوريان گفت :با توجه به اينکه به پايان
سال نزديک ميشويم نميتوان متصور بود اتفاق ويژه اي در
اين حوزه رخ بدهد و اميدي براي لغو ممنوعيت در سال
 99نيست.اين فعال بخش خصوصي وضعيت توليد را بسيار
مطلوب اعالم و اضافه کرد :در حوزه دام سبک با افزايش خوبي
مواجه بوده ايم و جمعيت دام سبک امسال حدود  70ميليون
رأس است در حالي که سال گذشته حدود  65ميليون رأس
دام سبک در کشور داشتيم.
پوريان با بيان اينکه بين  3.5تا  4ميليون رأس دام سبک
مازاد داريم ،گفت 50 :درصد جمعيت دام سبک کشور پرواري

است که براي توليد گوشت استفاده ميشود بنابراين امسال
ميزان زيادي گوشت در داخل کشور توليد شده و ميشود.
اين فعال بخش خصوصي در بخش ديگري از سخنان
خود با اشاره به اينکه توليد گوساله بيشتر به منظور توليد
گوشت قرمز انجام ميشود ،گفت :هم اکنون بين  85تا 100
هزار رأس گوساله زنده (مازاد بر نياز بازار داخلي) بايد کشتار
و از گردونه توليد خارج شود که وزن اين گوسالهها بين 800
تا  900کيلوگرم است.
وي تصريح کرد :براي تنظيم بازار داخل و کمک به
توليدکنندگان ،دولت بايد تصميمات درستي در زمينه دام
زنده اتخاذ کند به عنوان مثال اجازه صادرات بدهد يا اينکه با
خريد حمايتي دامهاي مازاد را جمع آوري نمايد.

بررسي هزينههاي زندگي کارگران؛

مذاکرات دستمزد  1400کليد خورد

از روز سه شنبه  9دي ماه ,هزينه هاي زندگي کارگران به
صورت رسمي با حضور شرکاي اجتماعي بررسي خواهد شد .عدد و
رقمي که از جلسات مزدي به صورت نهايي به عنوان سبد معيشت
استخراج مي شود ,مالک بررسي دستمزد  1400در شوراي عالي
کار است.
روز دوشنبه اولين جلسه رسمي کميته دستمزد با حضور
نمايندگان کارگران ،کارفرمايان و دولت برگزار خواهد شد.
چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه اي به نمايندگان
کارگران خواستار معرفي نمايندگان خود براي حضور در جلسه کميته
مزد شده بودند که پس از معرفي نماينده کارگران و کارفرمايان از
هر تشکل ,روز گذشته دعوت نامه ارسالي براي  9دي ماه  99بود
که با دستور کار (بررسي سبد معيشت براي دستمزد )1400برگزار
خواهد شد.
طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معيشت کارگران در کميته
مزد نهايي و مالک شوراي عالي کار براي چانه زني مزدي قرار مي
گيرد .طبق سنوات گذشته معموالً کميته دستمزد از دي ماه آغاز و
تا اواخر بهمن يا اوايل اسفند ماه عدد و رقم سبد معيشت کارگران

تعيين مي شود.
سال گذشته 5اسفند ماه  98در آخرين جلسه کميته مزدي
نمايندگان کارگري حداقل رقم سبد معيشت کارگران را  5ميليون
و  500هزار تومان ميدانستند ،اما با فشار نمايندگان دولت و
کارفرمايان در نهايت اعضاي کميته دستمزد بر رقم  4ميليون و
 940هزار تومان براي سبد معيشت خانوار  4نفره کارگري موافقت
کردند.اين رقم مالک براي تعيين دستمزد سال 99قرار گرفت که
در نهايت حقوق کارگران با افزايشي نزديک به  26درصد مورد قبول
جامعه کارگري نبود و عدد دستمزد در بهترين حالت به نزديک
3ميليون تومان رسيد .همين باعث شد که کارگران سال خود را
با عقب ماندگي مزدي شروع کنند .اما از آنجايي که درسال ,99
همزماني شيوع ويروس کرونا ,رشد زياد تورم و تحريم ها و عدم
مديريت دولت باعث شد که گراني ها افسارگسيخته پيش رود,
مشکالت معيشتي کارگران چندين برابر شد و به اعتقاد نمايندگان
کارگران ,جامعه کارگري براي تأمين معاش خانواده خود با مشکالت
متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلي صرف ٌاً جوابگوي 30درصد هزينه
هاي زندگي آنها است.

