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خبر اقتصادی

بانک مرکزی:
 رشد نقدینگی منفی شد

خبرآنالین- با توقف 
استقراض دولت از بانک 
مرکــزی و کاهش خلق 
پول نظام بانکــی، برای 
اولین بار پس از ۹ ســال 

رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. بر 
اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال حجم 
نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که 
نسبت به ماه قبل از آن )اسفند ۱۴۰۰( ۲ دهم درصد 
کمتر شده است. بنابر این گزارش، در دولت سیزدهم 
با مدیریت هزینه ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر 
در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی 
استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول 
بانک ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در 

سالیان اخیر، کاهشی شده است.
    

وزیر راه: 
فروش دالری بلیت به اتباع خارجی، 

منتفی شد
صداوسیما- وزیر راه و شهرسازی از منتفی شدن 
فروش بلیت پروازهای داخلی به نرخ دالری خبر داد. 
رستم قاسمی افزود: این موضوع دیروز یکشنبه ۱۲ 
تیر نیز به ایرالین ها به صورت مکتوب ابالغ شده است 
و هیچ ایرالینی حق ندارد باالتر از آنچه در وبســایت 
سازمان هواپیمایی کشوری منتشــر شده، اقدام به 
فروش بلیت پرواز داخلی کند. وی تأکید کرد: مردم 
گرانفروشی را به ما منتقل کنند. دستور داده ایم در 
فرودگاه های کشور میز بازرسی گذاشته شود تا مردم 

مراجعه کرده و گرانفروشی را گزارش دهند.
    

واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 
عمال متوقف است

مهــر- دبیــر انجمن 
واردکننــدگان موبایل با 
بیان اینکه بــرای واردات 
گوشــی های باالی ۶۰۰ 
دالر، ارزی تخصیص داده 

نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان 
کاالها را با زیان و زیر قیمت می فروشند. امیر اسحاقی 
در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد 
نیاز بازار با گوشــی های تلفن زیر ۶۰۰ دالر پاسخ داده 
می شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته 
شرکت ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می فروشند 

چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.
    

به منظور استفاده از معافیت های مالیاتی 
صورت می گیرد؛

»هجوم و ولع« شرکت ها برای معرفی 
خود به عنوان »دانش بنیان«

معاون سازمان امور مالیاتی ایران از »هجوم و ولع« 
شرکت ها برای معرفی خود به عنوان شرکت دانش بنیان 
به منظور اســتفاده از معافیت های مالیاتی، بر اساس 
توصیه های رهبر جمهوری اســالمی و قانون مصوب 
مجلس، خبر داد. سعید توتونچی، با اشاره به شرکت های 
نامربوط به تولیدات دانش بنیــان که در این طبقه قرار 
گرفته اند، گفت: »با موردی مواجه بودیم که تولیدکننده 
گز در اصفهان خود را به عنوان شرکت دانش بنیان جا زده 
بود.« به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، هر شرکتی را 
معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان دانش بنیان به 

این سازمان معرفی کند، باید مشمول این قوانین شود.
    

 نرخ تورم در ترکیه
 به نزدیک ٨۰ درصد رسید

بر اساس اعالم مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم دوازده 
ماهه در ماه ژوئن به 7۸.۶۲درصد رسیده و به رکورد 
۲۴ سال اخیر نزدیک شده است؛ طی یک ماه نرخ تورم 
ساالنه در این کشور نزدیک به ٥ درصد افزایش داشته 
است. به گزارش بی بی سی،  نرخ تورم ساالنه در ترکیه 
در حالی به ۸۰ درصد نزدیک شده که این رقم سال 

پیش )ژوئن ۲۰۲۱( حدود ۱7.٥ درصد بود.
    

برای دفع حمالت سایبری صورت گرفت؛
قطع دسترسی به سامانه های بانکی 

ایران از خارج کشور 
ایرنــا- دسترســی 
ایرانیان به ســامانه های 
بانکی در خارج از کشور، 
با هــدف پیشــگیری از 
حمالت سایبری و به طور 

موقت قطع شده است. به گزارش ایرنا، محدودیت های 
اعمال شده موقتی و به توصیه مراجع ذیصالح و صرفا 
در خصوص تعــداد محدودی از بانک ها اســت که 
بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه های بانکی 

اعم از اینترنت بانک و همراه بانک را دارند.

