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کشت تابستانه در تهران ممنوع شد
توســعه ایرانی- 
مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای تهــران 
از ممنوعیــت کشــت 
تابستانه در استان تهران 
خبر داد و گفت: بر اســاس مصوبــه کارگروه ملی 
ســازگاری با کم آبی، مصرف آب تهران باید تا سال 
۱۴۰۵ به میــزان ۴۲۰ میلیون مترمکعب کاهش 
یابد.  یوسف رضاپور، مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای تهران گفت: در حالی که کمتر از 7۰ روز تا پایان 
سال آبی جاری باقی مانده، شاهد کاهش 36 درصدی 
بارش ها نسبت به زمان مشابه سال آبی قبل هستیم و 
پیشبینی می شود که در پاییز نیز هوا گرم تر شود. وی 
افزود: دراستان تهران جمعیتی بالغ بر ۱3 میلیون نفر 
سرشماری شده است که با در نظر گرفتن جمعیت 
سیار، این جمعیت به ۱۵.۵ میلیون نفر می رسد، لذا 

بحث شرب استان تهران حساسیت زیادی دارد.
    

 رستوران های ورشکسته 
هنوز به کار بازنگشته اند

ایلنا- رییس اتحادیه 
دارندگان رســتوران و 
سلف ســرویس تهران 
گفت: قبل از تعطیلی های 
اخیر وضعیت رستوران ها 
کمی رو به بهبود بود و رو به جلو حرکت می کرند که 
دوباره با فراگیری موج پنجم کرونا و شیوع ویروس 
دلتا وضعیت بدتر شــده و بازار یک بار دیگر کساد 
شده است. تقاضا پیش از این تعطیالت اخیر حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیــدا کرده بود. علی اصغر 
میرابراهیمی در مورد وضعیت رستوران ها با توجه 
به شــیوع موج جدید کرونا اظهار کرد: رستوران ها 
مطابق با اعالم ستاد کرونا تعطیل هستند. اصناف 
گروه های ۲، 3 و ۴ طبق اعالم این ستاد باید تعطیل 
باشند. با توجه به اینکه رستوران ها جزو مشاغل گروه 
۲ هستند در این شرایط باید بسته باشند. وی افزود: 
البته در سطح شهر دیده می  شود که بخشی از اصناف 
گروه های ۲، 3 و ۴ نیز مشغول به فعالیت هستند اما 
بیشتر رستوران ها تعطیل هستند. اتحادیه هم از همه 
طرق اطالع رسانی کرده که رستوران ها باید فعالیت 
خود را در این مدت متوقف کنند، در غیر این صورت 

اگر پلمپ شود خودشان باید جوابگو باشند.
    

شکر گران شد
ایسنا- دبیراتحادیه 
بنکداران مــواد غذایی 
از افزایــش ۱۰ درصدی 
قیمت شــکر نسبت به 
ماه گذشــته خبــر داد. 
قاسمعلی حسنی با بیان اینکه شکر از ابتدای امسال 
طی دو مرحله افزایش قیمت ۹۰ درصدی داشته 
است، ادامه داد: در خردادماه شکر صنف و صنعت 
از کیلویی 66۵۰ تومان به ۱۱هــزار و ۵۰۰ تومان 
رســید و در ۱6 تیرماه نیز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
به ۱۲ هزار و 6۰۰ تومان تغییر قیمت داد. وی ادامه 
داد: به عبارت دیگر کمتر از یک هفته است که شکر 
۱۱۰۰ تومان افزایش قیمت و رشــد ۱۰درصدی 

داشته است.
    

