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خبر اقتصادی

یک اقدام جدید
 برای فروش ارز صادرکنندگان

ز  ر ا ش  و فــــــــر
صادرکننـــــدگان بــه 
صرافی هــا بــا نمادهای 
معامالتی جدیــد در بازار 
متشــکل ارزی راه اندازی 

شد.  بازار متشــکل ارزی در اطالعیه ای اعالم کرد: به 
اطالع کارگزاران محترم می رســاند، به منظور تسهیل 
فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معامالتی جدید دالر 
و یورو تحت عنوان دالر صادراتی و یورو صادراتی از امروز 
به صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی 
خواهد شد. فعالیت کارگزاران بازار در این نمادها مستلزم 
وجود حساب جدید دالری و یورویی به نام هر کارگزار نزد 
بانک ملی ایران است.  در ادامه این اطالعیه آمده است:  با 
پیگری بازار متشکل، حساب های جدید ارزی به صورت 
غیرفعال افتتاح شده است؛ لذا مقتضی است کارگزاران 
محترم در اسرع وقت با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی 
نگهدارنده حساب های خود، اقدام به فعال سازی حساب 

های ارزی جدید کنند.
    

همه چیز درباره سهام عدالت جاماندگان
ایسنا- به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی 
افراد جامانده تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
و همچنین مددجویان بهزیســتی بــرای دریافت 
سهام عدالت نیازی نیســت برای ثبت نام به هیچ 
کجا مراجعه کنند. شــواهد حاکی از این است که 
پرونده اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان به 
سرفصل های نهایی خود نزدیک می شود. قرار است 
طبق محاسباتی سهام عدالت به برخی از افرادی که 
تاکنون مشــمول نبوده اند نیز تخصیص یابد. یک 
جامعه  آماری نشان می دهد ۲۰ میلیون جامانده در 
پرونده ثبت نام سهام عدالت وجود دارند. برخی از 
نمایندگان مجلس قول تخصیص سهام عدالت به 

این جاماندگان را داده اند.
    

خاندوزی:
 اصالح ارز ۴۲۰۰تومانی را 
نباید به لیبرالیسم نسبت داد

خبرآنالیــن- وزیر 
اقتصــاد گفــت: قبول 
داریم که از لحاظ اطالع 
رســانی و اجرای اصالح 
ارز ترجیحی اشکاالتی 

داشتیم اما مهم جریان است و اینکه نگذاریم اقلیتی 
که اکثریت را مدیریت می کنــد منفعت ببرد و هر 
کسی که بخواهد این بســاط را بر هم بزند بگویند 
این افراد مربوط به جریــان فکری لیبرال و امثالهم 
هستند. برخی  گفته بودند امکان ندارد بگذاریم ارز 
ترجیحی حذف شــود/ اصالح ارز ۴۲۰۰تومانی را 

نباید به لیبرالیسم نسبت داد
وزیر اقتصاد گفت: در جریان حذف ارز ترجیحی 
ما در راستای تغییر مناسباتی رفتیم که گروه هایی 
که در سال های گذشــته منافع را می مکیدند و در 

عین اقتصاد را هم ضعیف می کردند اصالح شوند.
    

به علت قطع برق محتمل است؛ 
هشدار درباره از دست رفتن 

بازارهای خارجی سیمان کشور 
تسنیم- تولیدکننده سیمان با اشاره به زیان های 
صنعت سیمان کشور از قطع برق گفت: قراردادهای 
بلند مدت خارجی با تضمین خسارت منعقد شده و 
نمی شود به یکباره با یک مصوبه همه تالش ها را از 
بین برد. ابراهیم غالم زاده با اشاره به تصمیم اخیر 
ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص مدیریت بازار 
ســیمان ، گفت: طبق بند 5 مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار، صادرات سیمان مشروط و محدود می شود . 
این در حالی است که ظرفیت تولید سیمان کشور 
8۰ میلیون تن و سیمان مورد نیاز داخل کشور 6۰ 
میلیون تن است. وی افزود: اگر بازارهای صادراتی 
از دست برود ، ایران با ۲۰ میلیون تن سیمان مازاد 
مواجه خواهد بود که این زنگ خطری برای  صنعت 

سیمان کشور است. 
    

