
آغاز روابط تجاری ایران با عربستان 
رکنا- صادرات ایران 
به عربستان در دومین 
ماه دولت سیزدهم آغاز 
شد. شــبکه الجزیره به 
نقل از سخنگوی گمرک 

ایران از آغاز و سرگیری صادرات ایران به عربستان 
پس از وقفه ای چند ساله خبر داد. سخنگوی گمرک 
گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از 47میلیون 
تن کاال به ارزش 22میلیارد و 588میلیون دالر بین 
ایران و 15 کشور همسایه تبادل شد که بازگشت 
عربستان به مقاصد صادراتی ایران یکی از موارد مورد 

توجه در این مدت است.
    

گرانی موجب حذف بسیاری از 
اقالم از سبد خانوار شد

اتاق اصناف ایران- عضو هیات رئیســه اتاق 
اصناف ایران با اشاره به روند افزایش قیمت ها و گرانی 
در بازار گفت: بار تــورم و افزایش قیمت ها بر دوش 
اصناف است و این مساله باعث رکود کسب وکارها 
در بازار شده است. رسول جهانگیری اظهار کرد: در 
چند سال اخیر کسب و کارها شرایط خوبی ندارند و 
این مساله منوط به کرونا هم نمی شود بلکه صعودی 
شــدن قیمت کاالها بر رکود بازار تأثیرگذار بوده و 
خیلی از مشاغل تحت تأثیر این گرانی ها قرار گرفتند 
و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و 

مردم تنها کاالهای ضروری را تهیه می کنند.
    

 انجمن تایر افزایش الستیک 
سبک و سنگین را ابالغ کرد

مهر- انجمن صنفی 
صنعت تایر امروز در نامه 
ای خطاب به شــرکت 
هــای عضــو انجمن، 
اعمال افزایش قیمت ۳۰ 

درصدی را اعالم کرد. حدود یک ماه پیش سخنگوی 
انجمن تایر خبر از افزایش 15 درصدی قیمت تایر داد؛ 
اما پس از اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از انجمن تایر درخواست کرد تا اسناد 
مرتبط با چرایی افزایش قیمت را ارائه کند، بالفاصله 
انجمن از تصمیم خود برای اعمال گرانی، عقب نشینی 
کرد. با این حال انجمن صنفی صنعت تایر امروز در 
نامه ای خطاب به شرکت های عضو انجمن، اعمال 

افزایش قیمت ۳۰درصدی را اعالم کرد.
    

 آخرین خبر درباره افزایش 
قیمت بلیت هواپیما 

سازمان هواپیمایی کشــوری بر رعایت مقررات 
ابالغی ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا، از جمله 
رعایت ۶۰ درصدی ظرفیــت هواپیما تاکید و اعالم 
کرد که هیچ تصمیمی بــرای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما در دستور کار خود نداریم. سازمان هواپیمایی 
کشوری اعالم کرد: هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، 
ابالغیه ها و دستورالعمل ها و سهل انگاری در این رابطه 
تخلف محسوب شده و شــرکت هایی که از اجرای 
این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به 
مجوزهای پروازی آن شــرکت ها اقدام خواهدکرد. 
همچنین سازمان هواپیمایی کشوری هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در دستور کار خود 
ندارد و شرکت های هواپیمایی موظفند در خصوص 
نرخ بلیت هواپیما، براساس تصمیمات اتخاذ شده در 
آخرین جلسه شورای عالی هواپیمایی عمل کنند 
و فروش باالتر از ســقف نرخ تعیین شده در جلسه 

مذکور، تخلف محسوب می شود.
    