عراق مسیر را برای افزایش تولید نفت 
هموار می کند

الشرق االوسط- 
وزیر نفت عراق اعالم کرد 
که از پروژه های افزایش 
تولید نفت این کشــور 
حمایت می کند. احسان 
عبدالجبار اعالم کرد که از پروژه هــای پایداری و 
افزایش تولید نفت و گاز در میدان های نفتی شرکت 
نفت شمال در کرکوک - واقع در ۲۵۰ کیلومتری 
شمال بغداد - حمایت می کند. وی روز یکشنبه )۲۰ 
تیرماه( در بازدید از اداره مرکزی این شرکت گفت: 
دولت و وزارت نفت مصمم به تقویت تولید در این 

شرکت هستند.
    

جزئیات تازه از رجیستری 
موبایل واره ها

مهر- سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: تبلت ها و ساعت های هوشمند و موبایل های 
خریداری شده از داخل کشور نباید با شیوه مسافری، 
رجیستری شوند. حمیدرضا دهقانی نیا در خصوص 
اینکه گفته می شود دستگاه هایی که تا بعد از شروع 
رجیستری موبایل سیم کارت فعال نشده باشند، 
می توانند از رویه مسافری و به وسیله پاسپورت مسافر 
اقدام به فعال سازی دستگاه خود کنند اظهار داشت: 
خیر این خبر به درستی نقل نشده است؛ طبق قانون 
اگر قبل از مشمولیت سیم کارت درون دستگاه قرار 

ندهند، دستگاه آن ها ثبت نخواهد شد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

در حالی که تورم در بازارهای ایران 
تاخت و تاز می کند و بسیاری از واحدهای 
تولیدی به شکلی آشکار با کمبود مواد 
اولیه مواجه هستند، کاالهای اساسی در 

گمرک دپو شده است. 
 رسوب کاالهای اساسی در گمرک 
حاال صدای مسئوالن دستگاه اجرایی 
را نیز درآورده اســت .   سال گذشته بود 
که هشدارهای متعددی از سوی گمرک 
و ســتاد تنظیم بازار بــرای دارندگان 
کاالهای وارداتی دپو شــده در گمرک 
اعالم شــد.   مقامات مسئول در تالش 
بودند با فشــار به واردکننــدگان کاال 
شرایط را برای خالی شــدن انبارهای 
گمرک مهیا کنند. بحث بر سر هزینه 
باالی نگهداری کاالهــا در گمرک باال 
گرفته بود که در اردیبهشت ماه رییس 
کل گمرک میزان کاالهای رسوبی در 
بنادر را برابر با هشت میلیون تن اعالم 
کرد و گفت: بیش از ۴.۵ میلیون تن از 

آن ها کاال های اساسی هستند.

بررسی ها نشان می دهد این حجم 
از کاال توسط ۹۰ هزار تریلیون کانتینر 
در گمرکات رسوب کرده که این موضوع 
برای اقتصاد کشور به خصوص بخش 

تولید نگران کننده است.
نکته مهم اینجاســت که پیش از 
تحریم  ها میانگین مدت رســوب کاال 
در گمرکات کشــور از زمان واردات تا 
ترخیــص ۲۰ روز بود، اما در شــرایط 
کنونی به ۵۰ روز رسیده است. افزایش 
3۰ روزه رســوب کاال البته خود را در 
قیمت نهایی در بازار نشان می دهد چرا 
که از یک ســو منجر به افزایش هزینه 
نهایی کاال و از سوی دیگر سبب ایجاد 
کمبود مصنوعی در بــازار و در نتیجه 
افزایش قیمت می شود. رشد عمومی 
تورم نیز عاملی بــرای ادامه یافتن این 
دور باطل اســت . باید توجه داشت که 
طبق بررســی های جهانی و با توجه به 
هزینه های نگهــداری کاال در گمرک، 
هر یک روز رســوب کاال در گمرک هر 
کشوری، یک درصد به قیمت آن اضافه 
می کند. به این ترتیب همین نکته موید 

افزایش قیمت ها در بــازار تحت تاثیر 
شرایط رخ داده است.  باید توجه داشت 
که تولید در ایران وابســتگی باالیی به 
واردات دارد و با توجه به ممنوعیت ورود 
اغلب کاالها به ایــران، بخش مهمی از 
کاالهای ورودی مواد اولیه هســتند. 
برآوردها نیز حاکی از آن اســت که 8۰ 
درصد کاال های موجــود در گمرکات 
ایران را مواد اولیه تشــکیل می دهد، 
به این ترتیب با توجــه به اصل یک روز 
مســاوی با یک درصد افزایش قیمت، 
بیشترین ضرر را در این خصوص بخش 
تولید و در ادامه مصرف کننده می بینند.