در حال حاضر نيز محمد رضا تاجيک،نماينده کارگران در
کميته مزد با بيان اينکه سه شنبه 9دي ماه اولين جلسه کميته
مزد براي بررسي معيشت کارگران در سال  99براي تعيين مزد
 1400است گفت :دستور کار جلسه بررسي سبد معيشت کارگران
است .تشکل هاي کارگري و کارفرمايي بررسي هايي را درباره عدد
و ارقام سبد معيشت داشته اند ,اعداد و ارقام حکايت از اين دارد که
با افزايش چندين باره قيمت ها ,سبد معيشت کارگران کمتر از 10
ميليون تومان نيست ,چرا که هزينه ها بيشتر از حد تصور گران شده
است و هزينه اجاره بها بخش زيادي از حقوق کارگران را به خود
اختصاص مي دهد.
تاجيک گفت :سال گذشته سبد معيشت کارگران 4ميليون و
940هزار تومان تعيين شد که البته اين عدد نيز با در نظر گرفتن
حداقلها به دست آمد و قطعاً هزينههاي زندگي باالتر از اينها بود.اما
براي تعيين دستمزد کسي به آن توجه نکرد .مطابق آمارها دستمزد
تنها حدود 30درصد هزينه هاي زندگي کارگران را پوشش مي دهد.
در واقع يک کارگر بايد تمام وقت کار کند تا بتواند  30هزينههاي
زندگي (هزينههاي حداقلي) را به عنوان مزد دريافت کند.

حقوق کدام دسته از بازنشستگان سال آينده افزايش مييابد؟

پرونده همسان سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري براي
سال آينده بسته شد.
تيرماه سال جاري که متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين
اجتماعي به اجرا درآمد ،افزايش چشمگيري در دريافتيهاي بازنشستگان
ديده نشد.
به دنبال آن عالوه بر اجراي همسان سازي در ابتداي سال  99براي
بازنشستگان کشوري و لشکري ،مهرماه سال جاري هم همسان سازي
حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري به اجرا درآمد و حقوق اين گروه
از بازنشستگان افزايش چشمگيري يافت .همين مسئله باعث اعتراض
بازنشستگان تامين اجتماعي شد و درخصوص اين تبعيض در اجراي
همسان سازي معترض شدند.
بعد از اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي از محمد شريعتمداري
وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي درباره چرايي تفاوت در همسان سازي
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي و کشوريها و لشکريها پرسيديم،
وي در اين باره گفت :تمامي خدمات به بازنشستگان براساس شرايط و
ضوابط بيمهاي خودشان در صندوق بازنشستگي مربوطه ارائه ميشود.
در سازمان تامين اجتماعي سهم کارگر ،کارفرما و دولت داريم ،اما در
صندوق بازنشستگي کشوري فقط سهم دولت و کارمند داريم و سهم
سومي وجود ندارد همچنين مجموعه پرداختهاي در سازمان تامين
اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري با يکديگر متفاوت بوده بر اين
اساس دريافتي آنها متفاوت خواهد بود.
شريعتمداري با بيان اينکه تالش کرديم در هر گروه متناسب با
شرايط خودشان تمام خدمات قابل ارائه را انجام دهيم ،بيان کرد :به
عنوان مثال بعد از اجراي متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين
اجتماعي با يک نياز مواجه شديم و آنها اعالم کردند مشاغل سخت
و زيان آور هنگام متناسب سازي در نظر گرفته نشده است ،بالفاصله
مصوبه هيات امنا را کسب و اين نقص را مرتفع کرديم تا در همسان

