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قیمت خودرو به قبل بازگشت
صفحه 6

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفتوگو با «ایران» اعالم کرد

وزیر نیرو در سفر به استان چهارمحال و بختیاری خبرداد

آثار مثبت تصمیمات ستاد تنظیم بازار در بازار مرغ و لوازم خانگی

مشکالت آبی مردم کوهرنگ رفع می شود

گزارش

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

توافقی برای ورود فناوری نوین
مسکننداشتیم

رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی با یادآوری
اینکــه هنــوز بــا کشــوری بــرای بهرهمنــدی از
فناوریهــای نوین صنعتیســازی ســاختمان
به توافــق نهایی نرســیدهایم ،افــزود :ضرورت
دارد صنعت ساختمان از نظر کیفیت ،قیمت
و ســرعت در ســاخت متحــول شــود .بایــد از
شــیوههای نویــن در ســاخت بهرهمنــد شــویم،
چراکه بخشــی از شــیوههای ســنتی زمانبر ،فاقد
کیفیت الزم و ســرعت اســت که مالکعمل در
اجرای تولید مسکن اســت.وزیر راه و شهرسازی
بیان کرد :با توجه به وضعیت نه چندان مناسبی
که بهدلیل سنتیسازی وجود دارد ،باید با دعوت
از شــرکتهای دانشبنیــان از روشهــای نویــن
ساخت ،بهره الزم را ببریم/.تسنیم

بــــرش

 ëëچندی پیش رئیس جمهوری در جلســه ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت خواســتار هماهنگی
وزارتخانههــا بــرای انســجام بین شــبکه تأمین و
توزیع مــواد غذایی و کاالهای اساســی شــدند .در
این حوزه چــه چالشهایی وجــود دارد که اجازه
نمیدهد،دستگاههابایکدیگرهماهنگشوند؟
یکی از مشکالت اساسی در تأمین و توزیع کاالهای
اساســی ناهماهنگــی بیــن دســتگاههای دولتی و
وزارتخانههــا بــود؛ این امر تا جایــی پیش رفت که
در برخــی از مقاطــع شــاهد کمبــود کاال یــا تأخیر
در تأمین کاالهای اساســی بودیــم و حتی این امر
باعث شــده بود در بخشــی از کاالهــا گرانی اتفاق
بیفتد .این ناهماهنگی در مرزهای بین ســازمانی
و بیــن وزارتخانــهای و همچنیــن سیاســتهای
متفــاوت پدیــدار و در نهایــت باعــث کنــدی کار،
کمبود کاال و نارضایتی عموم میشد .اما در دولت
سیزدهم ،سیاستها در بخش تنظیم بازار تغییر
کــرد ،به گونهای کــه هر هفته و بهصــورت منظم،
ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر ،معاون

عکس« :ایران»

دولــتســیزدهمازروزیکــهفعالیتخــودراآغاز
کــرد ،دو موضوع مهار کرونا و کنتــرل قیمتها را در
دســتور کار قرار داد ،در مهار کرونا نســبت به توزیع و
انجام واکسیناســیون اقدام کرد و بــرای جلوگیری از
رشد قیمتها ،ســتاد تنظیم بازار بهصورت هفتگی
برگزار شــد .آنگونه که فعاالن بــازار عنوان میکنند
چندماهی اســت که بــازار کاالیی کشــور بــه تعادل
رســیده و نوســان قیمت ،کمتر ســراغ بازار میآید.
با این توضیح بهنظر میرســد که ســتاد تنظیم بازار
توانستهبهموفقیتهاییکهمدنظرداشتهبرسد،اما
ادامه این روند مســتلزم همکاری بیــن وزارتخانهها
و دســتگاهها در تأمین و توزیع کاال است .این همان
موضوعــی اســت کــه رئیــس جمهــوری در ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت از کابینه خود خواســتار
شده است .در این باره با محمد صادق مفتح ،قائم
توگویی
مقــام وزیر صمــت در امــور بازرگانــی گف 
انجامدادهایمکهدرادامهمیآید:

