
اقتصادی 6

گروه اقتصــادی - با تصویب 
نشســت ۲۳ خرداد امسال ستاد ملی 
مقابل با کرونا، ثبت نام از متقاضیان وام 
کمک ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز 
شــده بود و تا ساعت ۲۴ آخرین روز 

پاییز )۳۰ آذر ۱۴۰۰( ادامه پیدا کرد.
در حالــی که پیش از این برخی 
پیــش بینی ها از تمدید نام نویســی 
در سامانه تســهیالت ودیعه مسکن 
حکایت داشــت، اما نهایتــاً معاون 
مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی از بســته بودن سامانه 
مذکــور و عدم تمدید ثبــت نام وام 

ودیعه مسکن خبر داد.
بــه خصوص کــه تمدید ثبت 
نام وام ودیعه مســکن نیاز به صدور 
مجوز قانونی از مرجع ذی ربط )ستاد 
ملی مقابله با کرونا( داشــت که پیش 
از این یک بار در ۱۷ مهر امســال این 
مجوز صادر شــد اما در حال حاضر 
برای تمدید ثبت نام در این ســامانه، 

مجوزی صادر نشده است.
بانک هــا: وام ودیعه خیلی 
وقت است که از سقف اعتبارات 

ابالغی عبور کرده
از ســوی دیگــر، بانک مرکزی 
می گوید تا کنون تعــداد افراد واجد 
شــرایط که پرونده آنهــا از وزارت 
راه و شهرســازی به بانک های عامل 
ارسال شده، حتی از سقف اعتبارات 
مذکــور )۱۰ هزار میلیــارد تومان( 
معــادل ۱۲ هزار میلیــارد تومان هم 
فراتر رفته و مجموع رقم تســهیالت 
برای مســتأجرانی که وام را دریافت 
کرده اند به عالوه واجدان شرایطی که 
در لیست انتظار هستند، به معادل ۲۲ 

هزار میلیارد تومان می رسد.
پرداخــت وام ودیعه از کِی 

آغاز شد؟
اعطای تسهیالت کمک ودیعه 
مســکن برای نخســتین بار در ستاد 
ملی مقابله با کرونای ســال گذشــته 
)تیر ۱۳۹۹( برای کمک به مستأجران 
آسیب دیده از شرایط کرونا تصویب، 
ابــالغ و پرداخت شــد؛ برای دومین 
بار هم در ســال جاری این تسهیالت 
بار دیگر با مصوبه ستاد ملی مقابله با 

کرونا به بانک های عامل ابالغ شد.

در ســال گذشته، این تسهیالت 
قرار شــد تا ســقف ۲۰ هزار میلیارد 
تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و تلفیقی 
از منابــع داخلی بانک ها و باقی مانده 
برداشــت یک میلیــارد یورویی از 
صندوق توســعه ملی بــرای جبران 
خســارات کرونا و اعطای تسهیالت 

به کسب و کارها، اعطا شود.
با این حال در ســال جاری این 
مصوبه بار دیگر در ســتاد ملی مقابله 
با کرونا و تا ســقف ۱۰ هزار میلیارد 
تومان تکرار شد اما منابع آن، اعتبارات 
داخلی بانک ها بود که عماًل به عنوان 
تسهیالت تکلیفی در نظر گرفته شد.

وام ودیعه مسکن هم سال 
آینده حذف می شود؟

از آنجایی که تسهیالت تکلیفی 
بانک ها باید منشأ قانونی داشته باشد، 
به نظر می رســد با توجه به اینکه در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، تسهیالت ودیعه 
مسکن نیامده، اعطای این تسهیالت 
ســال آینده تکرار نشود و تسهیالت 
مذکــور صرفاً به ســال های ۱۳۹۹ و 

۱۴۰۰ اختصاص داشته باشد.