 کابوس به حقیقت پیوسته است. حاال 
ایران با اتفاقاتی واقعی پس از پیچیدن 
خبر احتمــال تحریم نفتی روســیه و 
افزایش ریســک فروش نفت از سوی 
این کشور، روبروست و تحت تاثیر این 
اتفاقات قیمت فروش نفت ایران به چین 

کاهش یافته است. 
 بسیاری از کارشناســان این خطر 
بزرگ را مطــرح می کنند که تداوم این 
وضعیــت می تواند منجر به از دســت 
رفتن بازارهای تحریمی ایران شــود. 
خصوصا در شــرایطی که اقتصاد ایران 
با بحران های بسیار جدی روبروست و 
بحران دیرپای تورم نیز از سال ۱۳۹7 در 

حال قدرت نمایی است. 
 در چنین شــرایطی از دست رفتن 
بازارهای تحریمی می تواند منجر به از 
دست رفتن بخش مهمی از درآمدهای 

نفتی شــود که اتفاقا دولت ســیزدهم 
مانوری جــدی  بــر روی آن دارد.  تا به 
حال وزیر نفت بارها بر افزایش دو و نیم 
تا سه برابری درآمدهای نفتی ایران مانور 

داده است. 
 این موضوع البتــه واقعیت دارد اما 
مهم اینجاست که این رشد درآمد نه به 
واسطه افزایش حجم صادرات که به دلیل 
رشد قیمت نفت محقق شده است. این 
موضوعی است که سید حمید حسینی، 
عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در 
سخنانش بدان اشاره و تاکید کرده است 
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی 
عامل مهم رشــد درآمدهای نفتی در 

کشور بوده است. 
در جدیدترین اتفاق، اوپک از رشــد 
77 درصدی درآمد نفتی این ســازمان 
در ســال ۲۰۲۱ خبــر داد و اعالم کرد 
ایران نیز در این سال بیش از ۲٥ میلیارد 
دالر درآمد از محل صادرات نفت کسب 

کرده است.
حتی در گزارش اوپــک نیز تاکید 

شــده اســت که تنها ایران با رشد سه 
برابری درآمد نفتی روبرو نیست. سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت خام در 
گزارش ســالیانه خــود از درآمد ٥۶۰ 
میلیارد دالری این ســازمان از فروش 
نفت در ســال ۲۰۲۱ خبــر داد که این 
رقم نسبت به سال قبل از آن 77 درصد 

افزایش یافته است.
درآمد ۱۳ عضو اوپک از صادرات نفت 
در ســال پیش از آن ۳۱7 میلیارد دالر 
اعالم شده بود. این آمار صحت گفته های 

حمید حسینی را اثبات می کند. 

رقابت نابرابر
 با شریک استراتژیک 

بلومبرگ در گزارشی حاال کابوس 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی ایرانی را 
تعبیر و اعالم کرده است: ایران برای رقابت 
با روسیه در بازار چین، قیمت فروش نفت 

خود را کاهش داده است.
چین پس از تحریم های غربی علیه 
مسکو بر سر جنگ در اوکراین، به مقصد 

مهم نفت روســیه تبدیل شده است. 
تغییــر جریان نفت روســیه به چین، 
رقابت با ایران را در یکــی از بازارهای 
مهم برای نفت این کشور، افزایش داده 
است. صادرات روســیه به چین در ماه 
مه افزایش یافت و این کشور از عربستان 
سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده 
نفت به چین ســبقت گرفت. در حالی 
که ایران قیمت فروش نفت به چین را 
برای حفظ تــوان رقابتی، کاهش داده 
است اما جریان صادرات نفت ایران به 
چین همچنان قوی مانده که احتماال 
تا حدودی به دلیل تقاضای رو به رشد 
پس از تسهیل قرنطینه های کووید در 

این کشور است.
واندانا هری، موســس شرکت واندا 
اینســایتس در ســنگاپور در این باره 
گفت: تنها رقابت میان نفــت ایرانی و 
روسی ممکن است به چین ختم شود 
که کامال به ســود پکن خواهد بود. این 
مسئله تولیدکنندگان خلیج فارس که 
شاهد تصرف بازارهای ارزشمند توسط 

نفت به شدت ارزان هستند را ناخشنود 
خواهد کرد. آمار رسمی چین تنها سه 
ماه واردات نفت از ایران از اواخر ســال 
۲۰۲۰ را نشان می دهد که شامل ژانویه 
و مه سال ۲۰۲۲ است اما آمارهای منابع 
دیگر جریان پایدار واردات نفت از ایران 
به چین را نشــان می دهــد. طبق آمار 
شرکت تحقیقاتی کپلر، واردات پس از 
افت اندک در آوریــل، در ماههای مه و 
ژوئن، بیش از 7۰۰ هزار بشکه در روز بوده 
است. شرکت مشاوره FGE  می گوید 
نفت اورال روسیه تا حدودی بازار چین 

