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ایران و روس�یه در 
سیزدهمین جلسه   خبر

کمیته کاري حمل ونقل مشترك میان دو کشور 
درب�اره جزئی�ات انتق�ال ۱۰ میلی�ون کاالي 
ترانزیتي از طریق مسیرهاي کریدور شمال- 
رس�یدند.  تواف�ق  ب�ه  )ای�ران(  جن�وب 
به گزارش مه��ر به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازي، 
س��يزدهمين كميت��ه كاري حمل ونق��ل جمهوري 
اسالمي ايران و فدراس��يون روسيه با حضور »شهريار 
افندي زاده« معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي به 
 عنوان رئيس هيئت ايراني برگزار شد. عالوه بر رئيس 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، مديران سازمان 
هواپيمايي كشوري، سازمان بنادر و دريانوردي، شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور و بخش 
خصوصي فعال در حمل ونقل درياي��ي و جاده اي نيز 
در جلس��ات مش��ترك كميته حمل ونقل دو كشور 
حضور داش��تند. در اين كميته كاري كه در روزهاي 
هفتم و هش��تم تيرماه۱۴۰۱ در ش��هر مسكو برگزار 
ش��د، پيرامون تمام موضوع��ات حمل ونقلي از جمله 
همكاري هاي ترانزيتي، ريلي، جاده اي، دريايي بندري 
و هوايي بحث و تبادل نظر ش��د و در پايان تشريفات 
اجالس، توافقنامه به امضاي »ش��هريار افندي زاده« 
و »ديميتري ازورف« معاون وزير حمل ونقل روس��يه 

رسيد. مهم ترين موضوعات اين اجالس هدف گذاري 
براي انتقال ۱۰ ميليون ت��ن كاالي ترانزيتي از طريق 
مسيرهاي كريدور ش��مال- جنوب بود و دو طرف در 

مورد جزئيات آن به تفاهم رسيدند. 
بر اين اساس مقرر شد ايجاد هاب هاي لجستيك براي 
افزايش ظرفي��ت انتقال كاالي ترانزيت��ي در كريدور 
شمال - جنوب خصوصاً در بنادر شهيد رجايي و چابهار 
با سرمايه گذاري طرف روس انجام گيرد. تعيين تكليف 
اجراي پروژه هاي مشترك ريلي از جمله برقي سازي 
گرمسار اينچه برون و رشت- آستارا از ديگر محورهاي 
مذاكراتي در اين اجالس ب��ود. همچنين در خصوص 
روان سازي و ايجاد تسهيالت براي رانندگان حمل ونقل 
جاده اي، ايجاد هاب هاي لجس��تيكي در بنادر ايران، 
ايجاد مقدم��ات الزم جهت س��رمايه گذاري در بنادر 
دو كشور، بررس��ي امكان ايجاد شركت هاي مشترك 
كشتيراني و ساير همكاري طرفين جهت افزايش توان 
حمل ونقلي با حمايت بخش خصوصي در جهت افزايش 
ظرفيت براي صادرات، واردات و ترانزيت كاال توافقاتي 
صورت گرفت. شايان ذكر است دو طرف در مذاكرات 
خود بر لزوم تدوين برنامه اقدام مشترك ظرف يك ماه 
آينده و كنترل عملكرد وضعيت حمل ونقل دو كشور 
براي تضمين تحقق هدف ۱۰ ميلي��ون تني ترانزيت 

ميان دو كشور تأكيد كردند.