سازي هم از حقوق قانوني خود برخوردار شوند.
براي سال  1400همسان سازي حقوق بازنشستگان اجرا
ميشود؟
ابتدا از بازنشستگان کشوري آغاز ميکنيم ،سال آينده همسان
سازي حقوق براي بازنشستگان کشوري و لشکري نداريم ،به همين
منظور اکبر افتخاري مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري در
گفتگو با خبرنگار ما ميگويد :در بودجه سال آينده براي افزايش حقوق
بازنشستگان کشوري 25 ،درصد افزايش حقوق پيش بيني شده است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري معتقد است ،همسان
سازي حقوق بازنشستگان کشوري در سال جاري به طور کامل اجرا
شد و براي سال آينده همسان سازي حقوق بازنشستگان کشوري نداريم
چراکه با اجراي احکام همسان سازي حقوق بازنشستگان در سال جاري،
مبالغي افزايش يافته جزء پايه حقوق بازنشستگان محسوب شده است.
وي افزود :در اجراي احکام همسان سازي حقوق بازنشستگان
کشوري به يک مدلي رسيديم که هرسال با افزايش حقوق شاغالن حقوق
بازنشستگان هم افزايش خواهد يافت تا فاصلهاي بين حقوق بازنشستگان
و شاغالن ايجاد نشود .براساس اين مدل حقوق بازنشستگان  90درصد
حقوق شاغالن است و همسان سازي براساس اين مدل حرکت ميکند.
اما روز گذشته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه
براي بازنشستگان تامين اجتماعي خبرهاي خوشي داشت ،وي در جمع
خبرنگاران ،در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت منابعي را براي
همسانسازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در بودجه سال آينده
لحاظ کرده است ،گفت :اعتبارات براي همسانسازي حقوق بازنشستگان
به ميزان کافي در بودجه  1400در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بيان کرد :در بحث
همسانسازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي هم دولت با توجه به
بند (و) تبصره ( )2بيش از  90هزار ميليارد تومان منابع لحاظ کرده

تا دولت ضمن رد ديون خود به سازمان تامين اجتماعي ،اين سازمان
بتواند در راستاي همسان سازي حقوق بازنشستگان خود اقدام کند.
بازنشستگاني که در اين روزها بسيار از ميزان دريافتيهاي خودشان
ناراضي هستند.
هرچند دولت قرار بود امسال  50هزار ميليارد تومان از بدهي خود
را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت کند تا اين سازمان با استفاده از اين
منابع همسان سازي حقوق بازنشستگان خود را به اجرا درآورد درحالي
که تنها  32هزار ميليارد تومان از ديون دولت به تامين اجتماعي در
قالب  9شرکت دولتي پرداخت شد و حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
آنطور که بايد و شايد افزايش نيافت.
علي دهقان کيا رئيس کانون بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر
تهران ،ميگويد :سال گذشته در کميسيون تلفيق بودجه به تصويب
رسيد که دولت  50هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به سازمان تامين
اجتماعي پرداخت کند و  30درصد اين بودجه را سازمان براي اجراي
متناسب سازي اختصاص دهد درحالي که از اين  50هزار ميليارد فقط
 32هزار ميليارد آن هم در قالب شرکت به سازمان تامين اجتماعي
واگذار شد.رئيس کانون بازنشستگان تأمين اجتماعي شهر تهران معتقد
است اگر دولت بدهي خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت کند
در متناسب سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مشکل نخواهيم
داشت و ميتوانيم حقوق اين دسته از بازنشستگان را نيز افزايش خوبي
دهيم.
باتوجه به اينکه رئيس سازمان برنامه و بودجه خبرهاي خوبي
درخصوص پرداخت بخشي از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي
داشت ميتوان اميدوار بود براي سال آينده حقوق بازنشستگان تامين
اجتماعي کمي از شرايط فعلي بهتر شود و افزايش مناسبي داشته
باشد .اميدواريم سال  1400سال خوبي براي بازنشستگان حوزه
کارگري باشد.