ضمن اینکــه با توجه به کاهش 
اثرات اقتصادی کرونا در طی دو سال 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بــه خصوص پس از 
واکسیناسیون گسترده کرونا در دولت 
سیزدهم که به حذف شهرهای قرمز و 
نارنجی )تا کنون( منجر شده، به نظر 
می رســد ستاد ملی مقابله با کرونا، از 
اعمال فشــار مضاعف بر بانک ها در 

سال آتی خودداری کند.
به خصوص که اعطای تسهیالت 

تکلیفی نهضت ملی مسکن )وام ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومانی ذیل قانون جهش 
تولید مسکن( نیز قرار است به زودی 
از سوی بانک های عامل آغاز شود که 
در این صورت، ممکن است بانک ها 
از پرداخت ســایر وام های مرتبط با 
بخش مســکن از جمله اجاره، کمی 

فاصله بگیرند.
ثبت نام وام ودیعه مسکن 

متوقف می شود؟

در شــرایطی کــه برخی پیش 
بینی هــا از تمدید زمــان ثبت نام وام 
اجاره مسکن حکایت داشت، محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی این موضوع 
را تکذیــب و اعالم کــرد که با اتمام 
پاییز، مهلت ثبت نام به پایان می رسد.

ولی مســتأجران واجد شرایط 
دریافت تســهیالت کمــک ودیعه 
 tem.mrud.ir مسکن که در سامانه

ثبت نــام کرده و در حال حاضر منتظر 
دریافت پاســخ استعالم خود هستند 
یا به نظــام بانکی معرفی شــده اند، 
می توانند در ادامه سال جاری نسبت 
به تشکیل پرونده در بانک مورد تقاضا 

اقدام کنند.
بر اســاس مصوبه ســتاد ملی 
کرونــا در ۱۷ مهر ماه امســال، ثبت 
نام وام ودیعه مســکن تــا پایان آذر 
امسال تمدید و اعطای این تسهیالت 
از ســوی بانک هــا تا پایــان بهمن 
ماه امســال ادامه دارد؛ آن دســته از 
متقاضیانی که واجد شــرایط شناخته 
شــده اند، می توانند تا پایان بهمن ماه 
 نســبت به تکمیل پرونده های خود 

اقدام کنند.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا 
در ســال ۱۴۰۰ ســقف وام اجاره در 
تهران ۷۰، در دیگر کالنشــهرها ۴۰ و 

سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، 
از ۱۰ هــزار میلیارد تومــان در نظر 
گرفته شده به عنوان سقف پرداخت 
تســهیالت ودیعه مســکن در سال 
۱۴۰۰ تاکنون مبلــغ ۷,۳۰۰ میلیارد 
تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده 

است.
همچنیــن حدود ۶۰ هزار نفر به 
مبلــغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز 
در بانک ها پذیرش شده و در مرحله 

اخذ این تسهیالت هستند.
پرداخــت میزان باقــی مانده از 
کل مبلــغ در نظر گرفته شــده )۴۰۰ 
میلیارد تومان( تا پایان بهمن ماه انجام 

خواهد شد. بانک مرکزی مدعی است 
در ســال جاری بیش از ۵۷۰ هزار نفر 
معــادل ۲۲ هزار میلیــارد تومان )۱۲ 
هزار میلیارد تومان بیش از ســهمیه 
ابالغی( توسط سامانه مربوطه وزارت 
راه و شهرسازی به شبکه بانکی معرفی 

شده است.
مســتأجران: بسیاری از بانک ها 

می گویند اعتبارمان تمام شده
اگرچه وزارت راه و شهرسازی 
به مســتأجران واجد شرایط دریافت 
تســهیالت ودیعه مســکن، پیامک 
مراجعه به بانک ارســال می کند، اما 
بخش عمده ای از این افراد با مراجعه 
به بانک های عامل بــا موانع بزرگی 

روبه رو می شوند.
البته در یک ماه گذشته و با دستور 
رئیس کل بانــک مرکزی به بانک ها، 
بانک های عامل نســبت به دریافت 
تضامین از مستأجران، سخت گیری 
های کمتری به خرج می دهند؛ اما در 
حال حاضر اصلــی ترین مانع برای 
واجدان شرایط، اتمام اعتبارات است.
در برخــی بانک هــای عامل، 
مســتأجران واجد شــرایط دریافت 
وام ودیعه، به شــعب منتخب ارجاع 
داده می شــوند؛ برخی بانک ها هم به 
طور کامــل پرونده اعطای وام ودیعه 
مسکن را بسته و از پرداخت هر گونه 
وام جدیدی خودداری می کنند؛ این 
موضوع در تهران و کالنشــهرها که 
رقم تسهیالت ودیعه مسکن به ترتیب 
۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است، بیشتر به 

چشم می آید.

مستأجران: بسیاری از بانک ها می گویند اعتبارمان تمام شده

پرونده وام ودیعه مسکن برای 
همیشه بسته شد…!