 انتقال ۱۰ ميليون تن كاالي ترانزيتي روسيه 
از مسير ايران

 سرکوب تولید ملي و حق مصرف کننده 
با امتیاز گران فروشي کاالهاي خارجي در ایران

نماينده مجلس: خودروهاي چیني سه برابر 
قیمت جهاني در ايران به فروش مي رسند

یكي از اهداف اصالح ارز ترجیحي آن بود ک�ه نرخ کاالهاي وارداتي 
واقعي شود تا س�رمایه گذار داخلي بتواند در حوزه تولید این کاالها 
ورود کن�د، اما اگر در حوزه س�رمایه گذاري و همچنی�ن نرخ گذاري 
کاالهاي وارداتي و تولید داخل ش�اهد خودمختاري انحصارگرایانه 
اصناف و اتحادیه ها باشیم، به ش�كلي که نرخ کاال و خدمات در بازار 
داخلي چندین برابر نرخ هاي جهاني و منطقه اي باشد، اصالح نرخ ارز 
ترجیحي حداقل به جهت اشاره شده کمكي به تقویت سرمایه گذاري 
و تولید نخواهد کرد و چه بسا آنكه س�رمایه گذاران ترجیح دهند با 
واردات کاالي خارجي آن را چندبرابر نرخ جهاني در ایران بفروشند؛ 
اقدامي که مورد اش�اره یكي از نمایندگان مجل�س در حوزه واردات 
خودروهاي چیني به ایران و فروش آن به سه برابر نرخ جهاني است. 
برخورداري از مجوز گران فروش��ي كاالهاي خارجي وارداتي در بازار هاي 
ايران مي تواند به عنوان اهرمي جهت بي توجهي به توليد ملي عمل كند، 
زيرا س��رمايه گذار پيش خود مي گويد وقتي مي توان كاالي وارداتي را به 
چندين برابر قيمت جهاني در ايران فروخت، چرا دردس��رهاي توليد در 
داخل ايران را به جان بخرم از همي��ن رو مي بينيم كه توليد ملي چندان 
تقويت نمي شود، در همين رابطه يك نماينده مجلس از فروش خودروهاي 
چيني با سه برابر قيمت جهاني در ايران خبر داد و گفت: روند قيمت گذاري 

خودروهاي مونتاژي به ويژه چيني جاي تأمل بسيار دارد. 
در اقتصاد بايد آنقدر آزادي عمل جهت ورود اشخاص جديد در هر صنف و 
رشته اقتصادي ايجاد كرد كه اگر عده اي بخواهند از طريق انحصار كنترل 
نرخ گذاري هاي غيرواقعي در بازار كاال و خدمات را بر عهده بگيرند، ناكام 
بمانند و رقابت سالم بر سر كاهش نرخ در قبال افزايش كيفيت كاال هميشه 
در بازار برقرار باشد، متأسفانه در اقتصاد ايران بخشي از تورمي كه به فقر 
عمومي در جامعه منتج شده است، ناش��ي از تحميل تورم هاي ناشي از 
انحصارگراي��ي پدرخوانده هاي موجود در هر صن��ف و اتحاديه و كانون و 

صنعتي است.  
كار به جايي رسيده اس��ت كه عده اي واردكننده يا توليدكننده دور هم 
مي نشينند و تصميم مي گيرند نرخ فالن كاال را به ميزان دلخواه باال ببريم، 
اگر اين اشخاص به واسطه تشكيل كانون و اتحاديه و صنف و گعده بر بازار 
كاال و خدمات انحصار نداشتند، چطور مي توانستند تعيين كننده نرخ كاال 
در بازار باشند؟ در حقيقت وقتي تبر انحصار دست پنهان بازار را در رقابتي 
ناعادالنه از بيخ قطع مي كند، نتيجه اين مي شود كه رقيبي در بازار باقي 
نمي ماند تا در جريان يك رقابت عادالنه كاال را به نرخ متناسب با بازارهاي 
جهاني و منطقه اي در بازار داخلي بفروشد و س��هم خود را با نرخ گذاري 
صحيح از بازار افزايش دهد، اما نكته اين است كه آزادي و رقابت سالم از 
بازار برچيده شده است و رگالتوري بخش دولتي نيز گاهي آنطور كه انتظار 

مي رود، قدرت ايجاد رقابت سالم و برقراري تعادل در قيمت ها را ندارد. 
اگر موضوع و مقوله نرخ گذاري صحيح در اقتصاد ايران به واس��طه ايجاد 
رقابت سالم و آزادي عمل مردم و نيروهاي جديد در هر بازار و صنفي انجام 
نگيرد، تورم با برجام يا بي برجام در اقتصاد رشد بي منطق خواهد داشت، 
زيرا وقتي عده اي آنقدر سهم شان از بازار افزايش يافته كه روي نرخ كاالي 
وارداتي و توليد داخل چندبرابر نرخ جهاني مسلط شده اند، ديگر نمي توان 
انتظار داشت حتي با آزاد سازي ارز ترجيحي نيز توليد ملي تقويت شود، 
چراكه سرمايه گذار به جاي مشقت هاي توليد داخل، كاالي خارجي را وارد 