وصول ۱ میلیارد تومان مالیات خانه های 
خالی از ۳۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده

صدا و سیما- معاون 
فنی و حقوقی ســازمان 
امور مالیاتــی گفت: از 
۳ هــزار و 8۰۰ میلیارد 
تومان مالیات برآورد شده 

خانه های خالی فقط یک میلیارد تومان وصول شده 
است. معاون فنی و حقوقی ســازمان امور مالیاتی 
گفت: تاکنــون اطالعات حــدود ۴9۳ هزار واحد 
خالی در یک بخش و 1۲۰ هزار واحد در بخشی دیگر 
از طریق وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان 

امور مالیاتی قرار گرفته است.

 متحدان سیاســی ایران از شرق 
آسیا تا اروپا، حاال در رقابتی تنگاتنگ 
برای در اختیار گرفتن بازارهای جهانی 
نفت و گاز هستند و ایران خارج از این 
میدان، نظاره گر تکاپوی جهان برای 
تغییر موقعیت و نقشه تامین انرژی در 

جهان است. 
به نظر می رسد روســیه تصمیم 
خود را برای اســتفاده از گاز به عنوان 
اسلحه ای سیاســی و امنیتی گرفته 
است. این چنین اســت که اروپا با این 
تصمیم در وضعیتی سخت و شرایطی 
ویژه قرار می گیرد.   اروپایی ها پیش از 
این بارها و بارها نسبت به وابستگی به 
گاز روسیه هشدار داده بودند. در حالی 
این هشدارها ادامه داشت که ایران در 
دهه 8۰ شمســی تالش داشت، گاز 
طبیعی خود را به این قاره برســاند اما 
همــواره مذاکرات با دســتاوردی در 

قامت هیچ همراه بود. 
 حاال اما تعلل ایران از حضور در بازار 
جهانی گاز نتایج عجیب خود را نشان 
می دهد. فرصت ها در حالی از دســت 
می رود که مهرداد عمادی، مشــاور 

اقتصادی اتحادیه اروپا، در ســخنانی 
رســمی تاکید کرده اســت که ایران 
خودخواســته از بازار نفت و گاز خارج 
شده است. او معتقد است در مورد گاز 
محدودیت خودخواسته ای که ایران بر 
خود تحمیل کرده باعث شده درها باز 
نشوند، اما اگر ایران توان این را داشته 
باشد که اطمینان افزایی کند ممکن 
است قراردادهایی منعقد شود، در هر 
حال ایران خودخواســته روی پنجره 
دیوار کشید و اکنون اگر پنجره ای هم 

باشد، بسیار کوچک خواهد بود.
با این حــال جنگ روســیه علیه 
اوکراین فرصت تــازه ای را پیش روی 
ایران برای حضــور در بازار انرژی قرار 
داد، اما به نظر می رسد ایران هنوز در 
همراهی با روسیه فرصتی تاریخی را 

از دست داده است. 

جنگ انرژی در راه است؟
تصمیم روسیه برای استفاده از گاز 
طبیعی به عنوان اســلحه اقتصادی-

سیاســی و قطع فروش ایــن کاال به 
لهســتان و بلغارســتان، در بحبوحه 
جنگ اوکراین، آســیب پذیری بازار 

بی ثبات انرژی های فســیلی اروپا در 
برابر ظرفیت های صادرات گاز روسیه 
را آشــکار کرد؛ وضعیت دشواری که 
می شد از بروز آن، از راه متنوع ساختن 
منابع عرضه انرژی به این قاره طی دو یا 

سه دهه قبل، پیشگیری کرد.
در سال ۲۰۲1، پیش از آغاز جنگ 
اوکراین، اتحادیــه اروپا 155 میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی )معادل روزانه 
۳8۰ میلیون متر مکعب( از روسیه وارد 
کرد که این حجم معــادل ۴5 درصد 
کل واردات گاز اتحادیــه و ۴۰ درصد 

مجموع مصرف ساالنه آن بود.

