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پست جدید »نماینده وزیر در امور 
عراق« در وزارت نفت 

وزیر نفت در حکمی، ســیدعباس بهشــتی را 
به عنوان نماینده خود در امور عراق منصوب کرد. 
به گــزارش روابط عمومی وزارت نفــت، در حکم 
جواد اوجی آمده اســت:  شناســایی ظرفیت ها و 
پتانســیل های دو کشــور در حوزه تجارت نفت و 
فرآورده های نفتــی و نهایتاً به همرســانی آنان با 
هماهنگی شرکت های متولی امر صادرات در وزارت 
نفت و شناســایی و ایجاد بسترهای الزم به منظور 
افزایش حضــور متقابل بخش هــای خصوصی و 
ســرمایه گذاران در صنعت نفت دو کشور در کنار 
پیگیری مؤثر موضوع تهاتر نفت با کاال یا مشارکت 
در پروژه ها با هماهنگی شرکت های ملی نفت ایران و 
نیکو از مسئولیت های وی اعالم شده است.   پیگیری 
برای تسریع در روند تسویه مطالبات صادرات گاز 
با هماهنگی بانک مرکزی و شرکت ملی گاز ایران 
و پیگیری الزم در راستای تبادل اطالعات میادین 
مشترک نفتی با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران 
و انجام هماهنگی های الزم از طریق سفارت عراق 
در تهران و متعاقباً سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد بابت پیشبرد موضوعات مطروحه فوق در 
حکم ابالغی اوجی به عنان مسئولیت وی شناخته 

شده است. 
    

مالکان خانه های خالی از دی ماه 
منتظر برگه های مالیاتی باشند

تسنیم- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
گفت: دی ماه امســال اولین سری برگه تشخیص 
مالیاتی را برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم 
کرد. امیدعلی پارسا در واکنش به برخی انتقادات در 
خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه های خالی 
برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرســازی است و 
آن ها این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی 

کشور قرار می دهند تا مالیات الزم دریافت شود.
    

 کاهش ۳۰ درصدی مصرف 
سوسیس و کالباس

ایســنا- دبیر انجمن صنایــع فرآورده های 
گوشــتی ایــران از کاهش ۳۰ درصــدی مصرف 
سوسیس و کالباس با شــیوع کرونا در کشور خبر 
داد. جمال حســین زاده با بیان اینکه فرآورده های 
گوشتی در کشور از مرغ و گوشــت گوساله تهیه 
می شود و میزان مصرف گوشــت با توجه به تنوع 
محصوالت از ۴۰ درصد تا ۹۰ درصد متفاوت است، 
گفت: مصرف کننده بایستی برای خرید سوسیس و 
کالباس ۲۵ درصد بابت )سود عمده فروش ۴ درصد، 
سود خرده فروش ۱۲ درصد و مالیات ارزش افزوده 
۹ درصد( عالوه بر قیمت محصــول درب کارخانه 

پرداخت کند.
    

نماینده مجلس: 
برخی خودروهای ساخت داخل 

فقط ۴ تا چرخ است

صدا و سیما- ســیاهکلی، عضو کمیسیون 
صنایع مجلس: همه کشــور بســیج شــده ۲ 
خودروســاز ۷۰۰ هــزار تا خودرو بســازند. وی 
گفت:برای ثبات در بازار خودرو نیاز به ســالی ۲ 
میلیون خودرو داریم و از این تعداد سالی ۱ میلیون 
و ۳۰۰ هزار خودرو کم داریم. او ادامه داد: همانطور 
که برای مرغ و گوشــت کمبودمــان را با واردات 
جبران می کنیم، درباره خــودرو هم کمبودمان 
را باید از خارج تامین کنیم. به گفته وی بعضی از 
خودروهایی که در داخل می سازیم فقط ۴ تا چرخ 
است، ظلم است به مردم که آنها را مجبور به خرید 

خودروی بی کیفیت کنیم.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

خبر بســته شــدن مرزها به روی 
ایرانیان این روزها بیشــتر از همیشه 
شنیده می شود. حاال شهروندان ایرانی 
می گویند کــه گرجســتان مرزهای 
خود را حتی به روی ایرانیان مقیم این 
کشور بسته اســت و شهروندانی که در 
خاک گرجستان واکســینه شده یا در 
کشورهای دیگر واکســن زده اند اجازه 
ورود به این کشــور را ندارند؛ حتی اگر 
واکسن تزریقی شــان فایزر باشد! این 
اتفاق در حالــی رخ می دهد که چندی 
پیش ترکمنســتان مرزهایش را روی 
کامیون هــای ایرانی بســت و پیش از 
آن جمهــوری آذربایجان همین اقدام 
را انجــام داد و دو راننده کامیون ایرانی 
را به بهانه تجاوز بــه حریم آذربایجان و 