بر اساس اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی امکان ثبت نام برای تسهیالت ودیعه مسکن
 در سال جاری سلب شده و به نظر می رسد در سال آینده هم این تسهیالت پرداخت نشود.

قاعدتا اصالح وضعیت بازار سرمایه که به یکی از بازارهای مالی مهم کشور با بیش از 
۵۰ میلیون ســهامدار تبدیل شده است جای خوشحالی دارد اما انتظار می رود مسئوالن 
بــه جای وعده های مبهمی که پیش از این نیز راه به جایی نبرده اســت، راهکاری برای 
این بازار بیندیشــند تا ضمن بازگشــت ســرمایه های مردم، اعتماد نیــز به این بازار 
برگردد تا شاید بتواند در شرایط تحریم، به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور نیز کمک کند.

گروه اقتصادی - روند احیای اقتصاد  
جهانی و اختالالت زنجیره تامین، کاالها را 
در رتبــه بهترین عملکرد در میان بازارهای 
دارایی در ســال ۲۰۲۱ قرار داد اما آیا روند 
افزایشی آنها در سال نوی میالدی ادامه پیدا 

می کند؟
همچنان کــه اقتصاد جهانی روند رو 
به بهبــود را دنبال کرد، سیاســتهای پولی 
تسهیلی، آب و هوای نامساعد و اختالالت 
زنجیره تامین، قیمت کاالها را تقویت کرد 
و آنها بهترین عملکــرد در میان بازارهای 
مختلف در سال ۲۰۲۱ را از آن خود کردند. 
شاخص کاالی اس اند پی گلدمن ساکس 
از ابتدای سال تا ۲۲ دسامبر ۳۶ درصد رشد 
کرد در حالی که رشــد شاخص اس اند پی 

۵۰۰ در همین مدت ۲۷ درصد بود.
تحلیلگران می گویند یک ســال قوی 
دیگر در پیش است هر چند که ریسکهای 
نزولــی به قوت خود باقــی مانده اند. این 

ریسکها شــامل عوامل نامعلومی همچون 
نحــوه مدیریت کووید از ســوی دولتها و 
احتمال وضع محدودیتهای سخت گیرانه 
یــا قرنطینه برای مقابله با پاندمی هســتند. 
عامل مهــم تاثیرگذار دیگر بــر کاالها در 
ســال ۲۰۲۲ سیاســتهای دولت چین در 
مهار ویروس کرونا، تامین کاالها و مدیران 
بحــران ملکی پس از ســقوط غول امالک 

مقروض اورگرند خواهد بود.
بحران ملکــی در ماههای اخیر روی 
بخش فوالد چین تاثیر منفی گذاشته است و 
قیمت سنگ آهن از رکورد باالیی که در ماه 
مه سال ۲۰۲۱ بر جای گذاشت، نزول کرده 
اســت. با این حال چین ماه جاری حمایت 
خود را از بخش ملکی اعالم کرد و این پیش 
بینی که تولید فوالد چین در دسامبر افزایش 
پیدا می کند، باعث شــد قیمت سنگ آهن 
از پایینترین رکورد ۱۸ ماهه که شــش هفته 
پیش رقم زده بود، ۵۰ درصد بهبود پیدا کند.

ونیو یائو، استراتژیست ارشد کاال در 
گروه بانکی و مالی ING اوایل دســامبر 
اظهار کرد: در پایان ســال ۲۰۲۱ تدابیری 
که بخش مسکن را هدف گرفتند به همراه 
تســهیل اعتبار باعث خوش بینی نسبت به 
حمایتی شــدن سیاست چین شد. ئی پیش 
بینی کرد چین همچنــان نقش کلیدی در 
بازار جهانی سنگ آهن ایفا می کند. به طور 
میانگین انتظار می رود قیمت سنگ آهن در 
سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر در هر تن نزول کند 
و ریسکهای صعودی احتمالی، مختل شدن 
عرضه در نتیجه شیوع اُمیکرون خواهد بود.
بــه گفته تحلیلگــران ING، قیمت 
فلزات کلیدی برای توســعه انرژی ســبز 
شامل آلومینیوم، مس، نیکل، لیتیوم و کبالت 
ممکن است با بهبود عرضه در سال ۲۰۲۲ 