را تصرف کرده است.
به گفته معامله گــران، نفت ایران 
حدود ۱۰ دالر در هر بشــکه پایینتر از 
قیمت نفت برنت، قیمت گذاری شــده 
است تا با محموله های نفت اورال که قرار 
است در اوت به چین تحویل داده شوند، 
برابری کند. پیش از جنگ در اوکراین، 
نفت ایران با چهار تا پنج دالر تخفیف در 
هر بشکه عرضه می شد. گریدهای نفت 
سبک ایران و نفت سنگین ایران با نفت 

اورال قابل مقایسه هستند.
پاالیشــگاههای خصوصی چین، 
خریداران بزرگ نفت روســیه و ایران 
هســتند و عرضه ارزان مهم است تنها 
این پاالیشگاه ها با مقرراتی که پیرامون 
صادرات سوخت ها وجود دارد، برخالف 
پاالیشگاههای دولتی، محدودیت دارند 
و ســهمیه برای صادرات سوخت ها به 
بازارهای خارجی کــه قیمتها به دلیل 
کمبود عرضه افزایش پیدا کرده است، 
ندارنــد. در عوض، این پاالیشــگاهها 
بازار داخلــی را تامیــن می کنند و در 
ماه های اخیر کــه قرنطینههایی برای 
 مقابله با شــیوع کووید اجرا شده است، 

ضرر کرده اند.
به گفتــه معامله گران، نفت اســپو 
)ESPO( که کیفیت باال و سولفور کمی 
دارد و از بندر کازمینو در شــرق روسیه 
صادر می شود، گرانتر از نفت ایران است 
اما در مقایسه با نفت خاورمیانه، همچنان 
ارزانتر محسوب می شود. تمایل چین 
برای خرید نفت ارزان بــدون توجه به 
مبدا آن، عرضه از سوی صادرکنندگان 
دیگر را محدود کرده است. طبق گزارش 
کپلر، نفت غرب آفریقا به خصوص نفت 
آنگوال، گابــن و جمهوری دموکراتیک 

کنگو شدیدترین آسیب را از این موضوع 
دیده است.

 
چه باید کرد؟

به نظر می رســد ایران بیش از آنچه 
الزم است، به روســیه اطمینان کرده 
است. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی 
اتحادیه اروپا در ســخنانی که هیچ گاه 
تکذیب نشد، اعالم کرد ایران در سه دهه 
اخیر خودخواسته از بازار جهانی گاز کنار 
ماند و این اقدام را چراغ سبزی به روسیه 
دانست. حاال در بحران پیش آمده برای 
روسیه، این قطر است که خود را مهیای 
بهره گیری از موقعیت تازه در بازارهای 
جهانی گاز می کند و تکیــه اش نیز به 
مخزن مشترکی است که با ایران داراست. 
ایرانی که با داشــتن یکی از بزرگترین 
ذخایر گازی جهان، حضوری در عرصه 

جهانی گاز ندارد. 
 از سوی دیگر باید در نظر داشت که 
حاال روســیه در حال تنگ کردن بازار 
جهانی نفت برای ایران است، اتفاقی که 
می تواند منجر به از دست رفتن موقعیت 
ژئوپلیتیک ایران در بازار نفت کشورهای 
خاص شود .  شاید اســتفاده از فرصت 
مذاکرات برای حل بحران های کنونی با 
غرب بتواند اندکی از مشکالت را برطرف 
کند، باید دید ایران در روزهای اتی کدام 

سو را خواهد گرفت. 

صادرات روسیه به چین 
در ماه مه افزایش یافت 

و این کشور از عربستان 
سعودی به عنوان بزرگترین 

صادرکننده نفت به چین 
سبقت گرفت. در حالی که 

ایران قیمت فروش نفت 
به چین را برای حفظ توان 
رقابتی، کاهش داده است 

اما جریان صادرات نفت 
ایران به چین همچنان قوی 
مانده که احتماال تا حدودی 
به دلیل تقاضای رو به رشد 

پس از تسهیل قرنطینه های 
کووید در این کشور است

زهرا علی اکبری

هادی حق شناس گفت: تا زمانی که مهمترین عامل بحران 
در اقتصاد ایران برطرف نشــود، نمی تــوان به بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور امید داشت.
استاندار پیشین استان گلستان، در گفتگو با قرن نو با اشاره 
به اینکه عوامل ایجاد تورم در کشور باید رفع شود، گفت: ایران با 
تورمی فرسایشی و بسیار باال روبرو است. همین امر قدرت خرید 