وزارت صنعت و دستور کار فعالسازي  13هزار معدن

وزارت صنعت ،معدن وتجارت درصدد است تکليف حدود 13
هزار معدن در سطح کشور را که از آنها به عنوان راکد ياد مي شود،
روشن سازد و اين امر از  23دي ماه جاري کليد خواهد خورد.
پيش از اين وزارتخانه ياد شده براساس بخشنامه ابالغي،
مهلت سه ماهه اي ( منتهي به  22دي ماه  ) 99براي فعالسازي
معادن راکد را پيش بيني کرده بود و باين ترتيب اين فرصت رو به
پايان است و از  23ديماه فرآيند آزادسازي حدود  13هزار معدن
بالتکليف در دستور کار قرار مي گيرد.
آمار رسمي معادن و لزوم يکسان سازي
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت در 30
فروردين ماه امسال اعالم کرد :شمار معادن داراي پروانه بهره برداري
در سطح کشور بالغ بر  10هزار و  404معدن است ،اما اکنون اين
وزارتخانه از راکد بودن  13هزار معدن خبر داده است.ضمن اينکه
داريوش اسماعيلي تصريح کرد :آمار معادن فعال کشور پنج هزار و
 600معدن است و بقيه غيرفعال و راکد محسوب مي شوند.
برنامه فعالسازي پنج ساله معادن

وزارت صنعت ،معدن وتجارت در دولت يازدهم از فعالسازي
ساالنه  200معدن غير فعال خبر داده بود ،و در سال گذشته در اين
زمينه خبر در چرخه توليد قرار گرفتن بيش از  150معدن اطالع
رساني شد.
معاون معدني وزارتخانه مزبور در سال  99بدفعات موضوع فعال
سازي يکهزار معدن راکد را اطالع رساني کرد و اين موضوع در
فاصله بيش از  80روز به پايان سال تاکنون شفاف سازي نشده است
و انتظار نمي رود جامه عمل بپوشد.
آمار غيرفعال بودن حدود  4هزار معدن
وزارت صنعت و سازمان ايميدرو در خالل امسال بارها موضوع
غير فعال بودن حدود چهار هزار معدن را مطرح ساختند و اينکه
فعال سازي اين معادن در چارچوب طرح احيا و فعالسازي به مورد
اجرا گذاشته شده است.
سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران (
ايميدرو) از سوي وزارت صنعت ،مسووليت فعالسازي معادن راکد را
برعهده گرفت و اين سازمان نيز ماموريت مهم را به شرکت تهيه و

بر اساس گزارشهاي رسمي قيمت دالري مسکن طي
بر اساس آمارهاي
رسمي اعالم شد؛  8ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  20درصد
افزايش يافته است.
افزايش
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازي طي سال  92قيمت
20درصدي هر مترمربع واحد مسکوني بر حسب دالر  1242دالر بود که
قيمت دالري در سال  93با رشد  2.5درصدي به  1273دالر افزايش يافت.
در سال  94روند افزايشي قيمت دالري مسکن متوقف و نزولي
مسکن شد؛ .در اين سال قيمت خريد هر مترمربع مسکن  1200دالر

توليد مواد معدني ايران محول ساخته است.
آمار استخراج متوسط ساليانه
آمار هاي پيشين وزارت صنعت ،گوياي آن است که ساليانه از
پنج هزار و  600معدن فعال کشور بطور متوسط  400ميليون تن
انواع مواد معدني استخراج مي شود که در سال  1398اين ميزان
 410ميليون تن اعالم شد.
معاونت معدني وزارتخانه وعده داده است ،امسال به ميزان 30
درصد به حجم استخراج از معادن افزوده مي شود و تاپايان آذرماه
هيچ آمار رسمي از حجم استخراج منتشر نشده است.
سهم مصالح ساختماني از ميزان استخراج مواد معدني  60تا
 65درصد اعالم شده و انتظار مي رود امسال نيز اين رويه تداوم
داشته باشد .
ايران از نظر تنوع مواد معدني با  68نوع ماده معدني در جايگاه
دهم جاي دارد و از لحاظ ذخاير شناسايي شده رتبه پانزدهم را با
رقم حدود  60ميليارد تن که نزديک به  40ميليارد تن قطعي و بقيه
احتمالي است به خود اختصاص داده است.