افزایش قیمت لوازم خانگی 
غیرقانونی است

کیــوان گــردان، 
مدیرکل دفتــر صنایع 
فلزی و لــوازم خانگی 
وزارت صمــت، در یک 
برنامه تلویزیونی گفت: 

تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش 
قیمت نداشتند. بعد از دســتور وزیر صمت درباره 
بررسی افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی، بسیاری 
از شرکت ها را  بررســی کردیم. خیلی از شرکت ها 
افزایش قیمت نداشــتند. اما به گفتــه وی برخی 
شــرکت ها افزایش قیمت چهار تــا پنج درصدی 
داشــته اند که تذکر الزم به آن ها داده شد. مدیرکل 
دفتر صنایع فلزی و لــوازم خانگی وزارت صمت در 
ادامه تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت در سطح 
عرضه لوازم خانگی، قبل از بررسی کارشناسی از سوی 
وزارت صمت و صدور اجازه بــرای افزایش قیمت، 
غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می شود. وی 
تاکید کرد که وزارت صمت هنوز هیچ اجازه ای برای 
افزایش قیمت صادر نکــرده و افزایش قیمت های 

اعمال شده در حال حاضر غیرقانونی است.
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مریم شکرانی

 بلوک شرق دست رد به سینه ایران 
زد. حاال پس از آنکه مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اســالمی از ممنوعیت ورود 
کشتی های ایرانی به بنادر بزرگ چین 
خبر داد، گزارش های دیگری منتشــر 
شده است که نشــان می دهد هند هم 
برخی بنادر خود را به روی ایران بسته 
است. نکته مهم این است که هند پروژه 
مهمی در بندر چابهار در دست اجرا دارد، 
اما تغییر معادالت سیاسی در افغانستان، 
اهمیت این پــروژه را برای هند کاهش 
داده اســت.  این موضــوع در حالی رخ 
می دهد که آخرین خبرها حاکی از آن 
است که هندی ها عالوه بر بستن بنادر 
خود روی کشتی های ایرانی، وارد یک 

مناقشه گازی با ایران هم شده اند. 
 مناقشه گازی جدید 

میان ایران و هند
روزنامه هندی اکونومیک تایمز از 
قول مقامات این کشور از مناقشه گازی 
جدید بین ایران و هند خبر داده و ادعا 
کرده اســت که حتی اگر شرکت های 

ایرانی عملیات توســعه میدان گازی 
»فرزاد بی« را اجرا کنند، کنسرسیوم 
شــرکت های هندی حق دریافت ۳۰ 

درصد از سود این پروژه دارد.
 یک مقام هندی به این روزنامه گفته 
ایران هنــد را در شــرایط قراردادهای 
توســعه این میدان قرار نمی دهد ولی 
مجوز توســعه این پــروژه در اختیار 
کنسرسیوم هندی اســت و باید سهم 
داشته باشد. کنسرسیوم هندی در سال 
2۰۰2 عملیات اکتشــاف در آب های 
جنوبی ایران، در نزدیکی عربســتان 
را آغاز کرد و بعد از شــش سال فعالیت 
لرزه نگاری و حفاری چاه ها، همچنین 
صرف 85 میلیون دالر هزینه، موفق به 
کشف بلوک فارسی شد که میدان گازی 

»فرزاد بی« نیز بخشی از آن است.
طبــق قــرارداد اکتشــاف، کل 
هزینه های عملیات بر عهده کنسرسیوم 
هندی بوده، اما ایران متعهد شده است 
در عملیات توسعه میادینی که کشف 
می شود، شرکت  های هندی ۳۰ درصد 
سهم داشــته باشند. از ســال 2۰۰8 
تاکنون شــرکت »او.ان.جی.ســی« 

مذاکراتی با ایران برای توسعه این میدان 
و گرفتن سهم ۳۰ درصدی شرکت های 
هندی داشته، اما تحریم های بین المللی 
باعث شد که این شرکت نتواند قرارداد 
توسعه میدان با ایران را امضا کند. مقامات 
ایران پیش از این از اختالف با شــرکت 
هندی بر ســر قیمت گاز نیز خبر داده 
بودند. نهایتا اردیبهشت سال گذشته 
شــرکت ملی نفت ایران بدون کسب 
اجازه از کنسرسیوم هندی، کل قرارداد 
توسعه میدان »فرزاد بی« به ارزش 1.78 
میلیارد دالر را به شــرکت پتروپارس 

