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رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 
4.3 درصد شد

بر اســاس یافته های مرکــز آمار ایران، نرخ رشــد 
اقتصادی ایران در سال گذشته به 4.3 درصد رسید.
 بر اســاس یافته های مرکز آمار ایران،  نرخ رشــد 
اقتصادی ایران )رشد تولید ناخالص داخلی( در سال 
1400 به 4.3 درصد رســید.بر اساس آخرین نتایج 
حســاب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی )GDP( به قیمت ثابت سال 13٩0 
در سال 13٩0 در سال 1400 ، به رقم ٧٥٦٩ هزار 
میلیــارد ریال با نفت و ٦٥11 هــزار میلیارد ریال 
بدون احتســاب نفت رسیده است.بر اساس آخرین 
نتایــج حســاب های ملی فصلی مرکز آمــار ایران، 
محصول ناخالص داخلــی )GDP( به قیمت ثابت 
ســال 13٩0 در ســال 1400 به رقم  ٧٥٦٩ هزار 
میلیــارد ریال با نفت و ٦٥11 هــزار میلیارد ریال 
بدون احتساب نفت رســیده است، در حالیکه رقم 
مذکور در سال گذشته با نفت ٧٢٥4 هزار میلیارد 
ریــال و بدون نفت ٦٢٨٩ هــزار میلیارد ریال بوده 
که نشــان از رشــد 4.3 درصدی محصول ناخالص 
داخلی بــا نفت و 3.٥ درصــدی محصول ناخالص 
داخلی بــدون نفــت در ســال 1400 دارد.نتایج 
مذکور حاکی از آن اســت که در سال 1400 رشته 
فعالیت هــای گروه کشــاورزی 3.٧-، گروه صنایع 
و معــادن ٦ و گروه خدمات 4.٥ درصد نســبت به 
دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.محاسبات 
فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 1٨ بخش اصلی 
متشکل از 4٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی 
ISIC.Rev4 انجام می شــود که بر این اساس گروه 
کشاورزی شــامل زیر بخش های زراعت و باغداری، 
دامــداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و 
معادن شــامل زیر بخش های استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی، اســتخراج سایر معادن، صنعت، تأمین 
آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه 
خدمات شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، 
فعالیت های خدماتــی مربوط به تأمیــن جا و غذا، 
حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت  های مالی و بیمه،مستغالت، کرایه وخدمات 
کسب وکار ودامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات 
شــهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به ســالمت 
انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی وخانگی است.  میزان 

 غیرقانونی بودن هرگونه افزایش 
نرخ بلیط پرواز های داخلی

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
افزایش نرخ بلیت پروازهــای داخلی را غیرقانونی 

اعالم کرد.
باتوجه به گزارشــات واصله مبنــی بر افزایش نرخ 
بلیــط هواپیما در چند روز اخیر توســط تعدادی 
از شــرکت های هواپیمایی در برخی از مسیرهای 
پــروازی داخلی، طی بررســی های انجام شــده 
مشــخص گردید تغییرات ایجاد شده در نرخ های 
بلیط توسط دو شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی 
با ستاد تنظیم بازار صورت پذیرفته است. لذا ضمن 
جلب توجه کلیه شرکت های هواپیمایی به رعایت 
ضوابــط ، تاکید می گردد با هرگونه افزایش قیمت 
که مراحل قانونی را طی ننموده و به تایید ســتاد 
تنظیم بازار نرســیده باشد، مطابق ضوابط برخورد 

خواهد شد.  صدا و سیما

نفتکش ایرانی ونزوئال 
در آستانه حمل نخستین محموله

نفتکشــی که ایران برای ونزوئال ساخته است، قرار 
است ماه آینده با یک محموله فرآورده های سوختی 