كشور مي كند و چندبرابر نرخ جهاني به فروش مي رساند. 
تحقق رش��د اقتصادي نامتوازن در كشور ها ش��ايد امكانپذير باشد اما 
اگر بنا بر اين باش��د كه در عرصه جهاني رقابت كنيم و در حوزه اقتصاد 
الگوي مناسبي را ارائه دهيم، الجرم ناچار به توسعه اقتصادي متوازن و 
پيشرفتي همه جانبه و عادالنه هستيم. در يك اقتصاد مي توان رشدي را 
در برخي حوزه ها همانند صنعت و معدن و پتروشيمي محقق كرد و سود 
اين رشد به جيب صاحبان اصلي اين صنايع برود اما در عين حال چيزي 
از اين رش��د ها و ارزش افزوده ها عايد مردم جامعه نشود، پس بنابراين 
بايد توجه داشت كه ديگ اقتصاد همه مردم جامعه بايد بجوشد تا عالوه 
بر دهك دهمي ها و دهك نهمي هاي ثروتمند در جامعه ساير مردم نيز 
از ارزش افزوده هاي اقتصاد و رشد هاي اقتصادي عايدي داشته باشند. 
رحيم زارع درباره قيمت گذاري خودروهاي مونتاژي به خانه ملت گفت: 
روند قيمت گذاري خودروهاي مونتاژي به ويژه چيني جاي تأمل بسيار 
دارد. در رأس اين شركت ها مديران خودرو و  كرمان خودرو هستند كه با 
سوءاستفاده از خأل پيش آمده و فاصله قيمتي بسيار خودروهاي ايراني 
و  خارجي، كاالها را نسبت به بازارهاي جهاني و قيمت گذاري در چين 

حدود سه برابر بيشتر در ايران مي فروشند. 
وي افزود: اين شركت ها قطعات را با محصوالت كليدي به ويژه مس و بر 
اساس ارز نيمايي به صورت تهاتري وارد مي كنند. در واقع به ازاي صادرات 
اين مواد، قطعات خودرو را وارد می كنند  و خودروها را مونتاژ و در بازار داخل 

با قيمت هاي سه برابري به فروش مي رسانند. 
اين نماينده ادامه داد: در چند سال اخير، بازار خودرو به ويژه خودروي 
خارجي در مس��يري كام��اًل غيرمنطقي و خ��ارج از قواع��د در حال 
قيمت گذاري است. قيمت تيگو8 در ايران يك ميلياردو8۰۰ميليون 
تومان اس��ت اما قيمت جهاني و نرخ آن در چين حدود 2۰هزار دالر 
است. زارع درباره قيمت چري تيگو7 پرو هم گفت: چري تيگو7 مدل 
2۰2۰ با موتور ۱/6توربو قيمتي حدود ۱۱9 تا ۱۴۰هزار يوآن دارد كه 
اگر همان موتور ۱/5ليتري توربو سفارش داده شود، قيمت آن كاهش 
می يابد و به حدود 8۰ تا ۱۱5هزار يوآن مي رسد. در وضعيت كنوني 
خودروه��اي مونتاژي ها حداقل بايد به قيمت ارزي خ��ارج و نهايتاً با 

3۰درصد سود و عوارض فروخته شود.

رئیس جمهور از همه دس�تگاه ها خواس�ت علیه 
فربگی بیش از اندازه دولت و برای چابک س�ازی 
آن چ�اره ای بیندیش�ند و اق�دام کنن�د. بح�ث 
»دولت فربه« همیشه بوده و همواره نیز علیه آن 
موضع گیری شده است و همگان دنبال چاره سازی 
بوده اند، اما در عمل درس�ت برعكس رفتار شده 
و دول�ت هربار چاق ت�ر از دولت های قبلی ش�ده 
اس�ت! با چربی هایی ک�ه دیگر بخش�ی از هویت 
جدانش�دنی این جسم فربه به حس�اب می آیند. 
مثل همین امروز که همزمان با دستور الغرسازی 
دول�ت، در یک س�وی دیگر میدان، ت�الش برای 
تفكیک وزارت صمت به دو وزارتخانه و خلق دوباره 
وزارت بازرگانی آغاز ش�ده اس�ت ک�ه صرف نظر 
از اینكه اقدام درس�تی باش�د یا نه، ممكن است 
در مقابل ش�عار چابک س�ازی تحلیل شود، البته 
بحث چابک سازی بحثی فراگیرتر از تشكیل یک 
وزارتخانه جدید است و باید آن را در قالب دیگری 
دید و ارزیابی کرد. دول�ت الكترونیک یک زمانی 
برای همین چابک سازی ها مطرح شد که پیشرفت 
مورد انتظار را نداش�ت و هنوز کارمندان بس�یار 
مشغول چانه زنی رودررو با ارباب رجوع هستند! 
منظور از دولت کارآمد،  دولتی است که با نخبگان 
اندك تشكیل شود، نه با ناکارآمدان بسیار! دولتی 
که بدنه اش نه آن ط�ور که االن گفته می ش�ود از 
وجود افراد قوی و کاربلد خالی شده و پاتوق فامیل  
و رفقا ش�ده اس�ت. درواقع حرکت علیه فربگی 
دولت یک جراحی بزرگ اس�ت. ژاپنی ها و برخی 
کشورهای مترقی دولت های بسیار کوچک تر و در 
عین حال کارآمدتری دارند. دولت ها در چند دهه 
گذشته بیشتر نوعی تقس�یم پول نفت به شكل 

حقوق ماهانه بین ش�ماری از افراد دور و نزدیک 
برای کاهش ش�مار بیكاران بوده است، یعنی یک 
نامدیریت�ی و بی برنامگ�ی محض و خس�ارت بار. 
ح�اال رئیس جمهور دس�تور چابک س�ازی داده 
است و باید دید این بار چه روندی طی خواهد شد.