ایران حواله کرد.
مقامات هندی ادعا می کنند به غیر از 
سهم ۳۰ درصدی در پروژه، کنسرسیوم 
هندی 85 میلیون دالر سرمایه گذاری 
که برای کشــف میدان یاد شده انجام 
داده را به همراه سود آن از ایران خواهد 
گرفت. درخواســت غرامت و ســود از 
ایران به خاطر لغــو یک طرفه قرارداد و 
واگذاری پروژه به شرکت داخلی بدون 
جلب رضایت شریک خارجی در حالی 
است که ایران به خاطر قرارداد صادرات 
گاز به امارات از میدان سلمان، ۶ مهرماه 

امســال به ۶۰7 میلیون دالر جریمه 
محکوم شد و این تنها بخشی از خسارت 
مطالبه شده است. ایران طی سال های 
گذشــته در دو پرونده دیگر مناقشــه 
گازی در دادگاه های بین المللی جریمه 
شده اســت که یکی از آنها جریمه 1.۹ 
میلیارد دالری در سال 2۰17 به خاطر 
گران فروشــی گاز به ترکیه و دیگری 
جریمه 2 میلیارد دالری پارسال علیه 
ایران به خاطر تأخیر در پرداخت پول گاز 

وارداتی از ترکمنستان بوده است.
وقتی هند با چین همسو می شود

این موضوع در حالــی رخ می دهد 
که هندی ها به تازگی اعالم کرده اند که 
کشتی های ایرانی را به برخی بنادر خود 
راه نمی دهند. ملک رضا ملک پور، عضو 
هیئت مدیره انجمن توسعه دریامحور به 
اقتصاد آنالین گفته است که نه تنها هیچ 
یک از بنادر بزرگ چین اجازه نمی دهند 
که کشتی های ایرانی در آنجا پهلوگیری 
کنند که حاال مهمترین بندر کانتینری 
هند هم روی کشتی های ایرانی بسته 

شده است.
او توضیح داده اســت: »آدانی« که 
بزرگترین اپراتور بندری هند به شمار 
می آید، به تازگی در اطالعیه  ای اعالم 
کرده که ورود محموله های کانتینری 
ایران، افغانستان و پاکســتان به بنادر 
زیر مجموعه این اپراتــور از 15 نوامبر 
ممنوع شده اســت. ملک پور ادامه داد: 
تحریم هزینه های حمل و نقل دریایی 
را به شدت باال برده است و این موضوع 
روی قیمت تمام شده انواع محصوالت 
و کاالهای بازار ایران تاثیر قابل مالحظه 
داشــته اســت و حاال با این اطالعیه 
پایانه های مهم کانتینری هند هم روی 

کشتی های ایرانی بسته شده است.
رویترز در زمینه اطالعیه گروه آدانی 
هند نوشته است که آنها برای این تصمیم 
خود هیچ توضیحی نداده انــد اما این 
تصمیم چند هفته پــس از آن گرفته 
شــد که مقامات هندی نزدیک به سه 
تن هروئین از افغانستان به ارزش 2۰۰ 

میلیــارد روپیه از دو کانتینــر در بندر 
موندرا کشف کردند.

چرا بندر چابهار دیگر برای هند و 
چین مهم نیست؟

الزم بــه توضیح اســت که چندی 
پیش هم محمدرضا مدرس خیابانی، 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
از ممنوعیت ورود کشتی های ایرانی به 
بنادر چین به دلیل اعمال محدودیت 
از سوی این کشور خبر داد. او گفته بود 
که کشتی های ایرانی در حال حاضر با 
گرفتاری های زیادی مواجه هستند و 
نه تنها امکان نوسازی ندارند که مشکل 
بیمه ای دارند و همچنین امکان تامین 
ســوخت در خارج از کشــور برایشان 