رویارویی بازار با کمبود 
 سال گذشــته وقتی تورم افزایشی 
لجام گسیخته را شاهد بود، کمبودی 
جدی در برخی اقالم در بازار خودنمایی 
می کرد  به عنوان مثــال کمبود مرغ و 
روغن و ... مشــکالت متعددی را برای 
شهروندان ایجاد کرد. صف های طوالنی 
روغن و مرغ در دوره شــیوع کرونا خود 
اتفاقی مهم بود که از یک ســو سالمت 
مردم را به خطر می انداخت و از ســوی 

دیگــر نشــانه ای از بحــران جدی در 
سیاست گذاری تلقی می شد . 

 حاال نیز بسیاری از تولیدکنندگان 
مواد غذایی، خصوصا تولید کنندگان 
مرغ و گوشــت و ... از کمبود مواد اولیه 
برای تولید و نگهداری مرغ و دام و ... خبر 
می دهند و معتقدند این وضعیت تاثیر 
خود را در ماه های آتی نشان خواهد داد . 
این هشدارها در شرایطی است که قیمت 
مرغ و گوشت و اقالم پروتئینی در شرایط 
کنونی بسیار باالســت و همین رشد 
نرخ ها سبب شده است که این اقالم مهم 
غذایی از دسترس بسیاری از شهروندان 

خارج باشد. 
چرا کاالها در گمرک رسوب کرد؟

مهمترین دلیل رســوب کاالها در 
گمرک را باید کیلومترها آن ســوتر از 
بنادر و انبارهای گمرک جستجو کرد. 
کمبود ارز مهمترین دلیل رسوب کاالها 

و عدم ترخیص به موقع آن است . 
 از ایــن رو برخی معتقدند ســرنخ 
رسوب را باید در ســاختمان میرداماد 
جســتجو کرد چراکه نبود ارز کافی، 

تخصیص ارز برای اقالم اساســی را به 
تاخیر انداخته و این تنها رویه ای از سکه 
بحران ارزی در ایران اســت. مدیرکل 
خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد 
کشاورزی نیز با اشــاره به اینکه برای 
واردات کاال با اعتبار ۴3 شــرکت اعالم 
آمادگی و ۱۹ شــرکت اقدام کرده اند، 
گفت:۴.۵ میلیــارد دالر ارز ترجیحی 
برای نهاده ها و کاالهای اساســی برای 
6 ماهه نخست ســال تخصیص داده 
شده است و متاسفانه سرعت تأمین ارز 
پایین است.  عالوه بر این موضوع، صدور 
بخشنامه های متناقض و متعدد نیز از 
عوامل رسوب کاال در گمرکات محسوب 
می شوند. براساس برآورد انجام شده در 
گمرک در سال گذشته هر دو روز یک 
بخشنامه در بخش صادرات به گمرک 
ابالغ شده اســت و لذا ۱۵۰ بخشنامه 
متضاد، متناقض و کنــد کننده برای 
صادرات ابالغ شــده و در ســال جاری 
نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابالغ 
شده و این نیز یکی از عوامل کندی در 
امر تجارت است. البته در بحث واردات 
شرایط ابالغ بخشــنامه ها بدتر است. 
رئیس کل گمرک نیز در این خصوص 
گفته است: تعدد قوانین و مقررات یکی 
از این عوامل اســت و در دنیا که قدمت 
۲۵۰ ســال قدمت قانونگــذاری دارد 
3 هزار مورد قانونی دارند در کشــور ما 
باسابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار 
مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت 
بیش از هزار مورد قانونی داریم. اما باید 
توجه داشت که صدور بخشنامه های 
متعدد نیز خود محصول تحریم است از 
این رو سیاستگذار ارزی با هدف مهار آثار 
تحریم ها درصدد برآمده است نسبت به 