روز گذشته در حالي مراسم گراميداشت روز صنعت 
و معدن برگزار شد كه موضوع تفكيك دو وزارتخانه 
صنع��ت و بازرگاني به موض��وع روز محافل خبري و 
فعاالن صنعتي و معدني تبديل شده است، هر چند 
پيش كش��يدن موضوع تفكيك وزير صمت را از تيغ 
استيضاح خالص كرد اما طرح همين موضوع و قول 
دولت براي ارسال اليحه تشكيل وزارت بازرگاني ظرف 
دو ماه آينده وزارت صمت را تا پايان تابستان به حالت 
تعليق درآورد و بس��ياري از سياست ها و تصميمات 
مش��ترك صنعت و تجارت را نيمه تعطيل كرد. آنچه 
روز گذشته سيدابراهيم رئيسي در همايش روز صنعت 
و معدن بيان كرد، با موض��وع تفكيك اين وزارتخانه 
تناقض داش��ت، به طوري كه برخي از ي��ك بام و دو 
هواي دولت در وزارت صمت س��خن گفتند و از نبود 
استراتژي واحد در اداره اين وزارتخانه عريض و طويل 
انتقاد كردند. رئيس جمهور در اي��ن همايش با بيان 
اينكه قوياً مدافع و موافق نظريه دولت چابك هستم، 
گفت: »دولت بايد تصدي گري هاي خود را در اقتصاد 
رها كند و در جايگاه هداي��ت، حمايت و نظارت قرار 
گيرد. ميدان فعاليت بايد به بخش خصوصي واگذار 
ش��ود و دولت از تصدي گري هاي خود بكاهد و وزن 
نظارتي و حمايتي خود را افزايش دهد. چابك سازي 
دولت و جلوگيري از فربه شدن و افزايش هزينه هاي 
دولت بايد مدنظر همه نهادها و دس��تگاه ها به ويژه 

دولت و مجلس شوراي اسالمي باشد.«

اين سخنان در حالي است كه با تفكيك دو وزارتخانه 
صنع��ت و بازرگاني ع��الوه بر تحمي��ل هزينه هاي 
جدا س��ازي ام��وال و ش��ركت هاي زير مجموعه دو 
وزارتخانه و تدوين سند راهبردي وزارتخانه جديدي 
با نام بازرگاني تشكيل مي شود كه قرار است بخش 
تجارت اعم از واردات- ص��ادرات را كنترل كند و به 
جاي اينكه امور بازرگاني به بخش خصوصي و مردم 

واگذار شود، همچنان در اختيار دولت خواهد بود. 
   دولت مخالف خام فروش�ي در بخش معدن 

است 
سيدابراهيم رئيسي در مراسم روز ملي صنعت و معدن 
با قدرداني از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن كشور 
گفت: »۱2سال است رهبر معظم انقالب اقتصاد را 
محور نامگذاري سال ها قرار داده اند و در شش سال 

اخير بر توجه به توليد تأكيد ويژه داشته اند.«
رئيس جمهور از تهيه پيش نويس سند جامع صنعت 
كشور از سوي دولت پس از تأكيد مقام معظم رهبري 
خبر داد و افزود: »با مشورت كارشناسان پيش نويس 
خوبي در اين زمينه تهيه شده و در حال طي مراحل 

نهايي شدن است.«
رئيسی با تأكيد بر اهميت افزايش كيفيت و بهره وري 
توليدات داخل��ي افزود: »ه��ر توليدكنن��ده بايد با 
بازتعريف مس��ئله افزايش به��ره وري در عين حال 

راهكارهاي كاهش قيمت توليد را نيز پيدا كند.« 
وي مس��ئله خام فروش��ي را از جمل��ه ديگ��ر موانع 
پيش روي صنعت و تجارت كشور عنوان كرد و گفت: 
»بايد نسبت به مس��ئله خام فروشي شديداً حساس 
باش��يم چراكه ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو 