اول رئیــس جمهوری (رئیس ســتاد تنظیم بازار)
با حضور وزرا و کارشناســان تشــکیل میشــود .در
جلسات ســتاد تنظیم بازار که حداقل سه ساعت
وقت مبسوط گذاشته میشود ،درباره مشکالت و
مسائلی که باعث چالش بازار شده ،تصمیمگیری
میشــود .در گذشــته مســائل و وظایــف بیــن
مــرز وزارتخانههــا و ســازمانها میمانــد و ســبب
مشکالت جدی میشــد ولی اکنون مشکالت بین
دســتگاهی بــا ســرعت حــل و پیگیــری میشــود؛
در چنــد ماه اخیــر و با توجه به برگزاری جلســات
منظــم ،فعالیــت بین دســتگاهها تســهیل شــده
اســت و دیگر مشــکالت بیــن دســتگاهی معطل
تصمیمگیــری نمیمانــد .ایــن موضــوع بــرکات
زیادی در بازار کاالیی کشــور داشته است .بهعنوان
مثال ،با تصمیمهای اتخاذ شده بازار مرغ و تخم
مرغ آرام شده است و دیگر شاهد جهش و نوسان
قیمت در این کاالها نیستیم.
ëëاعتقــاد دارید کــه هماهنگــی بین دســتگاهها و
وزارتخانههــا در تنظیــم بازار کاالیی کشــور اتفاق
افتاده است؟
بلــه ،در حــال حاضــر هماهنگــی بیــن نهادهــا،
دســتگاههای دولتــی و وزارتخانههــا ایجــاد شــده
اســت .ایــن اتفــاق گام بلنــدی بــود کــه در دولت
سیزدهم برداشته شد.
ëëانســجام در تأمیــن و توزیــع کاالهــا در دولــت
سیزدهم چگونه دنبال میشود؟
وزارتخانههــای صمــت و کشــاورزی ،مهمتریــن
وزارتخانهها در تنظیم بازار کاالیی کشــور هســتند
لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بسیار ضرورت
دارد؛ خوشبختانه در دولت سیزدهم و در جلسات
ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه میشود.
اگــر به هــر دلیلــی وزارتخانههای یاد شــده درباره
یــک موضــوع بــه جمعبنــدی نرســند ،در ســتاد
تنظیم بازار آن مبحث مطرح و تصمیم مدیریتی
مناسب اتخاذ میشود.
ëëدر جلسات ستاد تنظیم بازار در مورد وضعیت
استانها هم صحبت میشود؟
یکــی از اقدامهــای مهمــی کــه دولــت ســیزدهم
انجــام داد ،تشــکیل جلســات ســتاد تنظیــم بازار

بــه ریاســت اســتانداران در اســتانها اســت ،ایــن
موضــوع کمــک کرد کــه وضعیت عرضــه کاالیی
در اســتانها بهبود پیدا کند .بر این اساس تنظیم
بازار هم در ســطح ملی و هم در ســطح استانها
دنبال میشــود .در حال حاضر ســتاد تنظیم بازار
بخوبی هماهنگ کننده بین دستگاهها ،سازمانها
و نهادهــای مختلــف شــده اســت و موضوعــات
بهصــورت روان دنبــال میشــود .مجموعه ســتاد
تنظیــم بازار(اســتانی و ملی) مشــکالت را بخوبی
حــل کــرده و چالش بیــن دســتگاهی بــه حداقل
رسیده است.
ëëمردم چه زمان میتوانند آثار تصمیمات ستاد
تنظیم بازار را در زندگی و معیشت خود ببینند؟
هفتــه گذشــته معــاون اول رئیــس جمهــوری،
بازدیــد ســر زده از میادین داشــت و در همان جا،
جلســه ســتاد تنظیم بازار برگزار شــد ،بعــد از آن
جلســه بازار مرغ و تخم مرغ بهصورت مشهودی
در سراســر کشور متعادل شــده است .در حقیقت
آثار تصمیمهای گرفته شده در ستاد تنظیم بازار
در زندگی مردم نمایان شــده اســت .در این میان
چنــدی پیــش و با خبــر ممنوعیــت واردات لوازم
خانگــی کرهای ،بازار این بخش دچار التهاب شــد
و نگرانیهایــی را ایجــاد کــرد امــا بــا تصمیمهای
مناسب و نشستهای تخصصی با تولیدکنندگان
لــوازم خانگی داخلــی عرضه افزایش پیــدا کرد و
مشــکلی در این حوزه پدیدار نشد .در حال حاضر
بازار لوازم خانگی آرام شــده و هیچ تنشــی ندارد.
وقتی مشکلی در ســتاد تنظیم بازار حل میشود،
دیگــران ،دیگــر آن مســأله را نمیبینند ،بههمین
دلیل شــاید این سؤال ایجاد شود که تصمیمهای
اتخــاذ شــده چــه نتایجــی داشــته اســت؟ بخش
قابــل توجهــی از آرامــش بــازار نشــأت گرفتــه از
تصمیمهای ستاد تنظیم بازار است.
ëëبهنظر میرسد که دولت در راستای تنظیم بازار
میخواهد وارد قیمتگذاری لوازم خانگی شود،
آیا چنین امری اتفاق میافتد؟
به هیچ عنوان قیمتگذاری لوازم خانگی در دستور
کار دولت نیست؛ تنها موضوعی که دنبال میشود،
افزایش عرضه لوازم خانگی داخلی در بازار است.

