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ضوابط تأمین و انتقال ارز شرکتهای حمل و نقل ابالغ شد

وزارت اقتصاد :لغو فاینانسهای برجامی
کذب محض است

وزارت امور اقتصادی و دارایی خبرهای منتشر شده درباره
لغــو کل فاینانسهای برجامی پس از خروج امریکا از این
اخـــــبار
توافقنامــه را «کــذب محض و عــاری از واقعیــت» خواند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی در اطالعیهای که در این زمینه منتشر کرد ،آورده
اســت :براســاس اســتعالم صورت گرفته از ســازمان ســرمایهگذاری خارجی و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکنون
هیچ نشــانهای از تغییر تصمیم کشــورهای طــرف قرارداد با ایــران در موضوع
فاینانسها دیده نشــده اســت .در اطالعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی تأکید
شــده است سازمان ســرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
متولی تصویب و جذب منابع خارجی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
هماهنگکننده بانکها در این زمینه به شمار میروند و فقط اخبار منتشر شده
از سوی آنها معتبر است.

تعرفه  8برابری برق در انتظار پرمصرفها

ایران و آلمان بر تهیه نقشه راه همکاریهای
بخش آب تأکید کردند

وزیر نیرو که به دعوت همتای آلمانی خود بهمنظور مذاکره درخصوص گسترش
همکاریهای ایران و آلمان به این کشور سفر کرده است در نخستین روز سفر خود
ضمن شرکت در افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی آب و فاضالب مونیخ ( )IFATبا
وزیر محیط زیست آلمان نیز دیدار و گفتوگو کرد .بهگزارش پایگاه اطالعرسانی
وزارت نیــرو ،رضــا اردکانیــان در دیــدار بــا ســونیا شولتســه ،وزیــر محیط زیســت،
حفاظت از طبیعت و ایمنی هستهای آلمان بر گسترش همکاریهای حوزه آب
و محیط زیســت دو کشــور تأکید کرد .در این نشســت وزیران دو کشور ضمن مرور
همکاریهای زیســت محیطی ،خواســتار تهیه نقشــه راه و تعیین استراتژیهای
همکاری ایران و آلمان در زمینه آبهای مرزی و پرو ژههای مدیریت بخش آب از
جمله در حوزه تصفیه فاضالب شدند.

صادرات نفت از خارک افزایش یافت

مدیرعامل شــرکت پایانههــای نفتی ایران گفت :ســال  96با صدور
 870میلیــون بشــکه نفــت از جزیــره خــارک میــزان صــادرات این
محصول در همســنجی با ســال ماقبــل  38درصــد افزایش یافت.
توگو با ایرنا افزود :ایــن میزان صادرات
ســید پیروز موســوی در گف 
بــا یــک هــزار و  50فروند نفتکــش به کشــورهایهای هــدف حمل
شــده اســت .وی بیان کرد :عمده مقصدهای صــادرات نفت ایران
پنج کشور چین ،هند ،ژاپن ،ترکیه و کره جنوبی است .موسوی ادامه
داد :افزون بر این ،کشــورهایی همچون آفریقای جنوبی ،ســریالنکا،
فرانســه و ایتالیا نیز خریدار نفت ایران به شــمار میروند .وی اظهار
داشــت :میــزان صادرات ایــران به اروپا بــه طور میانگیــن  600هزار
بشــکه در روز است .مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران گفت:
در ارتبــاط با صــادرات نفت ایران از جزیره خــارک نکته قابل توجه
فــروش نقــدی نفت اســت که پیــش از بارگیــری نفتکشهــا فرایند
دریافــت صورت میگیرد .وی یادآور شــد :در ماه آوریل (فروردین-
اردیبهشــت) بیشــترین رقم صادرات نفت خام و میعانات گازی از
پایانههای خارک و عسلویه صورت گرفت و در این مدت  2میلیون
و  660هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر شد.

پرونده کرسنت در مراحل پایانی داوری است

وزارت نفــت اعالم کرد :پرونده قرارداد گازی کرســنت در مراحل پایانی داوری
قــرار دارد و هنوز هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشــده اســت .بهگزارش
ایرنــا ،پرونده کرســنت به طرح صــادرات گاز ایــران به امارات مربوط میشــود
کــه دیــوان داوری بینالمللــی الهــه در حال بررســی آن اســت .بتازگــی یکی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نطق جلسه علنی مدعی شد جمهوری
اســامی ایــران بــه پرداخت جریمه به شــرکت کرســنت محکوم شــده اســت.
وزارت نفت عصر دوشــنبه در اطالعیهای اعالم کرد :بیان محکومیت ایران در
این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ،ارقامی نیز که بهعنوان جریمه ایران
مطرح شــده اســت مورد تأیید نیست« .سبب شگفتی است در هفتههای اخیر
برخی رســان هها و صاحبــان تریبون با تکرار و اصرار بــر ارقامی بیمبنا بهعنوان
جریمه ایران در این پرونده ،عملکرد شبهه ناکی از خود نشان داده اند؛ در حالی
که حتی شــرکت کرســنت در دعوای حقوقــی ادعایی چنین اعــدادی را مطرح
نکرده است».