جلوگيري از خام فروشي ميسر خواهد شد.«
رئيس جمه��ور در ادام��ه حماي��ت از حق��وق 

مصرف كنندگان را م��ورد تأكيد جدي ق��رار داد و 
تصريح كرد: »حتماً توليدكننده نبايد ضرر كند، اما 
در حق مصرف كننده نيز نبايد اجحافي صورت بگيرد 
و در ميدان توليد باي��د از مصرف كنندگان حمايت 
شود.« وي مبارزه با فساد را نيز يكي ديگر از مسائل 
بسيار مهم در رشد و پيش��رفت اقتصادي دانست و 
گفت: »پيشرفت و رش��د اقتصادي در گرو مبارزه با 
مفاسد اقتصادي و ارتشاست. س��اختارهاي فسادزا 
بايد به گونه اي اصالح شوند كه حتي اگر فردي قصد 

فساد داشت، زمينه براي او مهيا نباشد.«
   شناس�ایي ۳۱۷مورد از قوانین زائد بخش 

صنعت
سيدرضا فاطمي امين در همايش روز ملي صنعت و 
معدن از قابليت ها و پيش��رفت هاي كشور در بخش 
صنعت و معدن خب��ر داد و تأكيد كرد: »بر اس��اس 
سند چش��م انداز۱۴۰۴، بايد تا چهار سال آينده در 
همه ش��اخص هاي علمي، اقتصادي و غيره جايگاه 
نخست منطقه را كسب كنيم، به همين سبب بايد از 
خود بپرسيم كه آيا به اين چشم انداز مي رسيم و اگر 
چالشي وجود دارد، اين چالش ها در چه زمينه هايي 
است؟« فاطمي امين اضافه كرد: »تجربه نشان داده 
است پس از ورود به هر صنعتي، پس از حدود ۱۰ تا 
۱5سال به بلوغ در آن رسيده و توانسته ايم زيروبم كار 
را ياد بگيريم. در توزيع جغرافيايي، سرمايه گذاري و 
زنجيره ارزش صنايع، ش��يوه حكمراني اشتباه بوده 
است، بنابراين با وجود صرف وقت و سرمايه، خروجي 

الزم را نگرفته ايم.«
وزير صنعت با اعالم اينكه در روند تنظيم گري امور 
3۱7مورد از قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير 
شناسايي شده اس��ت، گفت: »به سمت تنقيح و 
حذف موارد اضافي حركت كرده ايم، همچنين در 
روند تنظيم بازار س��عي بر ايجاد ثبات بوده است، 
براي مثال در صنعت فوالد ك��ه ظرفيت بازار آن 
بي��ش از 5۰۰هزارميليارد توم��ان، يعني حدود 
2۰ميليارد دالر اس��ت، تدابيري در پيش  گرفته 
شد كه كمترين نوس��ان قيمتي را داشته باشد و 
اين ثبات به وجود آمده ب��دون كوچك ترين كار 

تعزيراتي و نظارتي خاص ايجاد شده است.«
وي افزود: »از نظر سرمايه گذاري نيز اين نبود توازن 
مش��هود اس��ت و در حوزه جغرافيايي نيز به  عنوان 
نمونه در شهرك صنعتي اش��تهارد در استان البرز، 
حدود ۴۰هزار فرصت شغلي از س��رمايه گذاري در 
حوزه هاي مختلف صنعتي ايجاد شده است، در حالي  
كه تنها ۱۰هزار ظرفيت نيروي انساني موجود در خود 
شهرستان اشتهارد وجود دارد و بيش از3۰هزار نيروي 

انساني موردنياز بايد از مناطق ديگر تأمين شود.«
فاطمي امي��ن اعالم ك��رد: »ب��ر اس��اس برنامه 
اولويت گذاري ش��ده وزارت صمت، خوشبختانه 
خام فروش��ي مواد معدني در كش��ور نداريم و در 
طول مدت استقرار دولت حدود 5۰۰ميليون تن 
مواد معدني در كشور توليدشده كه فقط كمتر از 

يك درصد آن، صادر شده است.«

طبق اع�الم معاون گم�رك ایران در س�ه ماهه ابتدایي امس�ال 
بیش از 4/5میلیارد دالر کاالي اساس�ي وارد کش�ور شده است. 
 فرود عسگري، معاون امور گمركي گمرك ايران طي گزارشي جزئيات 
واردات كاالهاي اساسي را كه از ابتداي سال تاكنون اعالم نشده بود به 
 ايسنا اعالم كرد كه نشان مي دهد در سه ماهه نخست سال جاري بالغ بر 
5/9ميليون تن به ارزش بيش از ۴/5ميليارد دالر كاالي اساس��ي از 