مهیا نیست.
او تاکیــد کــرده بود کــه گرچه 
پاالیشگاه شازند سال گذشته ۹۰ درصد 
سوخت مورد نیاز کشــتی های ایران 
را تامین کرده اســت اما هزینه تامین 
سوخت از داخل بیشــتر از نرم جهانی 
است چون هم مالیات بر ارزش افزوده 
به آن تعلق می گیــرد هم هزینه حمل 
آن از شــمال به جنوب کشور را تامین 
می کنیم. او در ادامه گفته است: بنادر 
چنین ممنوعیت ورود شناورهای این 
شرکت را اعمال می کنند. سال گذشته، 
4 ماه شــناورهای ما در بنــادر چنین 
متوقف ماند، کماکان این محدودیت ها 
ادامه دارد.  البته باید به این نکته اشاره 
کرد که کشتی های ایرانی تقریبا دیگر 
در هیــچ بندر بزرگ جهــان پذیرفته 
نمی شــوند و از آن سمت هیچ کشتی 
خارجی حاضر بــه پهلوگیری در بنادر 
ایران نیست.  عضو هیئت مدیره انجمن 
توســعه دریامحور درباره ممنوعیت 
پذیرش کشتی های ایرانی در بنادر چین 
هم توضیح می دهد: تا زمان حضور امریکا 
در افغانستان، ایران و بندر چابهار برای 
چین و هند اهمیت زیادی داشت. چین 
از این جهت که به دلیل حضور امریکا، 
پایگاه قدرتمندی در افغانستان نداشت 
و ترجیح می داد که کریدور چین-هند-

ایران را از طریق بندر چابهار فعال کند و 
بندر چابهار و ایران از آن جهت برای هند 
اهمیت داشت که متحد استراتژیک هند 
یعنی امریکا در افغانستان حضور داشت 
و بازار این کشور برای هند بسیار مهم بود 
اما به دلیل اختالفات سیاسی با پاکستان 
تصمیم گرفته بود، بندر چابهار ایران را 
به عنوان مسیر جایگزین دسترسی به 

افغانستان تعریف کند.
ملک پور ادامه می دهد: با تســلط 
طالبان به افغانســتان ایــران اهمیت 
سابق خود را برای چین و هند از دست 
داده است. چین از آن جهت که حضور 
مستقیم در افغانستان دارد و دیگر نیازی 
به بندر چابهار و مسیر ایران ندارد و هند 
از آن جهت که طالبان به عنوان شریک 
سیاسی پاکستان، بازار خود را روی هند 
بسته اســت. بنابراین آنها دیگر لزومی 
نمی بینند که از طریق بنادر خود به ایران 
امتیاز بدهند و ریسک تحریم را بپذیرند.

 به نظر می رسد تحریم ایران و ظهور 
طالبان در افغانســتان دست به دست 
یکدیگر داده تا اهمیت استراتژیک بندر 
چابهار، تنها بنــدری که از تحریم های 
آمریکا معاف شــد، کاهش یابد. در این 
فضا، وقتی کشتی های ایرانی در بنادر 
بــزرگ جهانی پذیرفته نمی شــوند و 
ایران با تحریم های بانکی روبروســت؛ 
چشم انداز پیش رو تاریک است که برای 
بهبود وضعیت اقتصاد ایران چاره ای جز 

روشن کردن آن وجود ندارد. 

هند همسو با چین، بنادر خود را به روی ایران بست

دست رد شرقی ها به سینه ایران
ملک رضا ملک پور، عضو 

هیأت مدیره انجمن توسعه 
دریامحور: هیچ یک از بنادر 
بزرگ چین اجازه نمی دهند 

که کشتی های ایرانی در 
آنجا پهلوگیری کنند و حاال 

مهمترین بندر کانتینری 
هند هم روی کشتی های 

ایرانی بسته شده است

عضو  هیأت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و روسیه گفت:  بالغ بر 8۰ درصد از صادرات 
ما به روسیه محصوالت غذایی و کشاورزی است 
که عمده آنها از مرز آستارا عبور می کنند. در این 
راستا با توجه به اتفاقات شمال غرب با یک سری 
از کارشکنی ها و عدم همکاری دولت آذربایجان 