راهکار اروپا چیست؟
طرح 1۰مــاده ای اتحادیــه اروپا 
که به منظور خنثی کردن فشــار های 
روسیه و کاهش تکیه بر صادرات گاز آن 
کشور، بر اساس پیشنهادهای آژانس 
جهانی انرژی، تدوین شده، بیش از هر 
راهکار دیگری بــر دو اقدام کوتاه مدت 
اســتوار اســت: افزایش واردات گاز از 
سایر کشورها بجز روســیه و کاهش 

مصرف گاز.
حاال ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
دارندگان گاز طبیعی جهان می تواند 
بخشی از گاز مورد نیاز قاره سبز را تامین 
کند اما به نظر می رسد هنوز سیاست 
ایران استوار بر اســتفاده از این فرصت 

نیست. 
ایران با اختالف اندکی بعد از روسیه، 
دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان 
و بعــد از ونزوئال، عربســتان و کانادا، 
چهارمین دارنده بــزرگ منابع نفت 
جهان است. به عبارتی ساده تر، ایران 1۷ 
درصد از ذخایر گاز و 9 درصد از ذخایر 
نفت جهان را در اختیــار دارد. در مقام 
مقایسه، 6 درصد از نفت و ۲۰ درصد از 

گاز جهان در اختیار روسیه قرار دارد.

بازارهای نفت 
تقدیم روسیه می شود 

 جدا از بیرون ماندن ایران از بازارهای 
جهانی گاز، حاال ایران با بحران تازه ای 
هم روبروســت. بحرانی جدی که به از 
دســت رفتن بازارهای تحریمی نفت 
ایران منجر شده است. حاال طبق آمار 
رســمی صادرات نفت روسیه به چین 
در ماه مه نســبت به مدت مشابه سال 
میالدی گذشــته، 55 درصد افزایش 
پیدا کرد و عربستان سعودی را به عنوان 

بزرگترین صادرکننده، کنار زد.
اداره کل گمرک چیــن اعالم کرد 
واردات نفت از روسیه شامل واردات از 
طریق خط لوله سیبری شرقی اقیانوس 
آرام و واردات دریابرد از بنادر اروپایی و 
خاوردور روسیه، مجموعا به حدود 8.۴۲ 
میلیون تن رسید. این رقم معادل 1.98 
میلیون بشکه در روز نفت بود و حدود 
یک چهارم در مقایسه با 1.59 میلیون 

بشکه در روز در آوریل، رشد داشت.
شرکت های دولتی چین از جمله 
غول نفتی سینوپک و ژنهوآ اویل، تحت 
تاثیر تخفیف های چشمگیری که مسکو 
پس از تحریم مشتریان غربی در واکنش 
به جنگ در اوکراین، عرضه کرد، خرید 

نفت روسیه را افزایش داده اند.
 حاال بررسی ها نشان از آن دارد که 
تخفیف های روسیه بازار نفت تحریمی 
ایران را نیز نشانه رفته است. بازار نفت 
روســیه پیش از این متمرکز در اروپا 
بود اما حاال با توجه به تحریم هایی که 
از راه رسیده، این کشور وارد بازار آسیا 
شده است. ایران در سال های اخیر نفت 
خود را به بازارهای آسیایی رسانده است 
و افزایش عرضه در این بازار به معنی از 

دست رفتن موقعیت ایران است. 
 حتی افزایش احتمال خروج روسیه 
از اروپا نیز نتوانسته است بازار نفت اروپا 

را در اختیار ایران قرار دهد. 

حضور ونزوئال، شریک دیگر 
ایران در بازارهای اروپا

 انتظار می رفت با احیــای برجام، 

ایران امکان ورود به بــازار نفت اروپا 
را بیابد اما حاال شــریک دیگر ایران 
یعنی ونزوئالست که آماده حضور در 
بازارهای اروپا می شود و طبق آخرین 
اخبار رسمی منتشر شده با موافقت 
آمریکا، صادرات نفت ونزوئال به اروپا 

پس از دو سال از سر گرفته شد.
خبرگــزاری رویتــرز از حرکت 
نخســتین نفتکــش ایتالیایــی به 
ظرفیــت 65۰ هزار بشــکه نفت از 
ونزوئال به مقصد اروپا خبر داده است.