گمرك ترخيص و وارد كشور شده است. 
واردات 25قلم كاالی اساسي با دو ارز ترجيحي و نيمايي انجام مي شود 
كه تا اوايل سال جاري هفت قلم با ارز ۴هزارو2۰۰ توماني تأمين ارز 
مي شد اما از ارديبهشت ماه حذف ارز ۴هزارو2۰۰ آغاز شده است ولي 
به هر حال بخش زيادي از كاالهايي كه قباًل با اين نرخ تأمين ارز شده 
بود، در حال ترخيص است كه ش��امل گندم، جو، ذرت، روغن خام، 
دانه هاي روغني، كنجاله سويا و بخش��ي از دارو و تجهيزات پزشكي 
است. گزارش معاون گمرك نش��ان مي دهد گندم با  ۱/7ميليون تن 

به ارزش 7۱8/6ميليون دالر و ذرت با ۱/7ميليون تن به ارزش بيش 
از 675/9ميلي��ون دالر در صدر 25قلم كاالي اساس��ي وارداتي قرار 
دارند. همچنين انواع دانه ه��اي روغني با 6۴۴/۱ه��زار تن به ارزش 
بيش از 5۰3/7ميليون دالر و روغن هاي خوراكي نيمه جامد و مايع با 
295/9هزار تن به ارزش بالغ بر 5۰9/9ميليون دالر ديگر اقالم وارداتي 

اساسي با حجم باال هستند. 
كنجاله س��ويا با 277 هزار تن ب��ه ارزش ۱6۱ ميلي��ون دالر و جو با 
255/5هزار تن به ارزش بيش از 9۴/۱ ميليون دالر به همراه ذرت از 

نهاده هاي دامي هستند كه در سه ماه اول امسال وارد شده اند. 
ديگر كااليي كه با ارز ترجيحي تأمين ارز و وارد كش��ور ش��ده دارو و 
تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي است كه بالغ بر ۴/۱هزار تن به 

ارزش بيش از 63۴ ميليون دالر از گمرك ترخيص شده است. 
   از واردات نیمایي ها چه خبر؟

ساير اقالم با ارز نيمايي وارد كشور شده اند كه حجم كمتري نسبت به 

تأمين ارزشده ها با ارز ترجيحي دارند و مي توان به برنج با 583/6هزار 
تن ب��ه ارزش 5۴9/5ميلي��ون دالر و همچنين ش��كر خ��ام با وزن 

۱۱۰/6هزار تن به ارزش بيش از 57/9ميليون دالر اشاره كرد. 
واردات گوشت قرمز نيز در سه ماه اول امسال شامل 78۰تن به ارزش 
۴/5ميليون دالر گوشت قرمز گرم و 7/2هزارتن به ارزش 3۱/7ميليون 
دالر گوشت قرمز سرد بوده است. در دوره مورد بررسي ۱9/9هزار تن 
به ارزش 35/8ميليون دالر گوشت مرغ از گمرك ترخيص و وارد شده 
است. گفتني است در سال گذش��ته حدود 3۰/9ميليون تن كاالي  
اساس��ي در 25گروه كااليي به ارزش ۱9/6ميلي��ارد دالر وارد ايران 
شد  كه نسبت به سال۱399 در وزن 32 درصد و در ارزش 6۰ درصد 
افزايش داشت. از مجموع كاالي وارداتي اساس��ي نيز 26/9ميليون 
تن به ارزش ۱5/۱ميليارد دالر مربوط به واردات كاالي اساسي با ارز 
ترجيحي بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 33 درصد 

در وزن و 75 درصد در ارزش افزايش پيدا كرده بود.

جزئيات واردات 4/5ميليارد دالر كاالي اساسي اعالم شد
  تجارت

ریاست جمهوری

  گزارش  یک

 بررسي بسته دوم وزارت راه
براي كنترل بازار اجاره در هیئت دولت

وزیر راه و شهرس�ازي با تأکید بر لزوم رعایت مصوبه س�ران سه 
قوه مبني بر س�قف ۲5 درص�دي افزای�ش اجاره  مس�كن گفت: 
بس�ته جدیدي براي کنترل بازار اجاره بها در هیئت دولت مطرح 
خواهد ش�د. تمامي واحده�اي امالك کش�ور پیش از ای�ن با کد 
رهگی�ري در س�امانه اي در وزارت صمت باید به ثبت مي رس�ید 
که مقرر ش�ده اس�ت ای�ن س�امانه ب�ه وزارت راه و شهرس�ازي 
منتقل ش�ود، با قرارگی�ري این س�امانه در زیرمجموع�ه وزارت 
راه و شهرس�ازي ب�ه اطالعات مهمي دس�ت پی�دا خواهیم کرد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازي، رستم قاسمي، وزير راه و 
شهرسازي در جلسه شوراي مسكن ضمن تسليت به بازماندگان حادثه 
زلزله هرمزگان كه طي آن جمعي از هموطنان جان خود را از دس��ت 