ëëدر حــال حاضر هماهنگــی بین نهادها ،دســتگاههای دولتی و وزارتخانهها ایجاد شــده
است .این اتفاق گام بلندی بود که در دولت سیزدهم برداشته شد.
ëëوزارتخانههای صمت و کشــاورزی ،مهمترین وزارتخانهها در تنظیم بازار کاالیی کشور
هســتند لذا هماهنگی بین این دو مجموعه بســیار ضرورت دارد؛ خوشــبختانه در دولت
سیزدهم و در جلسات ستاد تنظیم بازار بخوبی به این امر توجه میشود
ëëهفتــه گذشــته معــاون اول رئیــس جمهــوری ،بازدیــد ســر زده از میادین داشــت و در
همانجا ،جلســه ســتاد تنظیم بازار برگزار شــد ،از بعد از آن جلســه بازار مرغ و تخم مرغ
بهصورت مشــهودی در سراســر کشور متعادل شــده اســت .در حقیقت آثار تصمیمهای
گرفته شده در ستاد تنظیم بازار در زندگی مردم نمایان شده است
ëëبا همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت اجازه نمیدهیم خللی در تولید اتفاق بیفتد

با ممنوعیــت واردات لوازم خانگی کرهای ،فضایی
ایجاد شــد کــه لــوازم خانگــی در حال گران شــدن
اســت به همین دلیل افزایش عرضه در دستور کار
قــرار گرفت .بدین جهت ســازندگان لوازم خانگی
با ســرعت محصوالت خــود را روانه بــازار کردند تا
شاهد سودجویی در این حوزه نباشیم .اکنون هیچ
مشکلی در بازار لوازم خانگی نداریم.
ëëباتوجهبهاینکهبهفصلسرمانزدیکمیشویم
و احتمــال قطعــی گاز وجــود دارد ،برخیها ابراز
نگرانی میکنند که در پی قطعی گاز تولید کاهش
پیدا میکنــد ،همــان اتفاقی که با قطعــی برق در

 165هزار واحد در مرحله اجرا

کلنگ جهش مسکن زده شد

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت :بــرای اجــرای
واحدهــای جهــش تولیــد و تأمیــن مســکن ،معطل
مذاکــره بــا شــرکتهای خارجــی نمیمانیــم و هــم
اکنــون  ۱۶۵هزار واحد به مرحله اجرا رســیده اســت.
محمود محمودزاده اظهار کرد :در حال حاضر بیش
از یــک میلیون و  ۱۰۰هزار نفــر در طرح جهش تولید
و تأمین مســکن ثبتنام کردهاند و عملیات اجرایی
بســیاری از پروژههــا در حــال آغــاز اســت .وی افزود:
وزارتخانــه معطــل مذاکرات با شــرکتهای خارجی
نمیماند.
اگر مذاکرات به نتیجه برســد فرصت ایجاد میشود؛
اگــر هم نشــود با تــوان داخلــی کار را جلــو میبریم.
در همیــن مدت کوتــاه  ۱۶۵هزار واحــد طرح جهش
تولید و تأمین مســکن (نهضت ملی مســکن) آماده

کلنگزنی شــده اســت .معاون وزیر راه و شهرسازی
تصریــح کــرد :در ســفرهایی کــه طــی دو ســه هفتــه
گذشــته رئیــس جمهــوری و وزیر راه و شهرســازی به
استانها داشتند بیش از  ۵۴۰۰واحد کلنگزنی شد.
 ۱۶۰هــزار واحــد دیگــر آماده اســت که روز بــه روز به
این تعداد اضافه میشود و انشاءاهلل با سرعت زیاد
مراحل پیشرفت را طی میکند.
محمودزاده با بیان اینکه چهار گروه در پروژه جهش
تولید مســکن حضور دارند گفت :یک بخش مربوط
به شــهرهای کوچک اســت کــه به چند خانــوار زمین
واگــذار میکنیــم و بهصــورت پیشفرمــا خودشــان
میسازند.
گــروه دوم تعاونیهایی هســتند که توانایی ســاخت
دارند و عملکردشان مثبت بوده است/.ایسنا