پایینتــر رود اما احتماال در ســطح باالتری 
نســبت به میانگین بلندمــدت می مانند. 
سیاســتهای پولی انقباضی و دالر قویتر به 
همراه بهبــود در روند عرضه اکثر فلزات، 
موانعی برای افزایش قیمت ایجاد می کند. 
با این حال آلومینیوم با کمبود ســاختاری 
روبــرو بوده و ممکن اســت دچار کمبود 
عرضه شــده و قیمتهای باالتری در ســال 

۲۰۲۲ پیدا کند.
وارن پاترسون، مدیر استراتژی کاالها 
در ING گفــت: موجودی فلزات متعدد 
اندک اســت و همزمان دورنمای تقاضا در 
میان مدت به دلیل سرمایه گذاریهای رو به 
رشد در پروژه های سبز که به فلزات زیادی 

نیاز دارند، سازنده است.
جولیان کِتل، نایب رییس ارشد شرکت 

وود مک کنزی ماه گذشــته در گزارشــی 
نوشته بود: در میان مدت تا بلندمدت، گذار 
به سوی انرژی پاک، وقوع ابرچرخه فلزات 

را تقریبا غیرقابل اجتناب می کند.
در بازارهای کاالهای انرژی، تحوالت 
کوویــد و سیاســتهای چیــن بــه همراه 
سیاســتهای مدیریت عرضه اوپک پالس 
همچنــان عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمتها 

در سال ۲۰۲۲ خواهند بود.
قیمــت گاز طبیعــی و LNG حتی 
پس از فصل زمستان در نیمکره شمالی در 
سطوح باالیی می ماند. بحران انرژی فعلی 
در اروپا و زمســتان سردتر می تواند ذخایر 
گاز طبیعــی را در بهار به ســطح تاریخی 
اندکی برســاند و قیمتها را در سراسر سال 

۲۰۲۲ باالتر نگه دارد.

قیمــت نفــت در صــورت مــازاد 
عرضــه ممکن اســت در ســال ۲۰۲۲ به 
قیمت پایینتــری نزول کند. گســتردگی 
محدودیتهــای کرونایی جدیدی که تحت 
تاثیر شــیوع واریانت اُمیکرون اعمال می 
شــوند و سیاســتهای عرضه اوپک پالس 
در محــدود بــودن یا نبــودن عرضه بازار 
نفت در ســال آینده تعییــن کننده خواهد 
بود. سیاستهای ذخیره سازی نفت در چین 
هم نقــش مهمی در بازار نفت ایفا می کند 
به خصوص اگر بزرگترین واردکننده نفت 
جهان روند ذخیره سازی در مخازن تجاری 
و اســتراتژیک خود را در مقایسه با ذخیره 

سازی در سالهای اخیر آهسته کند.
چین در ســه ماه نخست سال ۲۰۲۲ 
ممکن اســت واردات نفت را کاهش دهد. 
به گفته گروههای مشــاوره صنعت نفت، 
ترکیبی از سیاســتهای چین بــرای مقابله 
بــا آلودگی هوا بــرای بازیهــای المپیک 

زمستانی، مقابله با شــیوه های غیرقانونی 
پاالیشگاههای خصوصی و سیاست کووید 
صفر با قرنطینه های متناوب، روند واردات 
نفت این کشور در ابتدای سال میالدی آینده 

را آهسته خواهند کرد.
در نهایت، قیمت زغال سنگ احتماال 
از تقاضای کم سابقه ای که در سطح جهانی 
بــه خصوص در چین و هند با وجود وعده 
های کشورها برای کاهش آالیندگی وجود 

داشته است، پشتیبانی خواهد شد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، آژانس 
بین المللی انرژی در گزارش ساالنه زغال 
ســنگ ۲۰۲۱ نوشــت: بهبود اقتصادی از 
پاندم، ی تولید نیروی زغال سوز را امسال 
به رکورد باالی جدیدی رساند و تقاضای 
جهانی برای زغال سنگ احتماال سال آینده 
بــه رکورد باالی جدیدی صعود می کند و 
تالشها برای صفر کردن آالیندگی کربن را 

تضعیف خواهد کرد.