در نخستین سفر دریایی خود، به ونزوئال برود.
منابع آگاه به رویترز گفتند، نفتکشــی که توســط 
یک کارخانه کشــتی ســازی در ایران برای کشور 
ونزوئال ســاخته شده است، قرار اســت ماه آینده 
با یک محموله فرآورده های ســوختی، ایران را به 
مقصد ونزوئال تــرک کند.یکی از این 3 منبع آگاه 
گفت، شــرکت دولتی نفت ونزوئال )PDVSA( در 
نظــر دارد تا به محض تکمیل آزمایش های قابلیت 
دریایی این نفتکش، خدمه خود را به بوشهر اعزام 
کند تا هدایت آن را بر عهده بگیرند. یک منبع آگاه 
دیگر گفت، مدیران اجرایی این شــرکت ونزوئالیی 
همچنین در حال آماده سازی یک قرارداد تهاتری 
بــرای یک محمولــه فرآورده های نفتــی از ایران 
هســتند که 3٥ روز دیگر آغاز می شود.ساخت این 
نفتکش جدید، جدیدترین نشانه از همکاری رو به 
رشــد در زمینه انرژی میان ایران و ونزوئالســت؛ 
 دو کشــوری کــه تحــت تحریم هــای آمریــکا 

قرار دارند.  فارس

 مهلت ۱۰ روزه منتخبان 
ذخیره فروش یکپارچه خودرو

منتخبان ذخیره مرحلــه اول طرح فروش یکپارچه 
خودرو از امروز  تا ٦ تیرماه فرصت دارند نســبت به 
انجام فرآینده ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند.
در اطالعیه ای که بر روی ســایت سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو قرار داده شده آمده است:به اطالع 
کلیه منتخبین ذخیره )رزرو( طرح یکپارچه عرضه 
خودرو می رساند با توجه به اتمام فرصت واریز وجه 
منتخبین اصلی، تمامی منتخبیــن ذخیره )رزرو( 
طرح مذکور که نام آنها در سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو اعالم شده است می توانند از روز شنبه مورخ 
٢٨ خرداد 1401 با مراجعه به ســایت های فروش 
شــرکت های خودرو ساز، نســبت به انجام فرآیند 
ثبــت نام نهایی و واریز وجه اقــدام نمایند. الزم به 
ذکر است مهلت ثبت نام منتخبین ذخیره این دوره 

تا ٦ تیر 1401 می باشد.  تسنیم

اخبـــار

وزیر نفت گفت: از ابتدای ســال جاری نســبت به سال 
گذشته، حجم صادرات گاز کشــور ٢٥ درصد و وصول 
درآمدهای ارزی حاصــل از آن ٩0 درصد افزایش یافته 

است.
جواد اوجی، وزیر نفت، در صفحه شــخصی خود نوشت: 
خوشــبختانه با دیپلماســی فعال انرژی و پس از چند 
ماه مذاکره، ســاعاتی قبل 1.٦ میلیارد دالر طلب معوق 
سال های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد.

به گفته وزیر نفت از ابتدای ســال جاری نسبت به سال 
گذشته، حجم صادرات گاز کشــور ٢٥ درصد و وصول 
درآمدهای ارزی حاصــل از آن ٩0 درصد افزایش یافته 

است.
وزیر نفــت گفت: در تامیــن پایدار گاز، شــریک قابل 
اعتماد برای عراق هستیم و اجازه نمی دهیم مردم عراق 
دل نگران تامین گاز باشــند، ضمن اینکه صادرات گاز به 

عراق در برنامه های آتی افزایش می یابد.
وی همکاری وزرای برق و نفت عراق برای پرداخت این 

بدهی عراق به ایران را                            مطلوب ارزیابی کرد و گفت: طی 
تفاهم با طرف عراقی اعالم می کنیم که تامین گاز مردم 
عراق را                            به صورت پایدار انجــام می دهیم، تامین انرژی 
مردم عراق اولویت کاری ما بوده است و اجازه نمی دهیم 
مردم عراق نگرانی بابت تامین گاز داشــته باشــند.وزیر 
نفت افزود: کشور عراق همه حساب های خود را                            پرداخت 
کرده اســت، اما این رقم 1.٦ میلیــارد دالر در بودجه 
سال ٢0٢٢ آنها دیده نشده بود اما در مجلس خودشان 
مصوبه گرفتند و این رقم را                            به حســاب شرکت ملی گاز 
ایــران پرداخت کردند.وی تأکید کــرد: در این 11 ماه 
کــه صادرات گاز به عراق داشــتیم، هر مــاه پول آن را                            
وصول کرده ایم.وزیر نفت افزود: در بحث صادرات گاز به 
عراق 43 درصد رشــد حجمی صادرات داشتیم  و اعالم 
می کنیم در تامین پایدار گاز شــریک قابل اعتماد برای 
عراق هســتیم و اجازه نمی دهیم مــردم عراق دل نگران 
تامین گاز باشــند، ضمن اینکه صادرات گاز به عراق در 