بود يعني  5.7درصد رشد منفي .قيمت دالري مسکن در سال
 95بدون تغيير نسبت به سال پيش از آن براي هر مترمربع
 1200دالر بود.
سال  96قيمت دالري خريد هرمترمربع مسکن با رشد
 6درصدي به  1272دالر افزايش يافت .اين در حالي بود که
با نوسانات نرخ ارز طي نيمه دوم سال  97متوسط قيمت
خريد هر مترمربع واحد مسکوني با رشد منفي  49.7به 639
دالر رسيد.

سال  98متوسط قيمت مسکن با رشد  32.39درصدي
در مقايسه با سال قبل از آن به  846دالر افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش متوسط قيمت هر مترمربع مسکن
بر حسب دالر طي ماههاي مرداد ،شهريور ،مهر و آبانماه
امسال به ترتيب  1093دالر 931 ،1022 ،و  1051دالر
بوده است .در مجموع طي هشت ماه ابتدايي امسال ميانگين
خريد هر مترمربع مسکن بر حسب دالر  1024دالر بود که
در مقايسه با  8ماه سال گذشته  20درصد رشد داشته است.
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آخرين وضعيت افزايش قيمت اقالم خوراکي؛

کدام کاال رکورددار
گراني است؟

گزارش رسمي مرکز آمار ايران نشان
مي دهد در ماه گذشته در گروه هاي
خوراکي افزايش قيمت تا بيش از 60درصد
هم ثبت شده است.اخيرا مرکز آمار ايران
طي گزارشي اعالم کرد در آذر ماه ،1399
نرخ تورم افزايشي بوده و تورم ساالنه به به
 30.5درصد رسيده و تورم نقطه به نقطه
 44.8و تورم ماهانه با کاهش  1.2درصدي
به دو درصد رسيده بود.اين در حالي است که
بررسي تازه ترين گزارش از تغييرات متوسط
قيمت اقالم خوراکي منتخب براي گروههاي
مختلف خوراکي در مناطق شهري نشان مي
دهد که در گروه «نان و غالت» ،برنج ايراني
درجه يک و رشته آش با  4.6درصد بيشترين
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گروه «گوشت قرمز ،سفيد و فرآوردههاي
آن» ،مرغ ماشيني با 12.7درصد ،ماهي قزل
آال با  7.5درصد ،کنسرو ماهي تن با 5.9
درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به
ماه قبل داشتهاند .همچنين گوشت گوسفند
 0.9درصد کاهش قيمت نسبت به ماه قبل
داشته است.در آذرماه بيشترين افزايش
قيمت در گروه «لبنيات ،تخم مرغ و انواع
روغن» نسبت به ماه قبل مربوط به روغن
نباتي جامد با  117.3درصد ،شير پاستوريزه
با  14.4درصد و روغن مايع با  13.7درصد
بوده است.در گروه «ميوه و خشکبار» نيز
بيشترين افزايش قيمت مربوط به هندوانه
با  61درصد ،هلو  48درصد و انار با 23.5
درصد افزايش نسبت به ماه قبل است.در بين
«سبزيجات» نيز بيشترين افزايش قيمت
براي هويج فرنگي با  40.3درصد ،خيار 19.5
درصد ،سيب زميني  13.1درصد افزايش
نسبت به ماه قبل بوده است .همچنين در
اين گروه قيمت اقالم فلفل دلمهاي با 22.2
درصد ،گوجه فرنگي با  19.9درصد بيشترين
کاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته
است.در گروه قند و شکر ،آشاميدنيها و
ساير خوراکيها نيز بيشترين افزايش قيمت
به نوشابه گازدار با 7.8درصد و چاي خارجي
بستهاي با  6.8درصد افزايش نسبت به ماه
قبل اختصاص دارد.