مردم را به شدت نشانه رفته و کاهش داده است. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تحریم مهمترین 
عامل ایجاد اختالل در ایران اســت، اضافه کرد: نمی شــود 
دولت ها با این فرمان جلو بروند که ما نمی خواهیم اقتصاد و 
سفره مردم را به تحریم گره بزنیم، تحریم یک امر واقعی است 

و نمی شود امر واقعی را نادیده گرفت.  او اضافه کرد: بهتر است 
بررسی کنیم ببینیم که تحریم کدام بخش های اقتصادی 
ایران را نشانه رفته است. تحریم ها عامل بزرگ اختالل در نقل و 
انتقال پول ایران است. به عبارت دیگر هزینه نقل و انتقال پول 

برای ما باالست. 
 وی بخش مهم تاثیرپذیر دیگر اقتصاد ایران را بخش صادرات 
و واردات یا به عبارت دیگر تجارت خارجــی نامید و ادامه داد: 
اختالل در واردات و صادرات ایران خود اتفاقی بسیار مهم است. 
درست است که ما در شرایط فعلی واردات و صادرات داریم اما 
قیمت واردات و صادرات ایران بسیار باالست چرا که تحریم هم 
ریسک ما را باال برده و هم نقل و انتقال پولی را نشانه رفته است. 

 وی در توضیح این مطلب اضافــه کرد: به این ترتیب وقتی 
شما گران تر از کشورهای دیگر کاال صادر می کنید و گران تر از 
کشورهای دیکر کاال وارد می کنید، در حقیقت با بحرانی جدی 
روبرو هســتید که خود عامل بروز تورم است و در نتیجه حلقه 

تولید تورم در کشور باید شکسته شود. 
 وی به دولت توصیه کرد: هر چه زودتر تدابیری را برای رفع 
تحریم و دستیابی به ثبات در روابط بین المللی بیاندیشد چرا که 
ادامه این وضعیت موجبات افزایش تصاعدی نرخ تورم در آینده را 

فراهم خواهد کرد.   او در پاسخ به این سئوال که جراحی اقتصادی 
در شرایط کنونی آیا اقدامی درست بود یا خیر؟ گفت: حراجی 
اقتصادی تعریف دقیق دارد، اینکه دولت تنها دست به اصالح 
قیمتی بزند و نامش را جراحی اقتصادی بگذارد، درست نیست. 
 حق شناس گفت: پس از رفع تحریم باید اصالحات ساختاری 
در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، اصالحات ســاختاری نیز بسیار 
متفاوت از اصالحات قیمتی است و نباید امری بزرگ به بخشی 

کوچک تقلیل یابد. 
 او ادامه داد: اصالحات ساختاری به معنای ایجاد انضباط پولی 
و مالی است ، باید در تجدید ساختار بانک مرکزی باید در جایگاه 
واقعی خود قرار گیرد، نه اینکه دنباله روی سیاست های پولی و 

مالی اعالمی از سوی دولت باشد. 
 وی گفت: بخــش مهمی از اصالح ســاختار نیز عملیاتی 
شدن بودجه اســت اما باید دولتی که مدعی اصالح ساختار و 
 حراجی اقتصادی است، توضیح دهد کدام یک از این بخش ها را 

محقق کند.

حق شناس:

 اصالح قیمت، جراحی اقتصادی نیست

گفت و گو

وزیر راه و شهرســازی گفــت: اگر نتوانتیــم خدمات 
ترانزیتی به کشورهایی که مسیر ایران قرار دارند، ارایه دهیم 
مســیرهای ترانزیتی دیگری جایگزین ایران می شوند و 

بازگشت به این فرصت برای ما شدنی نیست.
به گزارش ایلنا، رستم قاسمی در مراسم ورود ۳۱۹ ناوگان 
ریلی بازسازی و بهسازی شده با بیان اینکه ایران در جایگاه 
ژئوپولیتیکی قرار دارد که اگر هوشــمندانه برخورد کنیم 
از این جایگاه فرصت هایی برای حمــل و نقل وجود دارد، 
اظهار داشت: حمل و نقل می تواند در GDP و اقتصاد کشور 
بسیار تأثیرگذار باشــد. با توجه به جایگاه ایران و با همین 
کریدورهای موجود و کریدورهایی تکمیل نشده، می توانیم 

مسیر ترانزیتی کشورها شویم.
وی ادامه داد: با رونق یافتن مسیرهای کریدوری عالوه بر 
ایجاد درآمد برای کشور، این موضوع از لحاظ مسائل سیاسی 
در منطقه بسیار حائز اهمیت است. البته برخی از فرصت ها را 
از دست داده ایم که بازگشت به آن ممکن نیست یا بازگشت 

