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 راه دور زدن تحریم ها بسته می شود؟ 
این سئوالی است که بررسی نقشه جدید 
تجارت روسیه پیش روی کارشناسان 
قرار داده است. بعد از خطر ایجاد شده 
برای بازار نفت و فرآورده های نفتی حاال 

فوالد با خطر جدی تری روبروست.    
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در این خصوص می گوید: چین، 
افغانستان، تایلند و کره جنوبی مشتریان 
بزرگ فــوالد ایران بودند کــه در حال 
حاضر فوالد مورد نیاز خود را از روسیه 
تامین می کنند و ادامه چنین وضعیتی 
می تواند درآمد شــش میلیارد دالری 
ایران را از صادرات فوالد به خطر بیندازد.

سال هاســت که کارشناســان و 
اقتصاددانان نســبت به ضرورت رفع 
مشــکالت بین المللی در قالب برجام 
   FATF  و حل موانع بر سر پیوستن به
و همچنین رفع مشــکالت سوئیفت 
هشــدار داده اند، اما تاکنون هیچ کدام 
از موانع تجارت بین المللی رفع نشــده 

است. 
سال هاست که تجارت خارجی و در 
نتیجه کسب درآمدهای سرشار ارزی 
ناشــی از صادرات نفت، محصوالت و 

مشتقات نفتی و پتروشیمی و حتی فوالد 
و ســایر کاالها تحت تاثیر تحریم های 
گسترده قرار گرفته و مسئوالن ترجیح 
داده اند بــرای دور زدن این تحریم ها 
روی کمک شرکای تجاری منطقه ای 
مانند روسیه و چین حســاب ویژه باز 
کنند و البته باید گفت در این ســال ها 
ایران توانســته نفت و ... را با شیوه های 
مختلف و دورزدن تحریم ها صادر کند 
هرچند بخشی از وجوه حاصل از این گونه 

صادرات در قالب تهاتــر کاال دریافت و 
قسمتی از این درآمد در بعضی از کشورها 
بلوکه شده اســت و هنوز در پیچ و خم 
چگونگی آزادسازی آن در سایه تحریم ها 

و ... هستیم. 
در ماه های گذشته و با حمله روسیه 
علیه اوکراین و اعمال تحریم های جهانی 
علیه آن، این کشور سعی کرده خود را در 
زمینه های مختلف جایگزین ایران کند و 
بر اساس برخی گزارش ها به نظر می رسد 
روسیه با فروش نفت به قیمتی پایین تر از 
نفت ایران به دنبال جایگزینی کشورمان 
در چین است و همچنین به گفته برخی 
از اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
روسیه بازار فوالد ایران را در جهان کساد 
کرده و صادرات محصوالت این صنعت 

به شدت کاهش یافته است.
روسیه، بزرگ ترین مشتریان 
فوالد ایران را جذب کرده است

عضــو هیات مدیــره انجمــن 
تولیدکنندگان فوالد می گوید؛ روسیه 
با تخفیف هــای 15 تــا 20 درصدی، 
بزرگ ترین مشــتریان فوالد ایران را 

جذب کرده است.
به گفته رضا شهرســتانی؛ چین، 
افغانستان، تایلند و کره جنوبی مشتریان 
بزرگ فوالد ایران بودند که در حال حاضر 

فوالد مورد نیاز خود را از روسیه تامین 
می کنند.عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران هشــدار داده اســت ادامه 
چنین وضعیتی می تواند درآمد 6میلیارد 
دالری ایران از صادرات فوالد را به خطر 
بیاندازد.به گفتــه وی در حال حاضر 
صادرات دوماهه فوالد »تقریبا به صفر 
رسیده و بسیاری از شرکت ها تولید خود 
را کاهش داده اند«، اتفاقی که به اعتقاد او 
در صنایع مس، آلومینیوم، روی، سرب 

یا پتروشیمی هم رخ داده است.
با توجه به این موارد به نظر می رسد 
قصد روســیه برای تصرف گام به گام 
مقاصد صادراتی نفت، فــوالد و ... ایران 
در سایر کشــورها جدی باشــد و این 
مهم زنگ خطری اســت که حتی اگر 
یک درصد احتمال وقوع داشــته باشد 
باید از سوی مسئوالن مورد توجه ویژه 

قرار گیرد. 
باید نگران باشیم 

 این تنها خطری نیست که روسیه 
از زمان جنگ اوکراین برای ایران ایجاد 
کرده است. اتفاقا نگرانی ها از تصاحب 
بازار نفــت ایران در شــرایط تحریمی 
بسیار باالتر از تالش این کشور برای در 
اختیار گرفتن بازار فوالد است. به عبارت 
دیگر بررسی ها نشــان می دهد تمایل 