بوروکراسيهاي زائد بايد
حذف شود

عضو انجمن لوازم خانگي با اشاره به
افزايش  52درصدي توليد لوازم خانگي
با حذف شرکتهاي خارجي ،گفت :براي
تحقق جهش توليد بايد بوروکراسي زائد در
بخش توليد حذف شود.رشد  52درصدي
توليد لوازم خانگي با حذف برندهاي
خارجي /بوروکراسيهاي زائد بايد حذف
شودمهدي حاجي يوسفي با بيان اينکه
صنعت لوازم خانگي يکي از مهمترين
صنايع غير نفتي در کشور محسوب ميشود
و بعد از صنعت خودرو بزرگترين صنعت
کاالي مصرفي در کشور به شمار مي رود،
اظهار داشت :تشديد تحريمها و خروج
برندهاي خارجي از ايران باعث شد که
طي سال جاري شاهد رشد  52درصدي
توليد لوازم خانگي در کشور نسبت به
مدت مشابه سال قبل باشيم به طوري که
طي  6ماهه اول امسال حدود يک ميليون
و  264هزار قلم لوازم خانگي در کشور
توليد شده و تقريباً در همه محصوالت
شاهد رشد توليد بودهايم.حاجي يوسفي با
اشاره به سهم  1.5درصدي صنعت لوازم
خانگي از توليد ناخالص داخلي ،گفت :با
خروج شرکتهاي خارجي از صنعت لوازم
خانگي ايران که زماني حدود  70درصد
در بازار کشورمان سهم داشتند ،پتانسيل
قابل توجهي براي رشد صنعت لوازم خانگي
کشور ايجاد شده است.وي با بيان اينکه
در حال حاضر با خروج برندهاي خارجي
از کشور ،فرصت توسعه براي کارخانههاي
ايراني فراهم شده است ،ادامه داد :تحريمها
براي توليدکنندگان مشکالتي را در تأمين
مواد اوليه و انتقال دانش فني و تجربه به
کشور ايجاد کرده اما از سوي ديگر ،فضاي
خالي بزرگي براي فعاليت توليدکنندگان
داخلي به وجود آمده که با حمايت دولت
و تالش بخش خصوصي ميتواند زمينهساز
سرمايهگذاريهاي جديد و توسعه باشد.
وي در پاسخ به اين سؤال که طي ماههاي
اخير بحثهايي در مورد تعطيلي برخي
کارخانههاي لوازم خانگي از جمله آزمايش
مطرح شده است ،اين اتفاقات چقدر با
رشد صنعت همخواني دارد؟ گفت :کارخانه
آزمايش نه تنها تعطيل نشده بلکه طي دهه
گذشته شاهد شروع جديدي در اين شرکت
صنعتي بودهايم به طوري که توليد محصول
آبگرمکن در اين کارخانه با جهش 1200
درصدي همراه بوده است .در عين حال بايد
به ايجاد کارخانهاي مجهز در سمنان براي
توليد نسل جديد کولرهاي آبي اشاره کنيم
که تحول مهمي در اين صنعت به حساب
ميآيد.حاجي يوسفي تصريح کرد :در سال
جهش توليد ،ميزان توليد برخي محصوالت
داخلي رشد قابل توجهي داشته که ميتوان
به  3برابر شدن توليد آبگرمکن اشاره کرد.
در اين شرايط انتظار ما از مسئوالن و
به ويژه مديران بانکي اين است که در
مسئله توليد با حذف بروکراسي زائد،
همسو با جهش توليد حرکت کنند.عضو
انجمن لوازم خانگي با اشاره به نامگذاري
امسال با عنوان جهش توليد ،گفت :اين
رويکرد با حمايت عملي از توليدکنندگان
ميتواند گامي در جهت توليد ثروت ملي،
ايجاد اشتغال و رهايي از اثرات تحريمها
محسوب شود.