مدیریت شرایط اقدام کند. 
وقتی کامیون نیست

حاال خبرهای رسیده داللت بر آن 
دارد که دو میلیون تن کاالی اساسی از 
گمرک ترخیص شده است اما این پایان 
ماجرا نیست. حاال کمبود کامیون برای 

حمل کاالهای ترخیصــی به بحرانی 
جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شــده 
اســت .  مهرداد جمــال ارونقی در این 
خصوص گفته است: بیش از 3.۴ میلیون 
تن کاال در بندر امام موجود و بالغ بر یک 
میلیون تن هم در شناورهای کنار اسکله 
یا منتظر در لنگرگاه در این بندر قرار دارد 
و در حالی که میزان تخلیه بار از شناورها 
به روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن می رسد 
و در جریان ترخیص قرار می گیرد، اما 
خروجی از بندر برای کاالهای ترخیص 
شده حدود 3۰ هزار تن است که ۲3 هزار 
تن در کامیون ها و حدود 7۰۰۰ تن به 

صورت ریلی جابه جا می شود.
معاون فنی گمرک ایران با بین اینکه 
در این حالت 7۰ هــزار تن به کاالهای 
رسوبی و دپو شده اضافه می شود، یادآور 
شــد: با توجه به شــرایط فصل میزان 
کامیون ها برای حمل کاال کاهش یافته 
است؛ به طوری اکنون علیرغم افزایش 
خروجــی، کاالی موجــودی در حال 
افزایش اســت و برای رفع این مشکل 
به حداقل ۲۵۰۰ تا 3۰۰۰ کامیون نیاز 
داریم. با توجه بــه اینکه در حال حاضر 
تمامــی انبارهای بندر امام پر شــده و 
آنچه تخلیه می شــود، در محوطه قرار 
گرفته که زیر آفتاب شــدید و رطوبت 
قرار دارد، برنامه ریزی برای تسریع کلیه 
کاالهای ترخیصی و اقدام برای ترخیص 
به موقع سایر اقالم از ضروریات است زیرا 
بیم آن می رود به زودی ایران با تورمی 
فزاینده خصوصا در بخش مواد غذایی 

مواجه شود. 