این نخستین محموله نفتی است 
که پس از حدود دو ســال از ونزوئال 

راهی اروپا می شود.
اوایل ماه جاری میالدی رسانه ها 
از موافقت آمریکا با این کار خبر داده و 
هدف دولت جو بایدن را »تالش برای 
کاهش وابستگی اروپا به نفت روسیه 
و تشویق نیکالس مادورو به گفتگو با 

مخالفان« اعالم کرده بودند.
در شرایط کنونی ایران، کشوری 
که یکــی از بزرگتریــن دارندگان 
ذخایــر هیدروکربــوری در جهان 
است؛ موقعیت ژئوپلتیک خود را در 
بازارهای جهانی انرژی از دست داده 
است و فرصت ویژه و کمیابی که برای 
احیای برجام و بازگشت به بازارهای 
جهانی نفت وجود دارد نیز در حال از 

دست رفتن است. 
 اقتصاد ایران بی تردید در سال های 
آتی با تداوم شرایط مذکور با بحرانی 
جدی روبــرو می شــود. بحرانی که 
همین حاال نیز نشــانه هایش آشکار 

است.   

ایران خودخواسته روی پنجره دیوار کشید

شرکای سیاسی در کمین بازارهای انرژی ایران

باران زرین قلم

مشاور اقتصادی اتحادیه 
اروپا، در سخنانی رسمی 

تاکید کرده است که ایران 
خودخواسته از بازار نفت 

و گاز خارج شده است. 
مهرداد عمادی، معتقد است 

در مورد گاز محدودیت 
خودخواسته ای که ایران 

بر خود تحمیل کرده باعث 
شده درها باز نشوند، اما 

اگر ایران توان این را داشته 
باشد که اطمینان افزایی 

کند ممکن است 
قراردادهایی منعقد شود

شرکت های دولتی چین از 
جمله غول نفتی سینوپک 

و ژنهوآ اویل، تحت تاثیر 
تخفیف های چشمگیری 

که مسکو پس از تحریم 
مشتریان غربی در واکنش 

به جنگ در اوکراین، عرضه 
کرد، خرید نفت روسیه را 

افزایش داده اند

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران گفت: دســتگاه 
کارتخوان هوشمند در تمام 9 هزار واحد نانوایی تهران نصب 
می شــود و قیمت نان بعد حذف آرد یارانــه ای، برای مردم 

تغییری نخواهد داشت.
به گزارش خبرانالین، بیژن نوروزی مقدم اظهار داشت: در 
جلسه ای در استانداری تهران با ریاست حشمت اهلل عسگری 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعالم شد 
که 68۰۰ دستگاه کارت خوان هوشمند در نانوایی های تهران 

نصب می شود.
وی افزود: اتحادیه نیز اعالم کرد کــه آمادگی الزم برای 
نصب دســتگاه ها را دارد و برای این اقدام ملی همکاری های 

الزم را دارد.
نوروزی مقدم گفــت: به 9 هزار واحد نانوایی کشــور آرد 
یارانه ای پرداخت می شــود اما فعال به تعــداد 68۰۰ واحد، 
دستگاه کارتخوان هوشمند آماده برای نصب وجود دارد، بر 
اساس اعالم استانداری برای مابقی واحد های نانوایی نیز این 

کارتخوان نصب می شود.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب 
کارتخوان های هوشمند، فروش نان با این دستگاه ها انجام 
می شــود اما با توجه به اینکه فعال آرد یارانه ای به واحدهای 
نانوایی پرداخت می شود شــکل پرداخت یارانه نان تغییری 

نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: بعــد از اینکه آرد نانوایی ها آزاد شــود، 
نیز دولت مابه التفاوت قیمت نان را به حســاب نانوایان واریز 

می کند تا مردم کماکان نان را به قیمت قبل خریداری کنند.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به اینکه آیا 
قیمت نان برمبنای آرد یارانه ای تغییری نخواهد داشت گفت: 
نرخ نان برای 1۴۰۰ است و قرار بود که نرخ جدید به نانوایان 

ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت 
نشده است و نرخ های سال گذشته اعمال می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که وضعیت صنعت خودرو امروز آن چیزی نیست که به 
عنوان وزیر آن را تایید کنم، گفت: آیین نامه واردات خودرو در نوبت بررسی در هیأت دولت است 
اما، تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، یعنی زیر 1۰ هزار دالر است تا جایگزین خودروهای 
ارزان داخلی که حذف شده، مثل تیبا و سمند شود. به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین گفت: 
مسائل حوزه خودرو بیش از ۴۰ سال است وجود دارد، اما یک بار باید حل شود. رئیس جمهوری در 
هشت محور دستوراتی داشتند یکی از آن ها افزایش ضمانت خودرو به سه سال بود که اجرا شد. 
دوم افزایش 5۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری است که برنامه ریزی شده است. وی افزود: 
برنامه چهارساله صمت سه مرحله دارد. تا پایان 1۴۰1 به دنبال اصالح ساختار و ثبات بخشی به 