هم مواجه هستیم.
سید جلیل جاللی فر در گفت وگو با ایلنا در 
مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و روسیه گفت: 
واردات ما از روسیه در حوزه نهاده های دامی به 
دو دلیل کاهش پیدا کرده اســت. روسیه برای 
صادرات نهاده های دامی و چوب عوارض دریافت 
می کند که علت آن کمبود در روســیه و امنیت 
غذایی بوده که این اتفاق قیمت تمام شده ما را 

افزایش داده است. دلیل دوم تفاوت نرخ ارزش 
اظهار کاال برای ثبت ســفارش گمرکی است به 
طور مثال اگر نرخ آن بــرای واردات نهاده های 
دامی از روسیه 25۰ دالر یا 28۰ باشد از جنوب 
کشور تا 4۰ دالر متفاوت است. این موضوع فضای 
مبادله تجاری را با چالش مواجه می کند و نشان 
می دهد کــه واردکننــدگان نهاده های دامی، 

گروه های مافیایی و دارای رانت دخیل هستند.
وی افزود: االن در روســیه نهاده های دامی 
وجود دارد اما کشتی نیست که آنها را بیاورد. یکی 
از صادرکنندگان ۳ هزار تن نهاده های دامی دارد 
که ارز آن را هم دریافت کرده؛ اما دو ماه است که 
به دنبال کشتی برای انتقال آن به ایران است ولی 

کشتیرانی می گوید کشتی ندارد.

صف 10 کیلومتری کامیون ها در آستارا
وی در مورد کارشــکنی های صورت گرفته 
بیان کرد: آذربایجان نمی تواند مستقیما بگوید 
که این خط کشتی رانی را بسته ام چراکه یک خط 
ترانزیتی وجود دارد و پای کشور روسیه در میان 
است. هر روز بهانه ای می آورد و کارهای مرزی را 
انجام نمی دهد. یک روز می گوید برق قطع است، 
روز دیگر دستگاه ایکس ری کار نمی کند، یک 
روز می گوید ســگ موادیاب نیست. به همین 
علت دیده می شود که تعداد زیادی کامیون صف 
بســته اند و حتی با صف های 1۰ کیلومتری در 

آستارا مواجه می شویم.
عضو  هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه 
در ادامه اضافه کرد: باید با هرکشوری به خصوص 

کشورهای همســایه یک مدل از دیپلماسی را 
داشته باشیم، اخیرا خبری منتشر شد که مسیر 
ترانزیت ارمنستان جایگزین آذربایجان می شود. 
این موارد را نباید در این شرایط رسانه ای شود. 
آذری ها با ارمنی ها درگیر هســتند و هر میزان 
که این اخبار رســانه ای شــود، کارشکنی رخ 
می دهد. االن تنها راه آن دیپلماسی است تا این 

مسیر باز شود.
در بازار روسیه کار نکردیم

جاللی فر با انتقاد از ســبد صادراتی ایران به 

روســیه گفت: دلیل آن که میزان صادرات ما به 
بازار روسیه که 24۳ میلیارد دالر واردات دارد، 
در طول 11 ســال هنوز ۶۰۰ تــا 7۰۰ میلیون 
دالر بوده، آن است که ما روی تنوع بازار روسیه 
کار نکرده ایم. ما تنها گوجــه و خیار و هندوانه 
و کاالهای مشــابه که همه از سوبسید استفاده 
می کنند صادر کرده و فکر می کنیم که در حال 
صادرات هستیم در حالی که ما سوبسید خود را 
با دیگر کشورها شریک می شویم. ما باید به دنبال 
صادرات کاالهایی که کمتر از سوبسید استفاده 
کنند نیز باشیم. وی افزود: صادرات یک کامیون 
محصول دانش بنیان معادل 2۰ کامیون محصول 
کیوی است و ارزش افزوده بیشتری دارد. یا باید 
روی حوزه های مانند پوشاک کار کنیم که اشتغال 
بیشــتری ایجاد می کنند. دارو یا تجهیزات هم 
می توانند گزینه های مناسبی باشند. در کشور ما 
روی تنوع بازار به خوبی و به صورت سیستماتیک 

کار نشده است.