هند و چین به خرید نفت ارزان روسیه 
باال رفته و برخــی تحت تاثیر آمارهای 
تازه پیش بینی می کنند روند کاهش 
صادرات نفت ایران به چیــن ادامه دار 
باشد.  در این میان سید حمید حسینی، 

نکته مهمتری را مطرح می کند. 
 وی به خبرنگار »توســعه ایرانی« 
گفت: آنچه می توانــد در اینده برای ما 
مشکل ساز شــود، ورود روسیه به بازار 
محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
نفتی ایران است. وی ادامه داد: روسیه 
روزانه حدود  2.5  میلیون بشکه صادرات 
فراورده هایی مثل مــازوت و گازوئیل 
دارد که بازارهای کشورهای همسایه را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
 به گفته وی روسیه بازار فرآورده های 
نفتی ایران را در افغانســتان، پاکستان 
و امــارات هدف قــرار داده و با توجه به 
تخفیف هــای بزرگ، ادامــه این روند 
می تواند مشکالت عمده ای را متوجه 

درآمدهای ایران کند .
 او درباره تاثیر روســیه بر بازار نفت 
ایران نیز توضیح داد: روسیه هنوز تحریم 
نیست و بخش مهمی از نفت خود را به 
اروپا می فرستد، اما نکته اساسی و مهم 
این است که آیا بازار چین و کشورهایی 
که در شــرایط تحریم از ایــران نفت 
خریدند را هدف قرار خواهد داد یا خیر؟

وی گفت: روســیه یک خط لوله به 
چین دارد که از قبــل روزانه حدود یک 
میلیون بشکه نفت را به این کشور انتقال 
می داد، بنابراین آن میزان نفت روسیه 
که بدون مشتری مانده و بارگیری شده 
و به ســمت بازارهای جهانی حرکت 
می کند، رقم عمده ای نیست، اما با توجه 
به تخفیف هایی که روس ها می دهند، 
قیمت های بازار دچار مشکل می شود 
و این شــرایط نه فقط ایــران که همه 
کشورهای فروشنده نفت را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. وی در ادامه بیان داشت: 
صحبت های متعددی از تحریم نفتی 
روسیه می شــنویم و همین امر نشان 
می دهد در صورت ادامه دار بودن جنگ 
روسیه علیه اوکراین، ممکن است این 
برنامه عملی شود. به این ترتیب محتمل 
اســت که روس ها باالخره ســهم ما را 
بگیرند و باید هشیار باشیم چرا که هیچ 
بعید نیست که سهم ما در بازار نفت چین 

کاهش پیدا کند.
روسیه پروسه دورزدن تحریم ها 

را برای ایران مختل می کند
وی با اشاره به اینکه تحریم روسیه 

خطر بســیار بزرگی برای بازار ایران در 
شرایط تحریمی محســوب می شود، 
اضافه کرد: راه برون رفت از این شرایط 
احیای برجام و خروج ایران از تحریم و 
ورود نفت ایران به بازار اروپاست. در غیر 
این صورت پروسه دور زدن تحریم ها نیز 
با تحریم روســیه و تخفیف های بزرگ 
این کشــور زیر عالمت سئوال بزرگی 
قرار خواهد گرفت. حسینی با اشاره به 
اینکه این خطر بــرای بازار محصوالت 
پتروشیمی ایران نیز وجود دارد، گفت: 
روســیه جاپای محکمی در بازار اروپا 
دارد اما این شرایط سبب شده آرایش 
اقتصادی روسیه بر بازار آسیا متمرکز 
باشد این در حالی است که بخش مهمی 
از بازار صادراتی ایران در آسیا متمرکز 
است. جنگ روسیه علیه اوکراین حاال 
امنیت غذایی جهــان و ایران را تهدید 
می کند. گرانی شــدید غالت و گندم 
و ... همگــی تاثیری اســت که جهان 
از جنگ اوکراین، یکــی از بزرگترین 
تولیدکنندگان غالت و گندم گرفته است 
و حاال کاهش درآمدهای صادراتی ایران 
در شرایط تحریم می تواند اقتصاد ایران 
را با خطر بزرگی مواجه کند. خطر بسته 
شدن راه دور زدن تحریم ها. باید نگران 

این وضعیت باشیم.  