شاخص بورس در آستانه  ۹۵هزار واحد

دیروز با تداوم رشــد قیمت ســهمها در بورس تهران شــاخص کل در
آستانه ورود به کانال  ۹۵هزار واحدی قرار گرفت .بهگزارش ایسنا ،طی
چند روز گذشته بورس تهران مخالف هفتههای گذشته روند افزایش
قیمت را تجربه کرد ،دیروز نیز با رشد قیمت در برخی گروهها از جمله
گروه خودرو شــاخص کل با روند رشــد مواجه شــد .نگرانیها از آینده
بازارهای مالی ایران ســبب شــده بازیگران بازار ســرمایه نیز با احتیاط
بیشــتری دســت به داد و ســتد بزنند و این موضوع در روند معامالت
بازار نیز ملموس اســت .در شــرایط فعلی بســیاری از ســرمایهگذاران
ســعی میکنند در بازارهای کم ریســکتر ســرمایهگذاری کنند .دیروز
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران  ۲۰۲واحد
رشد کرد و به رقم  ۹۴هزار و  ۹۰۶رسید .همچنین شاخص کل هم وزن
با رشد  ۹۳واحد تا رقم  ۱۷هزار و  ۱۱۶واحد باال رفت.

روستاییان  500هزار خانه کم دارند

معاون بازســازی و امور مسکن روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی با اشاره به
برنامههای دولت برای ساخت مسکن روستاییان گفت :این گروه اجتماعی اکنون
با کمبود  500هزار مسکن مواجه هستند .بهگزارش ایرنا ،عزیزاهلل مهدیان اظهار
داشت :اکنون در روستاها پنج میلیون و  800هزار خانوار در پنج میلیون و  300هزار
خانه سکونت دارند که بر این اساس برخی از واحدهای مسکونی ،محل سکونت
بیــش از یک خانوار اســت .وی افــزود :بر اســاس برنامهریزیهای بنیاد مســکن،
ساالنه 200هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت طرح ویژه مسکن روستاییان
ساخته میشــود و این تسهیالت با نرخ  5درصد به روستاییان پرداخت میشود.
مهدیان بیان کرد :در برنامه دوم و سوم توسعه ساالنه  20هزار واحد مسکونی در
روستاها نوسازی شد که در مجموع در آن سالها بیش از  190هزار واحد مسکونی
ساخته شده است.

پیامدهای دستور جدید ترامپ برای کاهش خرید نفت ایران

نــــــــــــــــرخارز

شمس اردکانی :در بدبینانهترین سناریو ،ایران برای حفظ سهم بازار نفت در ترکیب مشتریان خود تغییر ایجاد میکند
عطیه لباف

روزنامهنگار

صــادرات نفــت ایــران یکــی از مهمتریــن
منابــع درآمدی کشــور بهشــمار مــیرود و
امریــکا بــا علم به ایــن موضوع بیشــترین
تمرکزش را صرف کاهش آن کرده است .از
اینرو روز دوشنبه ترامپ رئیس جمهوری
امریکا دستور کاهش خرید نفت از ایران را
صادر کرد .تضعیف این بخش میتواند به
اقتصاد نفتی ایران فشار وارد کند و تحریم
صــادرات نفت ایــران و ســرمایهگذاری در
ایــن صنعــت در کنــار تحریمهــای بانکی
میتوانــد تأثیــر زیــادی بر چرخــه اقتصاد
بگــذارد .لذا کاغــذ پاره خوانــدن تحریمها
چنــدان ادعای درســتی نیســت .امــا ایران
این بار توان بیشتری برای مقابله با تحریم
دارد .چراکه تا این لحظه تحریمهای جدید
فقط از ســوی امریکا بوده و هنوز اروپاییها
تصمیم نهایی خود را در خصوص خروج
یــا پایبنــدی بــه برجــام اعــام نکردهانــد.
ایران نیز گزینههای بیشــتری برای مقابله
بــا تحریمهــا روی میــز دارد .در ایــن بــاره
علی شمس اردکانی کارشناس ارشد انرژی
به «ایران» گفت :ایران میتواند معامالت
نفتــی خــود را با شــرکتهایی که مســتقل
هستند و وابستگی مالی به امریکا و اسرائیل
ندارند ادامه دهد .چــه در بخش صادرات
نفت خام و میعانات گازی و چه در بخش
جذب سرمایه خارجی.
او ادامــه داد :بازرگانــان نفتــی و
شــرکتهای بــزرگ فعــال در ایــن
حــوزه اغلــب در اختیــار مجموعههــای
صهیونیســتی هســتند یــا ســهامداران
امریکایــی دارنــد .لــذا ایــن شــرکتها و