برنامه های آتی افزایش می یابد.  فارس

وصول ۱.۶ میلیارد دالر  طلب ایران از عراق
رئیس بازار متشکل ارزی بانک مرکزی گفت:  با افزایش 
روزها و زمان فعالیت بازار متشکل ارزی در جهت تعادل 

در بازار گام برداشتیم.
امیر هامونی رئیس بازار متشــکل ارزی بانک مرکزی در 
صدا و ســیما اعالم کرد: برای سهولت  خدمات مردم و 
گردشگران هم روزهای فعالیت بازار متشکل ارزی و هم 

ساعت آن افزایش پیدا کرد.
وی گفت: بازار متشــکل ارزی عالوه بــر روزهای هفته 
در روزهای پنج شــنبه و جمعه هم بــه ارائه خدمات به 
گردشگران و متقاضیان ارز اقدام می کند، در این زمینه 
صرافی های دو عضو بازار متشــکل ارزی هم به تبع آن 
به ارائه خدمات به متقاضیان می پردازند.به گفته وی، در 
حال حاضر عرضه ارز از تقاضای آن بیشــتر شده است و 
مدت زمان فعالیت بازار هم از ســاعت 10 تا 1٥:30 در 
روزهای عادی و در روزهای تعطیل هم به فعالیت ادامه 
می دهد تا به شــهروندان و متقاضیان ارز  خدمات ارزی 

ارائه کند.

وی همچنین گفت: دارنــدگان ارز خانگی هم می توانند 
ارز خود را به قیمت های توافقی به صرافی ها ارائه کنند.

همچنین در گزارش ارائه شــده برخی از صراف ها اعالم 
کردنــد، بعد از بخشــنامه بانک مرکــزی حدود ٢٥00 
تومان قیمت دالر در بازار کاهش پیدا کرده و عرضه ارز 

برای مصرف کنندگان فراهم شده است.
همچنین رئیــس کانون صرافان نیز اعــالم کرد: ارز به 
نرخ توافقی در کانــال 30 هزار تومان قرار گرفته و بین 
30 هزار تا 30 هزار و 300 تومان معامله می شــود.وی 
همچنین گفت:  ارز مسافری در کانال ٢٧ هزار تومان از 
رقم ٢٧ تومان تا ٢٧400 تومان خرید و فروش می شود.

همچنین مجید شاکری کارشناس اقتصادی نیز در این 
زمینه اعــالم کرد: وقتی بانک مرکزی به بازار ورود پیدا 
کرد، این به معنای ارز پاشی نیست، بلکه در صورتی که 
نرخ ارز باال رفت می تواند دالرهای خود را بفروشد و در 
صورتی که کمتر از نرخ توافقی قرار گرفت، می تواند ارز 

بازار را جمع آوری کند.  فارس

افزایش مدت زمان فعالیت بازار متشکل ارز

گزارش

گروه اقتصادی  این روزهــا در حالی فصل جابه جایی 
و تمدید اجاره نامه مســتاجران است که رقم های نجومی 
اجاره بها همچنان از نردبان گرانی باال می رود و بســیاری 
را مســتاجران را با مشکالت بسیاری مواجه و نفسهایشان 

به شماره افتاده است.
چالش مسکن که ناشی از سالها توقف ساخت مسکن توسط 
عباس آخوندی وزیر راه دولت روحانی با ادعای خودداری 
از پوپولیســم مســکن مهر اســت هر روز ابعاد بیشتری 
می گیــرد که راهکار مقابله با آن نیز احیا و گســترش هر 
چه ســریعتر مســکن ســازی در کنار نظارت بر افزایش 
قیمت های افســار گسیخته است. وی مدعی بود که دولت 
هیچ وظیفه ای برای مسکن ســازی ندارد و این رفتارهای 
سوسیالیســتی است و وی هیچ اعتقادی به ساخت مسکن 
ندارد. نتیجه این رفتار آن شد که در طول ٨ سال ریاست 
جمهوری روحانی، قیمت مسکن و به پیرو ان قیمت اجاره 
بها ســر به فلک کشــید در حالی که تبعات آن همچنان 
ادامه یافته و نه تنها خرید مســکن که حتی اجاره آن در 
شهرها گاه به رویا مبدل شــده است و بسیاری را حاشیه 
نشین کرده اســت. فاجعه ای که از مطالبات به حق مردم 
را ورود دســتگاه قضایی برای بازخواست و مجازات افرادی 
همچون آخوندی وزیر راه دولت روحانی تشــکیل می دهد 
که با تفکرات لیبرال سرمایه داری خویش چنین فاجعه ای 