روسیه پس از بازار نفت، برای مشتریان فوالد ایران هم  دندان تیز کرده است

دوست استراتژیک؛ رقیب صادرات!

خبر

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: 
در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه 
و در اردیبهشــت 37 هزار و 160 دستگاه موبایل 
مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال 
می دهیم بخشــی از این واردات با سوءاستفاده 
از اطالعات مســافران صورت گرفته اســت این 
در حالیســت که واردات قانونی این برند توسط 
شرکت ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 

3 برابر کاهش پیدا کرد.
امیر اســحاقی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد رســانه ای 
شــدن خبر ممنوعیت واردات تلفن های همراه 

باالی 600 دالر، شاهد التهاب در عرضه و قیمت 
آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد از تعامل بین دولت و 
بخش خصوصی این شرایط کنترل و آرامش به این 
بازار بازگشت.این فعال اقتصادی وضعیت تامین و 
عرضه تلفن همراه در بازار را عادی دانست و خاطر 
نشان کرد: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود 
2 میلیون و 240 هزار دســتگاه تلفن همراه وارد 
کشور شده است که با احتساب دستگاه هایی که از 
ماه های گذشته وارد و روشن نشده  بودند فراوانی 

کاال در سطح عرضه کامال مشهود است.
وی تصریح کرد: مطابق با اعالم وزارت صمت 
حجم قابل توجهی ثبت سفارش از ابتدای سال 

صورت گرفته اســت و تخصیص ارز برای واردات 
آتی قابل توجه اســت و برنامه ریزی های الزم از 
سوی بازرگانان برای تامین بازار در ماه های آینده 

صورت گرفته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به تمهیدات برای 
جلوگیــری از واردات کیفی کاالهای باالی 600 
دالر به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال موقت یا 
دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت  
این برند به هفته قبل بازگردد و شــاهد کاهش 

چشمگیر قیمت  آیفون در 2 هفته اخیر بودیم.
دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل و تبلت 
درصد واردات کاالهایی مسافری آیفون نسبت 
به واردات شرکتی افزایشــی شد، گفت: در حال 
حاضر در ثبت سفارش آیفون مشکلی وجود ندارد 
و شاهد ریزش قیمت این برند در بازار هستیم از 
این رو نیازی نیست خریداران برای خرید آیفون 
عجله کنند چراکه در هفته های آینده این بازار به 

آرامش خواهد رسید.به گفته اسحاقی؛ کاالهایی 
که در بازار عرضه می شوند از سمت واردکنندگان 
برچسب قیمت فروش واردکننده و مصرف کننده 
حک می شود و با این قیمت کاال با نرخ منصفانه 

به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

این فعال اقتصادی گفت: امیدواریم با ایجاد 
تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی نیاز 
بازار به سفته بازی و واردات مسافری به بن بست 
برسد و شاهد آرامش در بازار تلفن همراه مانند 2 

سال گذشته باشیم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت:

قیمت آیفون ریزش کرد

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
 ارز واردات آیفون 

به واردات اختصاص می یابد
ایســنا- عضو 
کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلــس 
گفت: از قول رئیس 
ســازمان توسعه و 

تجارت شــنیده ام که ارز واردات آیفون به واردات 
خودرو اختصــاص می یابد.فرهاد طهماســبی با 
تاکید بر ضرورت واردات خودرو در بازه قیمت برابر با 
خودروهای ایرانی گفت: مجلس یازدهم این موضوع 
را به عنوان یک خواســته مردمی و ضــرورت بازار 
مصوب کرده و از دولت خواسته که این کار را انجام 
دهد.بنابراین تصمیم مشترک مجلس و دولت باید 
در جهت تنظیم بازار و خواسته مردم نتیجه داشته 

باشد. منفعت عمومی فلسفه واردات خودرو است.
طهماسبی با بیان اینکه ممکن است بعضی از 
کارشناسان مخالف این کار باشند، عنوان کرد: اگر 
قرار باشد ارز آیفون حذف نشود و به برندهای دیگر 

برود، این اقدام چندان صحیح نیست.
    