ارمنستان بازداشت کرد.
پیش از این ترکیه هم که بارها سابقه 
معطل کردن صــف کامیونهای ایرانی 

پشت مرز بازرگان را داشت، از ساخت 
دیوارهای غیرقابل نفوذ در مرز ایران و 

این کشور خبر داد.
دیوار ستبر ترکیه به روی ایران

ترکیه مدتهاســت پیش از سقوط 
افغانستان در مرز ایران دیوارهای بتونی 
بلندی ســاخته و اعالم کرده که عالوه 
بر دیوار بتونی، پهپادهایی مرز ایران به 

ترکیه را مدام رصد می کنند.
ترکیه هدف از ســاخت این دیوار را 
مقابله با ورود »مهاجــران غیر قانونی، 
قاچاق کاال و مبارزه با تروریسم« خوانده 
و در حال نصب یک دیوار بزرگ بتنی ۶۳ 

کیلومتری در مرز خود با ایران است.
خبرگزاری آناتولی با اعالم این خبر 
نوشته است ترکیه قصد دارد با نصب این 
دیوار بتنی در استان مرزی وان، سطح 
امنیت مرزی خود را باال ببرد و تاکنون 
با نصب بلوک های بتنــی، کار احداث 
۳ کیلومتر از این دیــوار بتنی مدوالر و 
برج های هوشــمند در مرز شهرستان 

چالدران استان وان به اتمام رسیده است. 
یوسف دورانی دینچ، فرماندار شهرستان 
چالدران در گفتگو با آناتولی گفت که 
عملیات نصب این دیوار بتنی در بخش 
۶۳.۱ کیلومتری خط شمال شرقی مرز 

استان وان با ایران همچنان ادامه دارد.
قرار اســت نصب این دیوار بتنی تا 
شهرستان دوغوبایزید استان آغری و 
شهرستان یوکسک اوای استان حکاری 

امتداد داشته باشد. 
طول بلوک هــای بتنی کــه برای 

ساخت این دیوار استفاده شده اند ۲.۸۰ 
متر، ارتفاع ۳ متر و وزن آنها ۷ تن است.

فرماندار چالدران همچنین از اصرار 
ترکیه برای احداث هم زمان یک جاده 
امنیتی و حفر خندق در کنار این دیوار 
بتنی خبر داد و تاکنون ۱۱۰ کیلومتر 
خندق در مرز ترکیه و ایران حفر شده 

است.
جمهوری آذربایجان مرز ایران و 

ارمنستان را بست
ماجرا همین جا ختم نشد و چندی 
پیش جمهوری آذربایجــان مرز ایران 
و ارمنســتان را روی کامیونهای ایرانی 
بست. بر همین اساس ایسنا نوشت که 
با استقرار سربازان جمهوری آذربایجان؛ 
مرز زمینی ایران به ارمنستان بسته شد 
و مسافران و کامیون های حامل کاال قبل 
از عزیمت به مرز »نوردوز« در اســتان 
آذربایجان شرقی از باز بودن مسیر در 

ارمنستان  اطمینان حاصل کنند.
مسئوالن گمرک ایران با اعالم این 
موضوع  از مسدود شدن بخشی از مسیر 
تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط 

نیروهای کشور آذربایجان خبر دادند.
آنطور که روح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک ایران اعالم کرده است بر اساس  
اخبار واصله از برخی رانندگان سواری 
ورودی از ســمت ارمنســتان، جاده 
گوریس قاپان  به ســمت ارمنســتان 
توســط نیروهای کشــورآذربایجان 
مسدود شد. او همچنین گفته بود که 
مسئوالن ایرانی برای باز کردن مرزها 
روی کامیون های ایرانی در حال رایزنی و 
مذاکره هستند. این اتفاق در حالی رخ داد 
که پیش از این کارشناسان حمل و نقل 
نسبت به معامله جمهوری آذربایجان در 
جریان جنگ با ارمنستان هشدار داده 
بودند. همزمان با بازپس گیری منطقه 
»قره باغ« در جریان جنِگ اخیر میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ایران 
مزیت خود در دسترسی به »جمهوری  

نخجــوان« )بخشــی خودمختــار از 
جمهوری آذربایجان( را از دست داد.