را به کشور تحمیل کرده اند.
در این میان طرح های دولت ســیزدهم نیز نتوانسته است 
چنانکه که باید و شــاید از درد و رنج مســتاجران بکاهد. 
چنانکه فارس آورده اســت، دولت سیزدهم پس از تجربه 
دولت قبل باز هم به ســراغ اتخاذ سیاســت تعیین سقف 
افزایش اجاره بها رفت و تاکید کرد که هرگونه افزایش رقم 

اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، تخلف است.
بر اســاس جزئیات جلسه تنظیم بازار که به ریاست معاون 
اول در تاریخ ٢٩ اردیبهشــت ماه سال 1401 برگزار شد،  
ســقف افزایش اجاره بهای مســکن در سال 1401 نسبت 
به اجاره بهای ســال 1400، در تهران حداکثر ٢٥ درصد، 
در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ٢0 درصد 
و ســایر شــهرها 1٥ درصد به تصویب رسید.بر اساس این 
مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران 
امالک متخلف که این ســقف افزایــش را رعایت نکنند، 
برخورد کند، بر خالف ســال گذشــته که مصوبه ســقف 
اجاره بهــا برای قراردادهای تمدیدی در نظر گرفته شــده 

بود، به اســتناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در 
ســال جاری این ســقف برای همه قراردادهای اجاره اجرا 
می شــود.به معنای دیگر بر اساس قانون، هیچ موجری در 
هیچ شــرایطی حق افزایش بهای اجاره خود بیش از سقف 

تعیین شده را ندارد.
به اعتقاد بدنه کارشناســی کشــور، نبود ضمانت اجرایی 
مناســب یکی از مهمترین دالیل رعایت نشــدن ســقف 
اجاره بها اســت، بر این اســاس مهمترین گام برای اجرای 

چنین مصوباتی وجود سامانه اطالعاتی قوی است.
در این میان اما وزیر راه و شهرســازی از ارائه بسته جدید 
خروج بازار اجاره بهــا از بحران به رئیس جمهور خبر داد و 
گفت: با تأیید ســران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای 

ُمسّکن های زودگذر است.
 رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت:»تیغ 
تیــز اجاره بها بر روی گردن قشــر آســیب پذیر اســت و 
برداشــتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بــزرگ و اقدامی 
فراوزارتخانه ای است.بســته جدید خــروج از این بحران را 
با همکاری صاحب نظران بــه رئیس جمهور تقدیم کردیم 
که ان شــاءاهلل با تأیید ســران قوا حرکتی اساسی به جای 
ُمسّکن های زودگذر اســت.« با تمام این تفاسیر در حالی 
که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ٢٥ درصدی اجاره بها را 
تصویب کرده، اما اجاره بهای مســکن در برخی محله های 
پایین شــهر به ٥ تا ٧ میلیون تومان رسیده است. در این 
چارچوب مهر گزارش داده است بازار رهن و اجاره مسکن 
در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سال های قبل، 

نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک های یک تا 3 
شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه ای تهران هشدار 
داده می شــد، در حال حاضر این روند در حال تســری به 
خانوارهای متوســط شــهری و بعضاً تا دهک های ٦ است.
رشد سنگین اجاره بها در سال های اخیر عمدتاً به محالت 
گران نشــین تهران اختصاص داشت ولی در ماه های اخیر 
این روند رو به رشد، به محله های متوسط نشین و یا نیمه 
جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان 
این محالت به حومه هســتیم. هرچند که برخی شهرهای 
حومه ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شــده اســت. بانک 
مرکــزی از افزایش ٥0 درصدی اجــاره بها در تهران طی 
اردیبهشــت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر 
داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به 
نخستین ماه امسال )فروردین 1401( نیز رشد ٢ درصدی 