 خبر جدید وزیر کار
 درباره یارانه جاماندگان

 - ین نال آ خبر
وزیــر تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی در 
خصــوص یارانــه 
جامانــدگان، گفت: 

از 7.5میلیون نفری کــه یارانه دریافت نمی کردند، 
4 تا 5 میلیون نفر بعد از ثبت نام، مشــمول دریافت 
یارانه شدند.حجت اهلل عبدالملکی ادامه داد: دهک 
دهم هم به دلیل غیرشفاف بودن اطالعات اقتصادی 
خانوار مشمول یارانه نشدند که بسیاری از این افراد در 
سامانه حمایت درخواست بازنگری کردند و برای این 
افراد هم به صورت علی الحساب یارانه واریز شد.او ادامه 
داد: تا شفاف شــدن اطالعات اقتصادی مشموالن 
این مبلغ قابل برداشت نیســت.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی افزود: ۹0 درصد مردم ایران مستحق 
دریافت یارانه هستند و هر ایرانی که جزو ۹0 درصد 
باشد قطعاً حتی یک نفر هم حقش ضایع نخواهد شد 
و پول همه در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها 

موجود هست.
    

ایرانی ها چقدر آبمیوه می خورند؟
ایسنا- به گفته 
دبیر انجمن صنایع 
آب میوه و کنسانتره 
مصــرف  نه  ا ســر
آبمیــوه در ایران به 

طور تقریبی بین ۸ تا 11 لیتر در نوســان است که 
در مقایسه با ســایر کشــورها پایین است و حتی 
نسبت به برخی کشــورهای پرمصرف یک سوم و 
یک چهارم است.ولی اهلل داوود آبادی با بیان اینکه 
بالتکلیفی ها و مشکالت ناشی از اجرای طرح درج 
قیمت تولیدکننده در بهمن ماه خرید شــب عید 
تولیدکنندگان آبمیوه را با کاهش مواجه کرد، گفت: 
البته بعدا این مشکالت تا حدودی برطرف شد. یکی از 
مشکالت این بود که با توجه به اینکه قیمت درج شده 
روی محصول با قیمت نهایی مصرف کننده متفاوت 
بود، باعث تردید خریدار شده بود و در مواردی بین 
فروشنده و خریدار بحث و مشاجره ایجاد می شد. 
به همین دلیل بعد از مدتی مقرر شد قیمت تولید 

کننده و مصرف کننده همزمان درج شود.
    

 ۱۰۰ درصد قطعات خودرو 
در ایران چینی است

قرن نــو- عضو 
ئیســه  ر ت  هیــأ
فراکسیون راهبردی 
مجلــس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه 

کشــتار جاده ای ایران با هیچ کجــای دنیا تطابق 
ندارد، گفت: برابر با اتحادیه اروپا در جاده های کشور 
مرگ ومیر داریم.محمد وحیدی، با اشاره به اینکه 
براساس بررســی های علمی ۸5 درصد مشکالت 
کسب و کار دنیا نتیجه فرآیندها و 15 درصد عملکرد 
انســانی اســت، اظهار کرد: برابر اتحادیه اروپا در 

جاده های کشور مرگ و میر داریم.
نماینده مــردم بجنورد بــا بیــان اینکه کل 
خودروهای ایران 24 میلیون است، افزود: به عنوان 
نمونه، یک کشور در اتحادیه اروپا 50 میلیون خودرو 
دارد که میزان مرگ و میر جاده های ما در ایران حتی 

از ان هم بیشتر است که جای تاسف دارد.
وحیدی با تأکید بر اینکه خودروی نیسان آبی 
در ژاپن از سال 1۹56 تا 1۹۸2 تولید شد، ادامه داد: 
اما این خودرو در ایران از سال 1۹70 در ایران تولید 

می شود و همچنان ادامه دارد.

در حالی که نانوایی ها ترفندهای گوناگونی 
را برای فروش گران  تر نان در دســتور کار قرار 
داده اند و با افزودن کنجد و سبزی خشک و ... بهای 
بیشتری برای نان مطالبه می کنند، طرح فروش 

نان یارانه ای در دومین استان ایران اجرایی شد .
به گزارش قرن نو، طرح فروش نان یارانه ای در 
استان زنجان، به عنوان استان پایلوت اجرایی شد 
و حاال قزوین به عنوان دومین استان شاهد اجرای 

شیوه نامه ی جدید فروش نان است.
قرار اســت با رفع نقص این طرح، فروش نان 
با شیوه ی جدید در تمام کشور اجرایی شود. در 
قالب این طرح مقرر اســت تمامی نانوایی ها به 
دستگاه کارتخوان مجهز شــدند. در این راستا 
پیش بینی شده است که دستگاه های کارتخوان 
به نرم افزاری متصل باشند که به محض فروش 
نان ، یارانه نان از طرف دولت به حساب نانوا واریز 