دادند، به رسيدگي فوري به حادثه ديدگان تأكيد كرد. 
قاسمي درباره ادامه اين جلسه به موضوع اجاره مسكن و مصوبه تعيين 
حداكثر افزايش اجاره بها اشاره كرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و 
زمان جابه جايي مستأجران، در روزهاي اخير شاهد قيمت هاي بسيار 
باال در همه شهرها به ويژه شهر تهران بوده ايم، به همين منظور بستري 
از سوي وزارت راه و شهرسازي براي بهبود شرايط اجاره نشيني فراهم 
ش��د و يكي از مهم ترين مصوبات آن توسط سران س��ه قوه همزمان با 
ارسال طرح وزارت راه و شهرسازي براي بازار اجاره مسكن به مجلس 
شوراي اس��المي، به تصويب رسيد كه بر اين اس��اس مقرر شد سقف 

اجاره بها در تهران 25 درصد و ساير شهرها 2۰ درصد باشد. 
وزير راه و شهرسازي افزود: از سوي ديگر استفتايي هم از مقام معظم 
رهبري انجام گرفت كه حكم فقهي ايش��ان به بس��ياري از س��ؤاالت 
مطرح شده در اين خصوص پاس��خ مي دهد. قاسمي خاطر نشان كرد: 
با كمك اين مصوبه حدود 8۰ درصد مس��تأجران مل��زم به جابه جايي 
نيس��تند و تنها حدود ۱5 الي 2۰ درصد از جمعيت مستأجران نياز به 
جابه جايي دارند. اين عضو كابينه دولت س��يزدهم اعالم كرد: بس��ته 
ديگري هم از سوي وزارت راه و شهرسازي براي اجاره مسكن، امروز در 

جلسه هيئت دولت براي تصويب هيئت وزيران مطرح خواهد شد. 
وي در ادامه به سامانه كد رهگيري مؤجران اشاره كرد و گفت: تمامي 
واحدهاي امالك كش��ور پيش از اين با كد رهگيري در س��امانه اي در 
وزارت صمت بايد به ثبت مي رسيد كه مقرر شده اين سامانه به وزارت 
راه و شهرسازي منتقل ش��ود، با قرارگيري اين سامانه در زيرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازي به اطالعات مهمي دست پيدا خواهيم كرد كه 
براي برنامه ريزي ب��ه منظور نظارت و كنترل ه��اي الزم در بازار اجاره 
مسكن س��ال هاي آتي كمك خواهد كرد. وزير راه و شهرسازي خاطر 
نشان كرد: مسئول كنترل شبكه اجاره مس��كن توسط اين سامانه در 
استان ها، ادارات كل راه و شهرسازي استان هستند كه بايد با ايجاد مركز 

يا ستادي ويژه اين موضوع را پيگيري كنند. 
قاسمي افزود: در سال هاي آينده با ايجاد نرم افزارها و سامانه هاي بيشتر 

كنترل ها بر بازار اجاره دقيق تر خواهد شد. 
وي با تأكيد بر اينكه قرارداد اجاره مسكن يك قرارداد شخصي بين دو 
شخص حقيقي است، افزود: شرايط كشور ايجاب مي كند براي كنترل 

وضعيت بازار اجاره مسكن پيگير اجراي اين مصوبه باشيم. 
   درخواست س�خنگوي دولت از وزارت راه و شهرسازي در 
جلس�ه ش�وراي مس�كن: نظارت بر اتحادیه امالك و بنگاه ها 
افزایش یابد و قرارگاه رسانه اي نهضت ملي مسكن ایجاد شود

افزايش نرخ مسكن و اجاره بها فشار زيادي را از ناحيه هزينه اسكان به 
نيمي از مردم جامعه تحميل كرده است، در چنين شرايطي سخنگوي 
دولت در جلسه شوراي مس��كن از وزارت راه و شهرسازي درخواست 
كرد نظ��ارت بر اتحاديه و بنگاه هاي مش��اوران ام��الك افزايش يابد و 
قرارگاه رسانه اي نهضت ملي مسكن ايجاد شود، از سوي ديگر وزارت 
راه و شهرس��ازي نيز انتقال داده هاي صنف بنگاه مش��اوران امالك از 
وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي را بسته دوم طرح كنترل بازار 