به آنها بسیار سخت است.
وزیر راه و شــهر ســازی با بیان اینکه اگر فرصت های 

ترانزیتی غنیمت نشماریم، بازگشت به آنها قابل برگشت 
نیســت، ادامه داد : اگر نتوانتیــم خدمــات ترانزیتی به 
کشورهایی که مسیر ایران قرار دارند، ارایه دهیم مسیرهای 
ترانزیتی دیگری جایگزین ایران می شوند و بازگشت به این 

فرصت برای ما شدنی نیست.
قاسمی گفت: این در حالی اســت که آمار درآمدهای 
ترانزیتی کشورهایی که ایران می توانست جای آنها را بگیرد 
و در مســیر ترانزیتی ایران قرار دارند بسیار باال است و ما به 
تحول بزرگ و اساسی در حوزه حمل و نقل ریلی نیاز داریم 
و این روش فعلــی ما را به جایی نمی رســاند و ما به جهش 

تاریخی در حمل و نقل کشور نیاز داریم .
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد : با روش فعلی اگر بخواهیم 
عملکرد بهتری داشته باشیم در نهایت ساخت ساالنه ۸۰ 
کیلومتر راه آهن و آزادراه را به ۱۰۰ کیلومتر می رسانیم اما 
این اقدامات، جهش مورد انتظار دولت نیست و ما نیازمند 
تغییر و تحول جدی در حمل و نقل هســتیم و با اعتبارات 

دولتی هم به این تحول دست پیدا نمی کنیم.
وی با اشــاره حمل کانتینر از مبدا هند از مسیر ایران به 

فالند، اظهارداشت: کاالی کانتینری از هند وارد بندر شهید 
رجایی می شود و از شبکه ریلی از این بندر به رشت می رسد 
و از رشت از طریق حمل و نقل زمینی به آذربایجان تحویل 

می دهیم و کاال از آنجا به فنالند می رسد.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد : با همین روند حمل و 
نقل در ایران این کاال ۱۸ روزه از هند به فالند می رســد اما 
همین بار از مسیر دریای ســیاه و سرخ که مسیر عادی این 
مبدا و مقصد است تا ۴٥ روز و دو ماه در تردد قرار می گیرد. 

بنابراین این برای ایران یک فرصت محسوب می شود.
قاسمی با تاکید بر ضرورت ساخت راه آهن رشت-آستارا 
اظهار داشــت: بارها گفته ام که اگر الزم باشــد ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی را می فروشیم تا هزینه های مورد نیاز 
ساخت راه آهن رشت-آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر به دست 
آید. درحال حاضر بودجه یک سال وزارت راه و شهرسازی 

هم کفاف ساخت این پروژه ریلی را نمی دهد.
وی ادامه داد: ســاخت راه آهن چابهــار و اتصال آن به 
سرخس و تکمیل راه آهن گرمسار و اینچه برون که ایران را به 
کشورهای قفقاز متصل می کند از اولویت های کشور است. 

امروز کشورهای جنوبی در همسایه ایران پیشنهادهای قابل 
تاملی برای اتصال به شبکه ریلی کشورمان داده اند. هفته 
گذشته قراردادی با کشــورهای حوزه قفقاز برای سفارش 
حمل ۱۰ میلیون تن کاال منعقــد کردیم و ترکمنی ها هم 
پیشــنهاداتی داده اند و درباره مســائل ترانزیتی به زودی 

سفری به ترکیه خواهیم داشت.
وزیر راه  و شهرســازی با اشــاره به ترانزیت ریلی گفت: 
در صنعت ریلــی در حال حاضر هم در حوزه ســرعت، هم 
زیرساخت و هم ناوگان شرایط خوبی نداریم و در بحث توسعه 
حمل و نقل هم توسعه ما بر حمل و نقل ریلی است. البته در 
کشــورمان امروز توانمندی های خوبی در ساخت واگن و 

لوکوموتیو داریم.
وی افزود: ظرفیت صنعت معدن در کشورمان می طلبد 
که ناوگان باری را تقویت کنیم و سیاست ما هم دولت گرایی 

نیست و حمایت از بخش خصوصی را دنبال می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی:

با وضعیت فعلی حمل و نقل، در ترانزیت به جایی نمی رسیم

گزارش

کاهش قیمت فروش نفت کشور برای رقابت با روسیه

کابوس نفتی ایران درحال تعبیر است