گروه اقتصــادی - دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی استان تهران گفت: 
با توجه به اینکه هنوز بسترهای اجرای 
طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال 
آماده نشــده، این طرح یــک آزمون و 

خطای بزرگ است.
قاسمعی حســنی در مورد درج 
قیمت تولیدکننده بر روی کاالها، اظهار 
کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده روی 
کاال یک آزمون و خطای بزرگی اســت 
که وزارت صمت آن را پیاده سازی کرد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
اســتان تهران افزود: هنوز بسترها برای 
اجرای این طرح آماده نیست. منطقی تر 
این بود که وزارت صمت از قبل از طریق 
رســانه ها نحوه درج قیمت و محاسبه 

قیمت نهایی را آموزش می داد تا مصرف 
کننده بداند کاال را با چند درصد ســود 
و … می خرد. وی ادامه داد: درســت 
اســت که برای قیمت گذاری یک کاال 
۳ درصد سود عمده فروش، ۱۲ درصد 
ســود خرده فروش و ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده محاســبه می شود، اما 
مصرف کننده نمی داند در نهایت چقدر 
روی قیمت تولیدکننده کشــیده شده 
است چراکه هیچ گونه آموزش و اطالع 
رســانی دقیقی در ایــن مورد صورت 
نگرفت. حســنی گفت: از سویی دیگر 
با توجه به عدم شــفاف سازی دقیق و 
نامتوازن بودن هزینه ها، نحوه محاسبه 
هزینه حمل و نقل، کرایــه، انبارداری 
و هزینه های جانبی در کشــور ما جای 

بحــث دارد. کاســب می تواند بگوید 
هزینه انبارداری و کرایه من ایکس تومان 
شده پس تمام این موارد را روی قیمت 

مصرف کننده اعمال می کنم.
مصرف کننده چگونه متوجه 
شود که قیمت فروشنده منصفانه 

است؟
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
اســتان تهران افزود: به عنوان نمونه اگر 
قیمت تولیدکننــده یک کاالیی ۸ هزار 
تومان درج شــده باشد و فروشنده این 
کاال را بــا قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
بفروشــد؛ مصرف کننده چــه ایرادی 
می توانــد به این قیمت بگیرد؟ چگونه 
می خواهد محاســبه کند که آیا قیمت 
فروشنده منصفانه است یا خیر؟ کاسب 

می تواند هــزاران دلیل بــرای قیمت 
فروشنده بیاورد، مصرف کننده چگونه 
قرار است متوجه شود که افزایش قیمت 

اعمال شده، منطقی است؟
وی اظهــار کرد: متأســفانه پیش 
از اجــرای طرح، اطالع رســانی های 
گســترده ای انجام نشــد و از این رو به 
نظر می رسد این طرح اشکاالت خاص 
خود را دارد و با عجله این کار صورت 

گرفت. 
حســنی در مورد تأثیــر اجرای 
آزمایشــی ۶ ماهه بر اشکال یابی طرح 
مذکــور، گفت: اگر بعد از ۶ ماه وزارت 
صمــت به این نتیجه رســید که طرح 
موفق نبوده چگونه می خواهد طرح را 
برگرداند؟ حداقل روی یک محصول 

این طرح را اجرا می کردند تا در صورت 
عدم موفقیت، راحت تر اوضاع مدیریت 

می شد.
تبدیل کلمه »تخفیف« به کلمه 

»جایزه«
وی در خصــوص تأثیــر اجرای 
این طرح بر کاهش تخفیف های فیک 
فروشــگاه های زنجیــره ای نیز گفت: 

فروشــگاه برای جذب مشتری بیکار 
نمی نشــیند؛ بنابراین ممکن اســت 
تابلوهای تخفیف از فروشگاه ها برداشته 
شــود اما تابلوهای »جایزه« جایگزین 
خواهد شد. حسنی اظهار کرد: در واقع 
فروشگاه دیگر اعالم نمی کند که ایکس 
درصد تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه 

تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می شود.

گروه اقتصادی - مدیرکل دفتر 
توســعه خدمات بازرگانی ســازمان 
توســعه تجارت گفــت: در آینده ای 
نزدیک خطوط منظم دریایی به ۱۰ خط 
افزایش می یابد که به رشــد مبادالت 
تجاری ایران با کشورهای حوزه دریایی 

خزر کمک می کند.
احســان قمری در مورد برقراری 
خطــوط منظم دریایی، اظهــار کرد: با 
توجه به اهمیت حمــل و نقل دریایی 
بــه خصــوص دریایی خــزر، ایران 
تمهیدات ویــژه ای را برای توســعه 
صادرات غیرنفتی در حوزه کشورهای 
اوراســیا در نظر گرفته است و یکی از 
ارهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی، 
رفع مشــکالت منوط به حمل و نقل 