دسترســی زمینی و حتی هوایی 
شهروندان جمهوری آذربایجان به این 
بخش از کشورشان، تنها از طریق خاک و 
آسمان ایران مقدور بود اما در توافق نامه 
صلح میان آذربایجان و ارمنستان بندی 
وجود داشــت که به آذربایجان اجازه 
می داد تحت نظــارت نیروهای ارتش 
روسیه، مســیری زمینی برای اتصال 
خاِک اصلــی جمهوری آذربایجان به 
جمهوری خودمختار نخجوان داشته 
باشد، مسیری که در عمل به ضرر ایران 
و به نفع ترکیه است و در واقع جمهوری 
آذربایجان بدون نیاز به ایران به نخجوان 
و سپس ترکیه دسترسی داشته باشد 
و از آن ســمت کنترل مرز باریک ایران 
و ارمنســتان عمال به دست جمهوری 
آذربایجان افتاده است.  مرز میان ایران و 
ارمنستان، تنها حدود ۳۵ کیلومتر طول 
دارد و یکی از کوتاه ترین مرزها میان دو 

کشور در جهان است.
از سوی دیگر، ترکیه حاال از طریق 
مســیر زمینِی مــورد اشــاره در باال، 
مستقیما به خاک جمهوری آذربایجان 
و دریای خزر دسترسی دارد. از آن سو، 
با گذر از دریای خزر، ترکیه می تواند به 
کشورهای آسیای میانه هم دسترسی 

پیدا کند.
ترکمنستان مرز ایران را تعطیل کرد

این اتفاقات در حالی رخ داد که چند 
روز پیش ترکمنستان مرز خود را روی 

کامیون های ایرانی بست.
کامیونــداران ایرانــی بارهــا از 
سختگیری های عجیب ترکمنستان 
به ایرانی ها گفته اند. به عنوان مثال در 
خرداد سال ۹۸ ترکمنستان محدودیت 
عجیبی بــرای ایران وضع کــرد که بر 
اســاس آن روزانه فقــط ۶۰ کامیون 
ایرانی حق تــردد از این مــرز را دارند. 
به این صــورت کــه ۳۰ کامیون حق 

ورود و ۳۰ کامیون حــق خروج دارند. 
افزایش گاه و بیگاه مالیــات و عوارض 
پرداختی به ترکمنستان یکی دیگر از 
سختگیری های این کشور به رانندگان 

ایرانی است.
همین چند روز پیش داریوش امانی، 
رئیس سازمان راهداری ایران در گفتگو با 
مهر از بسته بودن مرزهای جاده ای ایران 
و ترکمنستان و توقف جابه جایی کاال با 

این کشور خبر داده بود.
البته بدقلقی های این کشور با ایران 
فقط به حــوزه ترانزیــت کاال محدود 
نمی شود و آنها برای صادرات گاز به ایران 
هم بارها کارشکنی کرده اند. اتفاقاتی که 
البته از نگاه تحلیلگران اقتصادی ریشه 
در منفعت طلبی این کشورها دارد. به 
ویژه آنکه منطقه قفقاز مهمترین دروازه 
ورود انرژی به اروپا به شمار می آید و حاال 
معادالت جدید ترانزیت کاال و انرژی هم 
در این منطقه شکل گرفته است بی آنکه 
ایران در این بازی ها سهیم باشد. در این 
شرایط باید دید ایران می تواند مشکالت 
مرزی خــود با همســایگان را در بازی 
برد- برد برطرف کنــد یا این ها مقدمه 
انزوای بیشــتر برای استراتژیک ترین 

کشور منطقه تلقی می شود. 

گرجستان هم به آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه پیوست

ایران، پشت مرزهای بسته!