بازرگانان بدون آنکــه اروپا از برجام خارج
شــود نیز مراودات خود را با ایران محدود
خواهنــد کرد .اما شــرکتهایی کــه از نظر
مالــی مســتقل هســتند از سیاســتهای
امریــکا ،صهیونیســتها و ســعودیها
تبعیــت نخواهنــد کــرد .شــمس اردکانی
ادامه داد :در بدترین حالت ایران میتواند
صــادرات نفــت خــام خــود را بــا کمــک
شــرکتهای مســتقل ادامه دهــد .البته تا
زمانی کــه امریکا ،اســرائیل و ریاض علیه
ایــران اقــدام میکننــد ،کاهش صــادرات
نفــت خــام و میعانــات گازی کشــور قابل
پیشــگیری نخواهد بود .اما میزان کاهش
صــادرات نفت خام ایــران قابل مدیریت
است.
اما بــه عقیده ایــن کارشــناس راه حل
کلیدی مدارا کردن با دشمنان برای حفظ
منافع اقتصادی کشور است .او میگوید در
تحریمهایامریکا،صهیونیسموسعودی
نیز نقش دارند و امریکا برده صهیونیسم
اســت .شــمس اردکانــی بیشــترین تأثیــر
تحریمهای امریــکا را در وهله اول متوجه
روابط بانکی و کشتیرانی و بیمهها دانست
و اذعان کرد :ایــن موضوع صادرات نفت
ایــران را ســخت خواهد کرد .کارشناســان
پیشبینی کردهاند که تحریمهای شامگاه
 18اردیبهشــت که ترامپ با عهد شــکنی
نســبت به برجام علیه ایــران وضع کرده،
حــدود  100هزار تا  500هزار بشــکه در روز
از صــادرات نفــت خــام ایــران میکاهــد.
این تحریمهای نفتــی از پنجم نوامبر (۱۴
آبــان) بازمــی گــردد و پایبنــدی یــا خروج
اروپا از برجــام بر میزان تأثیر آن بر حجم
صــادرات نفــت ایــران تأثیــر میگــذارد.
آمارها حاکی از آن اســت که شــرکتهای

اروپایــی دریافتکننــده ۴۰درصــد و
مشــتریان ســنتی 60درصد نفت ایران در
ماه آوریل ســالجاری بودنــد .علی کاردر
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میزان
تأثیر تحریمهای امریکا بر صادرات نفت
خام ایران را حدود  200تا  300هزار بشکه
در روز میدانــد و میگویــد :فکر نمیکنم
بــا اعمــال دوبــاره تحریمهــا مشــکلی در
صــادرات نفــت ایجــاد شــود .مخصوصاً
ایران در حوزههایی که نفت ســنتی صادر
میشود ،مشکلی نخواهد داشت.
ëëجزئیاتدستورترامپ
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا
روز دوشــنبه در نامــهای بــه ســه وزیر خود
دســتور داد تالشهــا برای کاهــش خرید
نفــت و فرآوردههای نفتی از ایــران را آغاز
کننــد .تارنمــای کاخ ســفید ایــن موضوع
را اعــام کــرد .ایــن دســتور خطــاب بــه
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه« ،اســتیو
منوچین» وزیر خزانهداری و «ریک پری»
وزیر انرژی امریکا صادر شده است.
در نامــه ترامــپ آمــده اســت :مطابق
اختیاراتــی کــه براســاس قانــون اساســی و
قوانیــن ایــاالت متحده بــه من داده شــده
اســت ،پس از بررســی دقیــق گزارشهای
اداره اطالعــات انــرژی به کنگــره ،از جمله
گــزارش ارائه شــده در آوریل  2018و ســایر
فاکتورهــای مرتبــط ،از جملــه وضعیــت
اقتصاد جهانی ،افزایش تولید نفت برخی
کشورهای خاص ،ســطح جهانی ظرفیت
اضافــی تولیــد نفــت و در دســترس بودن
ذخایر راهبردی ،من اعالم میکنم که نفت
و محصوالت نفتی کشــورها غیر از ایران به
قــدر کافی عرضه میشــود و ایــن امکان را
میدهــد تا حجــم خرید نفــت و تولیدات