می شود.
در قالب این طرح پیش بینی شده است خرید 

نان با پول نقد متوقف گردد و خرید تنها با کارت 
بانکی ممکن باشد. البته در مرحله ابتدایی اجرای 
طرح، کارت هایی برای نانوایان پیش بینی شده 
که در صورت پرداخت نقدی مشتری، بتوانند 
از آن کارت برای دریافت یارانه بهره ببرند. نمونه 

این کارت ها در جایگاه های سوختگیری و پمپ 
بنزین ها در دسترس است.طبق اعالم مقامات 

هیچ محدودیتی در خرید نان وجود ندارد.
فرماندار شهرستان قزوین در این خصوص 
گفته است: با اجرای این طرح محدودیتی برای 
خرید نان برای افراد وجود ندارد و قیمت نان هم 

هیچ تغییری نخواهد داشت.
عباس کاظمی در توضیــح جزییات طرح 
جدید عرضه نان افزود: استفاده از کارتخوان های 
هوشمند در 310 نانوایی شهر قزوین آغاز شد و بنا 
است در هفته جاری سایر نانوایی ها به ترتیب به 

این سیستم مجهز شوند.

فرماندار شهرستان قزوین ادامه داد: با استفاده 
از این طرح جلوی قاچاق گسترده و فروش خارج  
از شبکه آرد گرفته می شود؛ چرا که آرد به صورت 
آزاد به نانوا تحویل داده می شــود و پس از آنکه 
به نان تبدیل شــده و به فروش رسید به ازای هر 
تراکنش و بدون محدودیت یارانه آن به حساب 
نانوا واریز خواهد شد.وی عنوان کرد: همچنین 
برای جلوگیری از کاهش وزن چانه نرم افزاری 
که طراحی شده نانوا باید به ازای سهمیه آردی که 
به او تعلق گرفته تعداد مشخصی نان تحویل دهد 
و در این صورت احتمال کاهش وزن چانه برای 
فروش بیشتر وجود ندارد.این طرح ابتدا در استان 
زنجان به صورت پایلوت اجرا شد و قزوین دومین 
استانی است که طرح کارتخوان های هوشمند 

نانوایی در آن اجرا می شود.
طرح آزمایشی فروش کارتی نان که از نیمه 

اردیبهشت ماه در زنجان آغاز شده است.
بــر اســاس ایــن طــرح نانوایی هــا بــه 

کارت خوان های هوشــمند متصل شده اند و به 
ازای تعداد نان های فروخته شده یارانه نان به نانوا 
تعلق می گیرد. همچنین هیچ تغییری در حجم 
و قیمت نان خریداری شده توسط مردم صورت 
نگرفته و تنها خرید توســط کارت های بانکی 

صورت می گیرد.
استاندار زنجان نیز با بیان اینکه دستگاه های 
 P.O.S کارتخوان جدید در نانوایی ها به صورت
اندرویدی است، گفت: در دستگاه های کارتخوان 
قبلی، عدد وارد می شد اما در دستگاه های جدید، 
تصویر نان هم نمایش داده می شود و شهروندان 

تعداد نان مورد نیاز را وارد می کنند.
محسن افشــارچی با تاکید بر اینکه مردم 
به هیچ وجه نگران اجــرای طرح جدید عرضه 
نان نباشــند، تصریــح کرد: افزایــش قیمت، 
سهمیه بندی و کارت اعتباری نخواهیم داشت و 
هیچ موضوعی تحت عنوان اعتبار و سهمیه بندی 

مطرح نیست.

بعد از زنجان،  قزوین دومین استان آزمایش شیوه نامه جدید است

 اجرای طرح فروش نان یارانه ای
 در دومین استان 

رضا شهرستانی، عضو 
هیات مدیره انجمن 

تولیدکنندگان فوالد: چین، 
افغانستان، تایلند و کره 
جنوبی مشتریان بزرگ 

فوالد ایران بودند که در حال 
حاضر فوالد مورد نیاز خود 
را از روسیه تامین می کنند

حمید حسینی به »توسعه 
ایرانی« گفت: تحریم روسیه 
خطر بسیار بزرگی برای بازار 

ایران در شرایط تحریمی 
محسوب می شود،: راه 

برون رفت از این شرایط 
احیای برجام و خروج ایران 
از تحریم و ورود نفت ایران 

به بازار اروپاست. در غیر 
این صورت پروسه دور 

زدن تحریم ها نیز با تحریم 
روسیه و تخفیف های بزرگ 

این کشور زیر عالمت 
سئوال بزرگی قرار خواهد 

گرفت