در این شرایط باید دید ایران 
می تواند مشکالت مرزی 

خود را با همسایگان در 
بازی برد- برد برطرف کند یا 
این ها مقدمه انزوای بیشتر 

برای استراتژیک ترین 
کشور منطقه تلقی می شود

بستن مرزها به روی ایران، 
از نگاه تحلیلگران اقتصادی 

ریشه در منفعت طلبی این 
کشورها دارد. به ویژه آنکه 

منطقه قفقاز مهمترین 
دروازه ورود انرژی به اروپا 

به شمار می آید و حاال 
معادالت جدید ترانزیت 

کاال و انرژی هم در این 
منطقه شکل گرفته است 

بی آنکه ایران در این بازی ها 
سهیم باشد

انتظار ساخت یک میلیون واحد مسکونی، 
ابالغ اجرای قانــون جهش تولید مســکن و 
همزمان بررسی طرحی در مجلس که موجب 
افزایش نظارت وزارت راه و شهرساری بر عملکرد 
بنگاه های ملکی می شود، قیمت مسکن را در 

شهریور ماه ثابت نگه داشت.
به گزارش ایرنا، بازار مســکن پایتخت در 
آخرین ماه تابستانی در شــرایط ثبات و البته 
انتظار قرار دارد و خبرهــای خوش مربوط به 
هموار شدن راه تولید انبوه مسکن، این بخش 
را از جهش ناگهانی قیمت ها که هر ســال در 
آخرین ماه تابستان هم تکرار می شود در امان 

داشته است.
مشــاهدات میدانی حکایت از ادامه رکود 
در بخش مسکن همراه با ثبات قیمت ها دارد، 
تابستان سال گذشته شرایط برعکس بود و خانه 

در رکود، رشد قیمت را تجربه می کرد. 

اکنون واســطه های ملکی از توقف رشــد 
هیجانی مسکن در مناطق شمال شهر پایتخت 
خبر می دهند که عالوه بر اشــباع قیمت ها از 
دلیل دیگری با عنوان انتظار عرضه مســکن 

تبعیت می کند.  
روز گذشته مهم ترین قانون در زمینه تولید 
مسکن به رئیس جمهوری ابالغ شد که گفته 
می شود با تمام قوانین گذشــته تفاوت دارد و 
اجرای آن می تواند هم بــه احتکار زمین های 
دولتی که در دست ســازمان ها ونهادها است 
پایــان دهد و هــم می تواند پای ســازندگان 
خوشنام را به وزارت راه و شهرسازی برای عقد 
قراردادهای ساخت یک میلیون مسکن باز کند.
در پی اجرای درســت این قانــون قوانین 
و مقــررات رکــودزا برداشــته می شــود که 
کارشناسان معتقد هســتند در این صورت در 
گام اول ظرفیت افزایــش ۳۵ درصدی تولید 

مسکن وجود دارد و به تدریج به اهداف ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش 

تولید و تامین مسکن دست پیدا خواهیم کرد.
قانون جهش تولید هم چنین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را مکلــف می کند ظرف یک 
ماه آینده، ســامانه امالک و مســتغالت را به 
صــورت رایگان بــه وزارت راه و شهرســازی 
منتقل کند؛ موضوعی که می تواند به گسترش 
نظارت وزارت راه و شهرسازی در حوزه احتکار 
خانه و کاهش خانه های خالــی کمک کند و 
با عرضه خانه بــه بازار یکبــار دیگر به کاهش 

 قیمت ها و یا حداقل ثبات قیمت منجر شــود. 
مجلس هم چنین اکنون در پی ســاماندهی 
اساسی بنگاه های معامالتی است و ساماندهی 
جایگاه مدیریتی و نظارتی آن ها در دستور کار 
قرار گرفته اســت. فعالیت بنگاه های ملکی در 
حوزه زمین و مسکن است اما جایگاه صنفی آنها 
در وزارت صمت است و هیچ ارتباطی با وزارت راه 
و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن کشور 
ندارند. همین موضوع باعث شده که وزارت راه 
و شهرسازی پشــتوانه قانونی برای نظارت بر 
عملکرد بنگاه های ملکی کــه نقش زیادی در 

دامن زدن به قیمت ها دارند نداشته باشد.
اکنون طرحی با عنوان الزام ثبت رســمی 
معامالت اموال غیرمنقول در کمیسیون قضایی 
مجلس تدویــن و در صحن مجلس به تصویب 
رســیده و هم اکنون در مرحله رفــع ایرادات 
شورای نگهبان قرار دارد. در طرح مذکور شیوه 
جدیدی برای تعیین تعرفه بنگاه های معامالتی 
درحوزه خرید و فروش زمین و مسکن، رهن و 
اجاره مشخص شده اســت که به نظر می رسد 

اصالح این طرح بیش از طــرح کاهش تعرفه 
بنگاه ها معامالتی تاثیر گذار است .