داشته است.
این در حالی اســت که عبداهلل اوتادی عضو هیئت مدیره 
اتحادیه مشــاوران امالک تهران، رشــد اجاره بها در بهار 
امســال نســبت به ســال قبل را 300 درصد عنوان کرده 
اســت.ضمن اینکه کارشناســان اقتصاد مسکن از احتمال 
ادامه روند افزایشــی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل 
تالش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره 
بها با ارزش ملک که در ســال های اخیر رشد جهش گونه 
داشته، خبر می دهند. گفته می شود که نسبت اجاره بها به 
ارزش ملک معموالً در دامنه ٢0 درصد )یعنی اجاره بها در 
بازه یک پنجم ارزش مســکن قرار می گیرد( باید برسد که 

هنوز هم علی رغم رشــدهای شتابی اجاره بها، این فاصله 
پُر نشده است.

در این میان و در شرایطی که اجاره مسکن در حال افزایش 
است از حوزه نهضت ملی مسکن نیز خبر می رسد در حالی 
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی قرار بود آورده متقاضیان 
نهضت ملی مسکن حدود ٢00میلیون تومان باشد که این 

مبلغ به 3٢0میلیون تومان افزایش یافته است.
تسنیم گزارش کرده است معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی آبان ماه سال گذشــته با اشاره به برنامه 
ساخت 4میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی 
مسکن )قانون جهش تولید مســکن( گفته بود: بانک های 
عامــل وام ٢٥0 تا 4٥0 میلیون تومانی قانون جهش تولید 
مســکن را که مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد بر اساس 
سود شورای مذکور که 1٨ درصد است، تقسیط می کنند.

محمودزاده با تأکید بر این که مابه التفاوت این سود توسط 
صندوق ملی مســکن پرداخت می شــود در پاسخ به این 
پرســش که مابه التفاوت چه میزانی اســت، ابراز کرد: این 
مابه التفــاوت برای گروه های مختلف، متفاوت اســت. طی 
هفته آینده )هفته چهارم آبان ماه ســال 1400( در رابطه 
با جدول مابه التفاوت سود تســهیالت قانون جهش تولید 
مسکن اطالع رســانی خواهیم کرد.وی با اعالم این که سود 
این تســهیالت برای دهک های یک تــا 3 بالغ بر ٥ درصد 
اســت، گفت: برای دهک های درآمدی دیگر بر اساس توان 

پرداخت و توان مالی تنظیم شده است.
محمــودزاده تصریح کــرد: آورده اولیــه متقاضیان طرح 
نهضت ملی مســکن برای دهک های اول تا سوم درآمدی 
٢0 میلیون تومان پیش بینی شده و برای سایر دهک ها هم 

مانند قبل این آورده 40 میلیون تومان است.
با توجــه به اظهارات محمودزاده آورده ســایر دهک ها در 
٥ مرحله  حدود ٢00 میلیون تومان اســت، این در حالی 
اســت که برخی متقاضیان تأییدشده نهضت ملی مسکن 
در تمــاس با خبرگزاری تســنیم از افزایش آورده خود در 
طرح مذکور خبر دادند.بر این اســاس طبق اعالم شرکت 
عمران شهر جدید پرند متقاضیان باید طی ٨ مرحله 3٢0 
میلیــون تومان آورده خود را واریــز کنند، به عبارت دیگر 
متقاضیــان باید هر مرحله 40 میلیون تومان به حســاب 
مسدودشــده خود نزد بانک مسکن واریز کنند. طبق اعالم 
شرکت عمران پرند، مبلغ آورده متقاضیان "علی الحساب" 

است، یعنی احتمال افزایش آن در آینده وجود دارد.