صادراتی صادرکنندگان است.
مدیرکل دفتر توســعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
افزود: باال بودن هزینه های حمل و نقل 
بر رقابتی پذیری کاالهای صادراتی و در 
نهایت افزایش هزینه های صادرکنندگان 
تأثیر گذاشــته و قدرت رقابت پذیری 
را کم می کمنــد و هزینه ها را افزایش 

می دهد.
وی ادامه داد: بنابراین برنامه ریزی 
هایــی را برای کاهش هزینه های حمل 
و نقل صادرکنندگان در نظر گرفتیم که 
یکــی از این برنامه ها، برقراری خطوط 
منظــم دریایی در حــوزه دریایی خزر 
اســت که در همین راســتا ۸ خط را از 
اول آبان ماه راه اندازی کردیم که از بنادر 

شمالی ایران به مقصد بنادر آستاراخان 
و ماخاچ قلعه روســیه و همچنین بندر 

اکتائو قزاقستان حرکت می کند.
قمــری افــزود: در آینده نزدیک 
ایــن ۸ خط به ۱۰ خط افزایش خواهد 
یافت کــه نقش بســزایی در افزایش 
مبــادالت تجاری ایران با کشــورهای 
حــوزه دریایی خزر ایفــا خواهد کرد. 
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
استفاده از خطوط منظم دریایی ظرفیت 
خوبی برای حمل بار ماســت، گفت: 
کشتی هایی که اعزام می شود، میانگین 
۲۵۰ کانتینر با ظرفیت ۲۰ فوت هستند؛ 
یعنی هر کشتی حدود ۵ هزار تن ظرفیت 
دارد. اگر ۸ سفر انجام شود با احتساب 

بارهــای وارداتی حدوداً در طول ماه از 
این طریق بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تن باربری 
انجام می شــود. وی در مــورد مزایای 
توسعه خطوط منظم دریایی، تصریح 
کرد: خطوط منظم دریایی کمک می کند 
که صادرکننده متوجه شــود چه زمانی 
کاالیش صادر می شود. با توجه به اینکه 
یک ســری از کاالها فسادپذیر هستند، 
وقی به عنوان مثال اعالم می کنیم ۵ آبان 
کشتی شروع به حرکت می کند، باید ۵ 
آبان حرکت کند نه اینکه کشــتی رانی 
اعالم کند بار تکمیل نشده است و باید 
دو ســه روز صبر کنید، چراکه در این 
صورت اگر کاالی فاسد شدنی در بارها 

موجود باشد، فاسد می شود.
قمری گفــت: تأکیــد داریم که 

خطوط منظم باشــد و بخشی از هزینه 
حمل بــرای صادرکنندگان به صورت 
یارانه ای محاسبه می شود. در واقع صادر 
کنندگانی که از این مســیرها اســتفاده 
می کنند، از یارانه حمل استفاده می کنند 
و ایــن یارانه حمل به صورت تخفیفی 
است که کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران آن را تقبل کرده است.

مدیرکل دفتر توســعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
افــزود: یارانه حمل در هر تن بار و هر 
مسیر متفاوت اســت. این تخفیف در 
قراردادی که با آنها بسته می شود، در هر 
تن اعمال می شــود و در ادامه خودمان 
یارانه را به کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران پرداخت می کنیم.

گــروه اقتصادی -یــک مقام 
مســئول در وزارت جهاد با بیان اینکه 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی از واردات گندم و 
دارو تا آخر ســال حذف نمی شود، 
گفــت: درباره کاالهای دیگر احتمال 

دارد تا یکماه آینده اتفاقاتی بیفتد. 
معروفــان،  عباســی  حســن 
سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی 

معاونــت توســعه بازرگانی وزارت 
جهــاد کشــاورزی دربــاره نگرانی 
واردکنندگان نهاده های دامی از تأمین 
ارز گفت: نگرانی واردکنندگان درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اینکه 
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شــود یا 
نمی شود و بالتکلیفی که در این زمینه 

ایجاد شده است. 