گفته می شود که ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی تا ۴ سال آینده، ۷۰ درصد عقب 
ماندگی در حوزه مســکن را جبــران می کند 
و از جمعیت در صف مانده مســکن می کاهد، 
همزمانی تولید مســکن با ساماندهی فعالیت 
بنگاه های ملکی و افزایش نظــارت بر قیمتها 
چشم انداز مناســبی از آینده وضعیت مسکن 

کشور به وجود آورده است. 
در مرداد ماه امســال متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شــهر تهران ۳۰ میلیون 
و ۹۷۰ هزار تومان بود که نســبت به ماه قبل 
و مدت مشــابه در ســال قبل به ترتیب ۳ ۱. و 
۳۴ درصد افزایش یافته اســت. بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که 
واحدهای تا پنج سال ســاخت با سهم ۳۳.۲ 
درصد بیشترین ســهم را  در مرداد ماه به خود 

اختصاص داده اند.

مسکن در فاز رکود تابستان را به پایان برد

گزارش

اعالم رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر 
مثبت شدن این شاخص اقتصادی در بهار امسال بوده که تا بیش 

از هفت درصد نیز رسیده است.
به گــزارش ایســنا، اخیــرا بانک مرکــزی و مرکــز آمار 
 به فاصله ای کوتاه، نســبت بــه ارائه وضعیت رشــد اقتصادی 

اقدام کردند.
مرکز آمار: رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ درصد  

آنچه مرکز آمار ایران در رابطه با رشد اقتصادی اعالم کرد از 
این حکایت داشت که در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی 
)GDP( به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتســاب نفت 
رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشد ۷.۶ 

درصدی اقتصادی در بهار سال جاری است.
از سوی دیگر  تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در 

بهار امسال ۱۵۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره 
مشابه سال قبل که ۱۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده 

بود ۴.۶ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی: رشد از ۴.۷ تا ۶.۲

اما بانک مرکزی هم از رشد اقتصادی مثبت در هر دو بخش 
با نفت و بودن نفت خبر داده بود، براساس اعالم این بانک تولید 
ناخالص داخلی در بهار با احتساب نفت ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان و تولید بدون نفت ۳۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ثبت 
شده که نشان می دهد رشد اقتصادی با نفت در بهار ۶.۲ درصد و 

بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. 
بر این اساس، رشــد اقتصادی اعالمی مرکز آمار با نفت ۱.۴ 
درصد و بدون نفت بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون 
نفتی که مرکز آمار اعالم کرد ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد اعالمی 

بانک مرکزی است. 

این اختالف البته در جزئیات مشــهود است؛ به طوری که 
طبق اعالم مرکز آمار ایران در بهار امســال، در گروه کشاورزی 
رشد منفی ۴.۵ بوده و گروه صنایع و معادن ۱۳.۸ و گروه خدمات 
۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار ســال ۱۳۹۹، رشد داشته اند. 

در حالی که طبق آمار بانک مرکــزی در این دوره به 
استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از 
خشکســالی و کاهش تولید محصوالت زراعی با 
کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شده، ارزش 
افزوده سایر گروه های اقتصادی شامل نفت ۲۳.۳، 

صنایع و معادن ۲.۱ و خدمات هفت درصد بوده است.
یک تعارض مسبوق به سابقه

متفاوت بودن آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی است که 
رشد اقتصادی که مرکز آمار اعالم کرده برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ 
و رشد اعالمی بانک مرکزی براساس قیمت های پایه سال ۱۳۹۵ 

است. از سویی گرچه طی مصوبه شورای عالی آمار برای ممانعت 
از موازی کاری ،بانک مرکزی نباید برخی آمار شاخص کالن از 
جمله رشد اقتصادی و یا تورم را به صورت رسمی منتشر کند و 
مرکز آمار مرجع رسمی اســت اما در هر حال این بانک در چند 

دوره گذشته نسبت به این موضوع اقدام کرده است.
در هر صورت اعالم هایی که ایــن دو  دارند اغلب با یکدیگر 
متفاوت بوده و کمتر زمانی پیش می آید که اعداد مشابه اعالم 
شود و این در حالی است که حتی در دوره های قبلی برای اعالم 
رشد اقتصادی حتی اعالم مثبت یا منفی بودن رشد هر 
چند به فاصلــه ای اندک موجب 
اختالف اعدادی بین آن ها 

بوده است.

اختالف و موازی کاری ادامه دارد

تفاوت سه درصدی آمار رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار 