نرخ  اجاره مسکن همچنان از نردبان گرانی باال می رود 

نفس مستاجران به شماره افتاده است

ســازمان های بین المللی مانند فائو به بحران غذایی در جهان هشــدار می دهند، 
این در حالی است که رشد قیمت کاالهای اساسی در جهان همچنان ادامه دارد.
 قیمت کاالهای اساســی در بازارهای جهانی همچنــان روند صعودی دارد و از 
افزایش ماه های اخیر خود عقب نشینی نکرده است. گزارش های سازمان خواروبار 
جهانی هم از افزایش روند شاخص قیمت ها خبر می دهد.سازمان ملل متحد هم 
در گزارش اخیر خود وضعیت فعلی تامین مواد غذایی و قیمت ها را فاجعه غذایی 
در آینده خواند. قیمت ذرت که به  عنوان خوراک دام اســتفاده می شود ٢٥.11 
دالر افزایش یافت و هر بوشــل از این محصول به قیمت ٧4٦ دالر و ٢٥ ســنت 
معامله شــد.خوراک دام ٧0 درصد هزینه تمام شــده محصوالت پروتئینی نظیر 
گوشــت قرمز، مرغ، تخم مرغ و لبنیات را شــامل می شود.امروز قیمت گندم به  
عنوان اساســی ترین محصول جهان نیز ٢.٢٥ دالر رشد قیمت داشت، در روزها 
و ماه ها اخیر هم این محصول افزایش قیمت داشت، به طوری که از ابتدای سال 

تاکنون بیش از ٥0 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.
جنــگ بین اوکراین و روســیه که هر دو تامین کننــده 30 درصد غالت جهان 
هســتند، به مشــکالت کمبود مواد غذایی و رشــد قیمت ها دامن زده اســت.

ســازمان های بین المللی درباره تامین مواد غذایی در آینده هشــدار می دهند و 
از این رو کشــورها ذخیره سازی مواد غذایی را بیشــتر کرده اند، نیمی از گندم 
صادراتی جهان در چین ذخیره شده است. در این میان سازمان جهانی خواروبار 

و کشاورزی ملل متحد )فائو( در نخستین گزارش خود در مورد چشم انداز تولید 
مواد غذایی در ســال ٢0٢٢، پیش بینی کرد در سال جاری زراعی، تولید غالت 
در ایران 34 درصد افزایش یابد.بر اســاس گزارش فائو، تولید غالت ایران از 14 
میلیون و 300 هزار تُن در سال گذشته زراعی به 1٩ میلیون و ٢00 هزار تُن در 
سال جاری زراعی افزایش می یابد و در این میان، گندم با 4 میلیون تُن افزایش، 

بیشترین میزان رشد تولید را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است، در مقابل پیش بینی افزایش 4 میلیون تُنی تولید گندم برای ایران، 
فائو از تولید ٧٧1 میلیون تُنی گندم در سال جاری میالدی خبر داده که نسبت 
به ســال گذشته ٨ دهم درصد کاهش خواهد داشــت، ضمن اینکه بنا بر اعالم 
این سازمان تخصصی در حالی که در ســال میالدی جاری، کشورهایی همانند 
اســترالیا، هند و اوکراین با کاهش تولید گندم روبه رو خواهند بود، کشــورهایی 

همچون ایران، کانادا و روسیه با افزایش تولید مواجه خواهند شد.  فارس

هشدار سازمان های بین المللی به بحران غذایی

رشد قیمت کاالهای اساسی در جهان 
ادامه دارد

 جزئیاتی از افزایش هزینه واردات 
در سال ١٤٠٠

افزایش هزینه واردات در ســال قبل به 4٧1.٨ درصد رســیده است. این گرانی 
کــه تا حدودی تحت تاثیر افزایش قیمــت در بازارهای جهانی نیز قرار دارد، در 
گزارش های تجارت خارجی نیز مشــهود است. این روند می تواند در سال جاری 
بــا توجه به حذف ارز 4٢00 تومانــی از واردات برخی اقالم و البته تغییر مبنای 

حقوق ورودی افزایش داشته باشد.
 گرانی اقالم وارداتی در بازارهای جهانی از ســال 1400  بیشــتر خود را نشان 
داد و هزینه واردات را باال برد؛ به طوری که تجارت خارجی ایران درپایان ســال 
گذشــته به 1٦3.٩ میلیون تن به ارزش 101.٦ میلیارد دالر رســید که گرچه 
 واردات از نظر وزنی ســهم کمتری داشــت ولی از نظــر ارزش باالتر از صادرات 