وی بــا تاکیــد بــر اینکه جای 
هیچ گونــه نگرانــی وجود نــدارد، 
تصریح کرد: تکلیف کاماًل مشخص 
اســت، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی 
قــرار گیرد، ما همیــن ارز را تحویل 
واردکنندگان می دهیــم و زمانی هم 
که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، آنها 

با قیمــت دیگری کاالی خود را وارد 
می کنند بنابراین چه فرقی می کند که 

قیمت دالر چقدر باشد؟
معروفان درباره اینکه آیا احتمال 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالجاری 
وجود دارد؟، گفت: براساس آخرین 
مباحث مطرح شده درباره ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، قرار نیســت امسال این ارز 

حذف شــود اما ممکن هم است هر 
لحظــه اتفاق خاصی بیفتد. وی تاکید 
کــرد: ارز ۴۲۰۰ تومانــی از واردات 
گندم و دارو تا آخر سال جاری حذف 

نمی شود و ادامه دارد. 
معروفــان اضافه کــرد: درباره 
کاالهــای دیگر ایــن احتمال وجود 
دارد کــه از ۱۰ روز تــا یک ماه آینده 

اتفاقاتــی صورت گیرد اما ممکن هم 
است اتفاق خاصی نیفتد. 

وی ادامــه داد: در حــال حاضر 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای 
نهاده های دامی انجام می شود ضمن 
اینکه تا اطالع ثانوی این روند وجود 
دارد امــا درباره آینــده نمی دانیم چه 

اتفاقی رخ خواهد داد.

آیا افزایش قیمت کاالها در سال ۲۰۲۲ ادامه دار خواهد شد؟

حسنی ایرادات طرح درجه قیمت تولیدکننده روی کاالها را تشریح کرد؛

طرحی که باعجله اجرا شد

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

افزایش خطوط منظم دریایی به ۱۰ خط

احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی تا یک ماه آینده

گروه اقتصادی - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن در مراحل مختلف از جمله 
کلنگ زنی، اجرا و ساخت قرار دارد. »محمود محمودزاده« درباره آخرین 
وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: اکنون بیش از ۲۱۰ هزار 
واحد آماده کلنگ زنی اســت که در سفرهای استانی رییس جمهوری نیز 

بخشی از آن  از جمله در سفر اخیر به یزد کلنگ زنی شد.  
وی بیان داشــت: همچنین ۵۴۰ هــزار واحد نیز در مراحل مختلف 
ساخت و اجرا قرار دارد. محمودزاده خاطرنشان کرد: در مجموع نزدیک 
به ۷۵۰ هزار واحد مســکن در مراحل مختلف از جمله آماده کلنگ زنی 

یا ساخت قرار دارد.
وی درباره سرنوشــت خانه دار شدن افرادی که در سال های گذشته 
در طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کردند نیز گفت: بر اســاس پیشنهاد 
وزارت راه و شهرســازی و بــا این هدف کــه متقاضیان طرح اقدام ملی 
مســکن بتوانند از مزایای طرح نهضت ملی مسکن استفاده کنند، این دو 

طرح در هم ادغام شد.
این مقام مسوول توضیح داد: طرح مسکن ملی و نهضت ملی هر رو 
در قالب یک طرح در حال اجرا و پیشــرفت فیزیکی است و همه کسانی 
که در چند ســال اخیر در طرح های مســکنی شرکت کردند می توانند از 

مزایای یکسانی برخوردار شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به دلیل 
تفاوت در میزان تســهیالت و سایر مزایای طرح نهضت ملی، بسیاری از 
متقاضیان تقاضا داشتند از مزایای جهش تولید ملی استفاده کنند که اکنون 

به این تقاضا پاسخ داده شده است.
از روز ۲۸ مهرمــاه ثبت نــام اجرای قانون جهش تولید مســکن در 
سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در 

۳۱ استان آغاز شده است و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد.
استفاده نکردن از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز 
بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن 
و ســابقه دست کم پنج سال سکونت در شــهر مورد تقاضا، چهار شرط 
اصلی خواهد بود. درخصوص شــرط تاهل، پنج گروه شامل خانم های 
باالی ۳۵ سال، افراد دارای معلولیت باالی ۲۰ سال، نخبگان علمی، مردان 
مجرد باالی ۴۵ ســال و بیماران خاص، می تواننــد ثبت نام کنند. درباره 
نداشتن مالکیت نیز برخی گروه های درآمدی در بعضی مناطق بر اساس 

تشخیص وزارت راه و شهرسازی از این شرط معاف هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه :

۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن وارد 
مراحل اجرا و ساخت شد
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