تولید هستیم و از نیمه دوم امسال تمرکز روی کیفیت است که هنوز ملموس نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعداد خودروهای تحویل شــده، گفت: از ابتدای 
امسال تا 18 خرداد، ۲۲۳ هزار دستگاه خودرو تحویل شــده است در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشــته 1۷۰ هزار دستگاه خودرو تحویل شــده بود، یعنی تحویل خودرو 
۳1 درصد رشد داشته است.  همچنین  از ابتدای امسال تا 18 خرداد تعداد خودروهای 
ناقص کف 1۴۷ هزار دستگاه بوده که این رقم در مدت مشــابه سال گذشته 1۳۷ هزار 
دستگاه بوده است، یعنی 65 درصد کاهش خودروهای کف را شاهد بودیم و کاهش تولید 
خودروهای کف به معنی نظم یافتن تولید و زنجیره تولید است. امسال در این مقطع تولید 

1۴۴ هزار دستگاه خودرو کامل شده است درحالی که ســال گذشته به آمار به ۳8 هزار 
دستگاه خودرو رسید.

جزئیات جدید از واردات خودرو
این مقام مسئول در ادامه با اشــاره به تهیه آیین نامه 1۰ بندی واردات خودرو، اظهار کرد: 
یکی از این بندها ابهام داشت که اصالح شده و  در نوبت بررسی در دولت است. دو تا سه ماه بعد 
از تصویب،  این آیین نامه عملیاتی خواهد شد. وی با بیان این که تاکید بر واردات خودروهای 
اقتصادی، یعنی زیر 1۰ هزار دالر است، گفت: تیبا، سمند و پژو که از رده خارج می شوند، 
ارزان تر هستند و شاهین، تارا و غیره که می مانند، گران تر؛ پس باید برای قشری که خودروی 
ارزان می خواهد محصول داشته باشیم و به تدریج بتوانیم به سمت تولید داخل خودروهای 
ارزان باکیفیت هم برویم تا سبد محصوالت کامل شود. این خودروهای ارزان هم لزوما چینی 

نیستند، بلکه اروپایی هم هست.

آغاز طرح جدید توزیع نان در تهران

فاطمی امین : آیین نامه واردات خودرو به دولت رفت
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عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک اظهار داشت: راهکار 
ارایه وام ودیعه مسکن هم به دلیل باال بودن نرخ سود بانکی و محدودیت 
منابع بی اثر است. این وام بیش از آنکه حافظ منافع اجاره نشین ها باشد 
در جهت منافع سیستم بانکی است و استفبال صورت گرفته برای 

دریافت این وام هم از سر استیصال اجاره نشین ها است.
سعید لطفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بسته 
پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره 
اظهار داشت: محتوای بسته پیشنهادی دولت برای کنترل بازار اجاره به 

هیچ وجه در بردارنده راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه 
مدت نیست. اصوال مشکالت بازار اجاره یک شبه به وجود نیامده اند 
که با یک نسخه دستوری و ضرب االجلی بتوان این مشکالت فعلی را 
حل کرد. وی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار اجاره در شرایط فعلی که 

به باالترین حد آن رسیده که ناشی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این 
حوزه در دولت های گذشته است گفت: هر چند نمی توان تمام آشفتگی 
بازار اجاره را متوجه این دولت کرد، اما از بابت راهکارهای اتخاذ شده  

برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد است.
لطفی با بیان اینکه تعیین دســتوری سقف اجاره بها سیاستی 
شکست خورده است که امتحان خود را طی این چند سال پس داده 
است گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا به روش های دستوری 
بتوان آن را کنترل کرد چراکه نرخ اجاره ناشی از متوسط قیمت مسکن 

و شرایط کالن اقتصادی و تورم عمومی است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک:

تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده است

گفت وگو