تابســتان رخ داد ،برای این منظور راهکاری اتخاذ
شده است؟
وزارت صمت در این حوزه برنامهریزی مفصلی
انجام داده اســت لذا با همــکاری وزارتخانههای
نیــرو و نفــت اجــازه نمیدهیــم خللــی در تولید
اتفــاق بیفتد .اگــر کمبودی ایجاد شــود کــه البته
قطعــی نیســت ،اولویتبندی صنایع مشــخص
شــده اســت .بــا قطعیــت میگویــم کــه تولیــد
در زمســتان بــا چالــش مواجــه نخواهــد شــد و
تولیدکنندگان بدون دغدغه میتوانند نسبت به
فعالیت صنعتی خود اقدام کنند.

پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو

تولید در زمستان بدون دغدغه انجام می شود

وزیــر نیــرو پس از ســفر به اصفهان ،روز شــنبه بهمنظور بررســی مســائل
و مشــکالت حــوزه آب اســتان چهارمحال و بختیــاری و بازدیــد از برخی
طرحهــای آبرســانی از جمله طرح بن به بروجن ،ســد کوهرنگ  ،۳ســد
باباحیدر و ســد خرســان  ۳به این اســتان رفــت؛ مجموعه ســفرهایی که
به دســتور رئیس جهموری آغاز شــده و برای رفع مشــکالت آبی مناطق
دنبال میشود.
به گزارش ایرنا ،علیاکبر محرابیان در جریان بازدید از ســد کوهرنگ
 ۳در خصوص مشــکالت مردم شهرســتان کوهرنگ قول داد تا براساس
قانون ،برای مشــکالتی کــه قابل رفع و در توان وزارت نیرو باشــد ،راهکار
درنظر گرفته شــود .وی اظهار داشــت :مهمترین موضوعی که در تملک
اراضی محدوده ســد کوهرنگ  ۳وجود دارد ،نبود رضایت مردم از نحوه
تملک اســت از همین رو با هماندیشی با نمایندگان مجلس تصمیم بر
این شد که از نزدیک این مشکل را بررسی کنیم.
وی ادامه داد :درخصوص تملک ،پیشنهاد ما این است که دستگاهی
کــه در منطقــه حضــور دارد و زندگــی شــما را درک میکنــد ،مســئولیت
تملک اراضی را در اختیار بگیرد که بهترین دستگاه بنیاد مسکن انقالب
اســامی اســت که بــر این اســاس مقرر شــده تا به صــورت کارشناســی و
برمبنــای عدالت و قانون اراضی محدوده ســد را تملــک کند و اعتبارات
الزم را نیز در اختیار این نهاد قرار میدهیم.
محرابیــان تصریــح کــرد :بــر همین اســاس دیگــر مســئولیت تملک
اراضی محدوده ســدها بر عهده شــرکتهای تابعه وزارت نیرو نیســت و
این موضوع در سراسر کشور اجرا میشود.
فرمانــدار شهرســتان کوهرنــگ نیز در ایــن دیدار به برخی مشــکالت
منطقه اشــاره کرد و گفت :این شهرســتان سرچشــمه سه رودخانه بزرگ
کارون ،زاینــدهرود و دز اســت و از دهــه  ۳۰تاکنون ســه تونــل به طول ۲۳
کیلومتر در این شهرستان ایجاد شده است.
مرتضــی زمانپــور افــزود :مــردم بــا انتقــال آب مخالــف نیســتند امــا
خواستهشــان این اســت که این انتقال بر اســاس نظرات کارشناســی و به
صورت عادالنه باشد و حقابه این منطقه در نظر گرفته شود.
در ایــن دیدار نمایندگان مردم منطقه نیز مشــکالت و مطالبات خود
را بــا حضــور وزیر نیرو مطــرح کردند .تملک کارشناســی اراضی و تعیین
تکلیــف ســریعتر آن ،افزایــش حقوق کارکنان ســد کوهرنــگ  ۳و در نظر
گرفتن حقابه برای مناطق مبدأ از جمله این خواستهها به شمار میرود.