اجاره بها معرفي كرد. 
ميانگين هر متر مربع مسكن در شهر تهران به مرز ۴۰ميليون تومان 
رسيده است و هزينه اجاره مسكن ديگر نيازي به تشريح وضعيت ندارد، 
زيرا در فضاي مجازي و حقيقي ركوردشكني هزينه هاي اجاره از نظرها 
پنهان نيست، در اين ميان مستأجران و نيازمندان به تهيه مسكن ديگر 
از مرز اس��تيصال عبور كرده اند و به مرحله عجز و ناتواني در برابر رشد 
قيمت ها رسيده اند، از اين رو افكار عمومي با عبور از مقوله مقصريابي 
خواهان ورود حاكميتي بر پايان دادن به اين وضعيت آشفته بازار مسكن 
و اجاره بها هستند، زيرا رشد هزينه اسكان مهاجرت هاي جبري را در 

كشور رقم خواهد زد. 
رش��د ممتد نرخ مس��كن و هزينه اجاره بها آرامش ذهني جامعه و به 
ويژه مس��تأجران و پدر و مادرها را به هم زده اس��ت، زيرا شايد امروز 
عده اي از خود مالكيت ملكي داشته باش��ند اما خوب واقفند كه فردا 
روز فرزندانشان با مشكل اسكان و هزينه هاي سنگين مسكن روبه رو 
خواهند شد، از اين رو سياستگذاري صحيح در حوزه زمين و ساختمان 
به يك دغدغه فراگير تبديل ش��ده است، البته در ش��رايطي كه تورم 
سرعت حركت خود را به دليل مسائل جهاني و تحريم ها و كسري بودجه 
دولت و سودجويي برخي از اصناف تشديد كرده، دولت نيز عزم خود را 

جزم كرده است تا اين عارضه اقتصادي را حل و فصل كند. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، سخنگوي دولت با اعالم 
آمادگي هيئت دولت براي طرح موضوعات مورد نياز براي تصويب در 
دولت و مجلس، گفت: طرح عظيم نهضت ملي مسكن با توجه به اولويت 
باال و ابعاد گسترده آن، نيازمند تشكيل يك قرارگاه رسانه اي ويژه براي 

اطالع رساني مستمر است. 
آقاي بهادري جهرمي در جلس��ه روز گذشته ش��وراي مسكن، تعديل 
عرضه و تقاضا در بازار مسكن را يك ضرورت انكارناپذير دانست و ضمن 
تأكيد بر همكاري مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازي گفت: از آنجا 
كه طرح نهضت ملي مسكن از طرح هاي ابالغي با اولويت باال از سوي 
رئيس جمهور بوده است، در همكاري براي تصويب هرگونه مصوبه مورد 

نياز در دولت يا طرح آن با نمايندگان آمادگي وجود دارد. 
وي افزود: بايد قرارگاه رسانه اي رصد پيشرفت طرح نهضت ملي مسكن 
تشكيل و گزارش پيشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح 

و درباره آنها تصميم گيري شود. 
سخنگوي دولت با اشاره به دغدغه اصلي رئيس جمهور در بخش مسكن 
تصريح كرد: طرح نهضت ملي مس��كن يكي از سه اولويت كالن دولت 

است كه براي پيشبرد آن بايد همه اركان دولت پاي كار بيايند. 
بهادري جهرمي، مس��كن را حوزه اي عدددار و شفاف دانست كه مورد 

پيگيري و مطالبه اصحاب رسانه است. 
سخنگوي دولت درباره نقش رونق مسكن در اقتصاد كشور هم گفت: 
تأثير خبر هاي مربوط به افزايش توليد مسكن در قالب نهضت ملي، بعد 
واقعي و انتزاعي دارد و قطعاً آثار انتظاري رونق بازار مسكن بر شاخص 

مديران تأثير مثبت خواهد گذاشت. 
وي ادامه داد: همه مديران راه و شهرسازي استان ها به صورت مستمر، 
به زبان هاي گوناگون و در قالب هاي متفاوت گزارش و آمار هاي ساخت 
مسكن و جزئيات روند آن را اعالم كنند تا روايت پيشرفت طرح نهضت 

ملي مسكن براي مردم قابل لمس باشد. 
بهادري جهرمي درباره موضوع اجاره بها هم گفت: با وجود اينكه عوامل 
ايجاد افزايش اجاره بها مثل كاهش عرضه مسكن و افزايش قيمت زمين 
باقي مانده از دولت قبل اس��ت، اما فضاي رسانه اي براي روشنگري در 

اين خصوص اهميت زيادي دارد. 
سخنگوي دولت پيشنهاد داد نظارت وزارت راه و شهرسازي بر اتحاديه 
امالك و بنگاه ها افزايش ياب��د و ايجاد قرارگاه رس��انه اي نهضت ملي 

م.الف: 3412مسكن در دستور كار قرار گيرد.
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