قرار گرفت.
این در حالی اســت که از مجموع تجارت خارجی پارســال 1٢٢.٧ میلیون تن 
مربوط به صــادرات و 41.1 میلیون تن مربوط به واردات بود ولی از نظر ارزش، 
صادرات، 4٨.٦ درصد و واردات بیش از ٥3 میلیارد دالر  آن را به خود اختصاص 

داده بود. در این بین وزن واردات ٢٢ درصد ولی ارزش آن 3٦ درصد رشد کرده 
بود. البته اینکه چرا صادرات با وجود حجم باالتر نســبت به وارات ارزان اســت، 

قابل بررسی خواهد بود.
اما مراجعه به گزارش تازه مرکــز آمار ایران درباره تورم کاالهای وارداتی از این 
حکایت دارد که با وجود کاهش ســرعت، تورم کاالهای وارداتی همچنان تا حد 

قابل توجهی باال است.
طبق این گزارش، تغییر قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر ریال در ســال 1400 
در مقایســه با ســال قبل از آن به 4٧1.٨  درصد رسیده است. این نرخ در سال 
13٩٩ حدود ٥34 درصد گزارش شــده بود. همچنیــن تورم در واردات کاال بر 

اساس دالر، افزایش ٧.3 درصدی داشته و به ٥4.٧ درصد رسیده است.
 این افزایش هزینه در واردات، برای کاالهای اساســی در سال گذشته نیز قابل 
توجه اســت؛ به گونه ای که گزارش گمرک ایران نشان داده بود از ابتدا تا انتهای 
سال 1400 حدود 30.٩ میلیون تن کاالی اساسی در ٢٥ گروه کاالیی با ارزش 
1٩.٦ میلیارد دالر وارد ایران شده که نسبت به سال 13٩٩ در وزن 3٢ درصد و 
ارزش ٦0 درصد افزایش داشــته است.از این میزان واردات، ٢٦.٩ میلیون تن به 
ارزش 1٥.1 میلیارد دالر مربوط به واردات کاالی اساسی با ارز ترجیحی بود که 
3٥ درصد در وزن افزایش داشت ولی ٧٥ درصد در ارزش گران شده بود که در 
برخــی اقالم مانند گندم با 1٩٧ درصد یا روغن با 13٨ درصد قابل توجه بوده و 

تاکید بر گرانی کاال در بازارهای جهانی داشــت. این روند برای امسال نیز ادامه 
داشته است و گزارش اخیر تجارت خارجی بیانگر این بود که گرچه حجم واردات 

نسبت به پارسال کم شده ولی هزینه آن رو به رشد بوده است.
در دو ماه اول سال جاری بیش از ٢٢.1 میلیون تن به ارزش بالغ بر 1٦.٦ میلیارد 
دالر تبادل تجاری صورت گرفته که نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
ارزش 31 درصــد افزایش دارد اما از نظر وزنی تقریبا ثابت اســت. از این میزان 
بالغ بــر ٥.1 میلیون تن به ارزش ٨.1 میلیارد دالر مربــوط به واردات بوده که 
نسبت به همین دوره در سال 1400 گرچه از نظر وزنی 3.3 درصد کاهش دارد 
ولی با افزایش ٢4.3 درصدی در ارزش مواجه بوده اســت.تورم کاالهای وارداتی 
دالیل مختلفی دارد ولی بنابر اظهارات مســئوالن مرکز آمار ایران، عواملی مانند 
سیاست های بازرگانی و گمرکی، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کاالهای خارجی 
در بازار جهانی و هزینه مبادالت کاال به دلیل شرایط خاص می تواند در افزایش 
این تورم اثرگذار باشــد.این تغییرات تورمی و افزایــش قیمت کاالهای وارداتی  
برای امســال احتماال افزایش بیشتری خواهد داشت؛ چرا که دولت  طبق قانون 
بودجه  دســت به حذف ارز 4٢00 تومانی از واردات کاالی اساسی زد و از سوی 
دیگر نرخ 4٢00 را از محاسبات حقوق ورودی کاال حذف و نرخ سامانه معامالت 
الکترونیک کــه در حال حاضر به حدود ٢٥ هزار تومان می رســد را جایگزین 

کرده است.  ایسنا