رسوب کاال در گمرک سفره مردم را تهدید می کند 

معضلی به نام نبود کامیون و وفور بخشنامه
پیش از تحریم  ها میانگین 

مدت رسوب کاال در 
گمرکات کشور از زمان 

واردات تا ترخیص ۲۰ روز 
بود، اما در شرایط کنونی به 

۵۰ روز رسیده است

شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی خود به مقصد آسیا در 
ماه میالدی آینده را 7۵ تا 8۰ سنت در هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد. به گزارش ایسنا 
به نقل از پالتس، شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش گریدهای نفتی سبک و سنگین 
خود را هر یک به میزان 8۰ سنت در هر بشکه نسبت به ژوییه افزایش داد و به ترتیب دو 
دالر و ۴۰ سنت و یک دالر و 3۰ سنت باالتر از نرخ قیمت پایه منطقه ای عمان/دوبی در 
اوت تعیین کرد. همچنین قیمت نفت فروزان را 7۵ سنت در هر بشکه افزایش داد و یک 
دالر و 3۵ سنت باالتر از قیمت پایه منطقه تعیین کرد. قیمت نفت سروش برای فروش در 
اوت هم 8۰ سنت در هر بشکه افزایش یافت. عربستان سعودی هفته گذشته پس از این 
که مذاکرات اوپک پالس درباره افزایش تولید نفت بدون نتیجه ماند، قیمت فروش نفت 
در ماه اوت برای خریداران از آسیا گرفته تا آمریکا را افزایش داد. شرکت آرامکوی سعودی 
قیمت فروش رسمی نفت به آسیا که بازار اصلی این شرکت است را برای گرید نفتی سبک 
عرب الیت به میزان 8۰ سنت افزایش داد و دو دالر و 7۰ سنت در هر بشکه باالتر از قیمت 
پایه منطقه ای تعیین کرد. این بزرگترین افزایش ماه به ماه از ژانویه بود و نشان می دهد 
که این غول نفتی با وجود کمبود عرضه در بازار، تولیدش را ماه آینده افزایش نخواهد داد. 
بهای معامالت نفت و بازارهای فیزیکی با پیشرفت نرخ 
واکسیناسیون که به بهبود تقاضا کمک کرده، افزایش 
پیدا کرده است. فروپاشی مذاکرات اوپک پالس به معنای 
آن است که محدودیت تولید فعلی در اوت بدون تغییر 
می ماند و به کمبود شدیدتر عرضه در بازار منجر می شود.

افزایش قیمت فروش نفت ایران به آسیا

خبر

با شروع تابســتان، نرخ ها به تدریج در بازار اجاره شهر تهران 
افزایش یافته و گزارش های میدانی نشان می دهد تعیین سقف 
۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش 

قیمتها باشد.
به گزارش ایسنا، گرانی های بازار اجاره تهران در سال جاری 
بسیاری از مستاجران را مستاصل  کرده است. از یک طرف دولت 
اعالم کرده صاحبخانه ها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را باال 
ببرند و از طرف دیگر گزارش های میدانــی از رقم هایی فراتر از 
نرخ های دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع 
سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پرونده های مالک و مستاجری 
در قوه قضاییه می شود و نمی تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار 
اجاره داشته باشــد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش 

خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ 

مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعالم کرده، گزارش 
بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشــد 3۴ درصدی نرخها را 
نشان می دهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل 
36.7 درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای 
قراردادهای تمدید در کالنشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ 
درصد تعیین شد. گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان می دهد 
در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا 7۰ درصد و 

حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران امالک می گویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار 
مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه 
می کنند و ترجیح می دهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه 
گانه ای که منجر به تخلیه می شود ابزارهایی است که در اختیار 
مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی 
حکم تخلیه را به دست مســتاجر می دهند. چنانچه مالک به 

منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه 
ساختمانی اخذ کرده باشــد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از 
تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال االجاره رابه موجر 
پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی 
کننده، نیاز مالک )موجر( به دلیل ازدواج اوالد ذکور وی به ملک 
مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه 

حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر می رسد رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ های 
اجاره بروز پیدا کرده اســت. با توجه به کاهش ســاخت و ساز، 

واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشده و البته مالکان نیز 
تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند. مالکانی هم که از 
قبل واحدهای خود را اجاره داده اند اجاره ها را بعضا تا دو برابر سال 

قبل تعیین کرده اند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی 
بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص ها در یک سال 
اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشــته است. تورم به ۴۲ درصد 
رسیده، نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
امسال 7۰ درصد بوده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱8 درصد 
فراتر نرفته است. در این شرایط صاحبخانه ها ترجیح می دهند به 

جای ودیعه ی بیشتر، اجاره ماهیانه ی بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه سال ۱3۹6را نقطه شروع جهش قیمت ملک در 
نظر بگیریم، نرخ رشد اجاره بها تا کنون حدود 3۵۰ درصد پایین تر 
از نرخ رشد قیمت مسکن بوده اما شرایط مستاجران اصال مناسب 
نیست. ُمسکن هایی همچون وام 7۰ میلیون تومانی، تعیین سقف 
۲۵ درصد و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته آنطور 

که باید و شاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.

مستاجران در توفان بازار اجاره رها شدند
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