عضو  هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه:

آذربایجان برای صادرات به روسیه کارشکنی  می کند

خبر

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع بسیار مهم این است که 
این واحدهای مسکونی از طریق دولت ساخته نمی شوند بلکه 
توزیع مدیریت ساخت این 4 میلیون واحد بین دستگاه ها تقسیم 
خواهد شد. قرار بر این است که انبوه سازان با همکاری تعاونی ها 
وارد این پروژه شوند که برخی از این واحدها خودمالکی هستند 

و تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله برای ساخت گرفته می شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، رستم قاسمی در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل راه آهن در جمع خبرنگاران با اشاره به 
برنامه های مسکن در دولت سیزدهم اظهار داشت: قانون جهش 
تولید مسکن که خواست دولت سیزدهم است، یک ماه گذشته 
به تصویب رسید که طبق آن 4 میلیون مسکن در 4 سال ساخته 
می شود که می تواند کمک بســیار بزرگی برای خانه دار شدن 

مردم باشد.

وی ادامه داد: ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال به 
معنای ساخت هر سال یک میلیون واحد نیست و قرار بر این شده 
که در فاز اول ساخت بیش از 2 میلیون واحد مسکونی را آغاز کنیم 

و تفاهمنامه هایی هم در این زمینه امضا شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین زمین برای ساخت این 
4 میلیون واحد مسکونی گفت: صبح امروز آخرین اطالعات را از 
سازمان ملی و زمین گرفتم که بر اساس آن در بیش از 8۰۰ شهر، 
زمین برای اجرای این پروژه تامین شده است و مهمترین سیاست 
ما ایجاد بانک زمین در وزارت راه و شهرسازی است که اقدامات 

آن را انجام داده ایم.
قاسمی افزود: برای آغاز 2 میلیون واحد مسکونی پروژه جهش 

تولید مسکن در بسیاری از شهرها، زمین آماده شده است.
وی با اشاره به سهم بانکها در تامین مالی این پروژه یادآور شد: 

2۰ درصد از تسهیالت بانکی تا سقف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به 
این پروژه اختصاص پیدا می کند.

وزیر راه و شهرسازی از تعیین سقف وام پروژه جهش تولید 
مسکن خبر داد و گفت: وام حدود 4۰۰ میلیون تومانی برای مراکز 
استانها در نظر گرفته ایم که این مبلغ برای روستاها 25۰ میلیون 
تومان است و قرار بر این است که فردا در جلسه شورای عالی پول 

و اعتبار این موضوعات تصویب شود.
قاســمی تاکید کرد: پس از آن تمام واجدان شرایط و خانه 
اولی ها می توانند در ســامانه جدید ثبت نام کنند و بخشــی از 
ســخت گیری ها و شــرایط هم برای ثبت نام اصالح و یا حذف 

می شود.
وی در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا چینی ها وارد 
ساخت و ساز مسکن دولتی در ایران می شوند، بیان داشت: 
موضوع بسیار مهم این اســت که این واحدهای مسکونی از 
طریق دولت ساخته نمی شوند بلکه توزیع مدیریت ساخت 
این 4 میلیون واحد بین دســتگاه ها تقسیم خواهد شد. قرار 
بر این اســت که انبوه ســازان با همکاری تعاونی ها وارد این 
پروژه شــوند که برخی از این واحدها خودمالکی هستند و 

 تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله برای ساخت گرفته می شود. 
وزیــر راه و شهرســازی افزود: بــا برخی از کشــورها برای 
صنعتی ســازی این 4 میلیون واحد مســکونی وارد مذاکره 
شدیم که روش همکاری با آنها از طریق تهاتر با نفت فاینانس 

یا پرداخت خواهد بود.
قاسمی ادامه داد: همچنین برای ســاخت 52۰هزار واحد 

مسکونی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی وارد کار شده ایم.

 خبر مهم رستم قاسمی:

ساخت مسکن با تهاتر نفت  کلید خورد

خبر اقتصادی