«ایران» گزارش میدهد

احتکار خودرو ،شایعه یا واقعیت؟

خودروســازان میگوینــد ما هیچ خودرویــی احتکار
نکردهایــم و رونــد فــروش نســبت به گذشــته هیچ
فرقی نکرده اســت و حتی نســبت به مدت مشــابه
ســال گذشــته افزایش تولیــد هم داشــتهایم.با این
تفاســیر تمــام اخبار مبنی بــر احتــکار و نبود قطعه
برای خودروها تکذیب میشود.
خبــر احتکار خودرو چند روزی اســت که مطرح
میشود.برخیها خودروســازان را به این امر متهم
کردنــد کــه آنها با هــدف افزایــش قیمت خــودرو و
ایجاد حاشــیه بازار ،به صورت قطرهچکانی خودرو
وارد بــازار میکنند.اخیــراً هــم یکــی از نماینــدگان
مجلس ایــن نقد را بر خودروســازان وارد دانســته و
گفتــه بود طبــق منابع موثقی کــه دارد ،بیــش از 90
هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک
خــوردن اســت و آنها بــرای آنکه به ســود بیشــتری
برسند سراغ احتکار رفتند.
ëëنقص قطعه؟
ولــی یکــی از معاونــان وزیــر صنعــت ،معدن و
توگو
تجارت که خواســت نامش فاش نشود در گف 
با «ایران» چنین موضوعی را قبول ندارد و میگوید:
خودروهایــی کــه برخیهــا بــا عنــوان احتــکار از آن
صحبت میکنند تنها نقص قطعه دارند .این نقص
هــم بــه دو دلیل ایجاد شــده اســت .اول آنکه تولید
پیش از پیشبینی قطعه ســازان بوده اســت و دوم
اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده
اســت تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی
قرار نگیرند .در هر صورت شرکتهای خودروسازی
هیچکــدام از این گفتهها را قبول ندارند و معتقدند
تولیــد مانند گذشــته روال طبیعی و منطقــی دارد.
آنها فضای ایجاد شده و شایعات را متأثر از افرادی
میدانند که میخواهنــد به صنعت خودرو و تولید
ملی صدمه بزنند.البته توپ خودروسازان به سمت
واردکننــدگان خــودرو در حــال حرکــت اســت .آنها
واردکننــدگان خــودرو را باعث فضــای ملتهب بازار
خودرو میدانند .بر این اســاس قاسم خاکی جوان؛
رئیس اداره اطالعرســانی گروه خودروســازی سایپا
دربــاره وضعیت بازار خودرو و اتهامهایی که به این
شــرکت وارد شــده اســت ،گفت :برای نگهداری هر
دستگاه خودرو نیازمند متوسط  25متر مربع فضای
پارکینگی هســتیم که با احتســاب  60هزار دســتگاه
خودروی ادعا شده(روز گذشته نادر قاضیپور عضو
کمیســیون صنایع مجلس گفته بود ســایپا نزدیک
بــه 60هــزار خــودرو احتکار کرده اســت) دســت کم
 150هــزار هکتــار فضا نیاز اســت.وی افــزود :تأمین

چنین فضایی بســیار دور از ذهن است و از مدعیان
احتکار میخواهیم نشــان دهند چنیــن فضایی در
کجا واقع شــده اســت؟ وی تولید روزانه سایپا را سه
هــزار دســتگاه خودرو اعــام کــرد و گفــت 60 :هزار
خودروی احتکاری ادعا شــده معــادل  20روز تولید
این شــرکت اســت؛ حــال افــرادی که مدعــی  6ماه
احتکار خودرو شدهاند پاسخ دهند که بقیه خودروها
کجاست؟همچنین مرتضی آقایی مدیر ارتباطات و
امور بینالملل ایران خودرو ضمن رد احتکار خودرو
تصریــح کرد :پارکینــگ مادر ایران خــودرو ظرفیت
8هزار خــودرو را دارد و تأمین فضــا برای نگهداری
 30هزار دســتگاه خــودروی ادعایــی ،نیازمند اجاره
زمین در جاده مخصوص کرج است.تولیدات ایران
خودرو کامالً به روز اســت و همه محصوالت پس از
تولید به فروش گذاشته میشوند.
ëëافزایش قیمت خودرو ادامه دارد
از ســوی دیگر معلوم نیســت مقصر نابسامانی
بــازار خــودرو کیســت و چــرا هــر روز قیمــت خودرو
در بــازار گران میشــود .ولی در شــرایطی که قیمت
انــواع خــودرو در بــازار رو بــه افزایــش اســت ،رشــد
قیمــت خــودرو توســط شــرکتهای خودروســازی
شــوک جدید به بــازار وارد میکند .چند هفته پیش
ســایپا قیمت محصوالت خودرو را از  2تا  9میلیون
تومــان گران کرد.روز گذشــته نیز ایــران خودروییها
قیمت محصوالت خود را گران کردند .در این میان
شورای رقابت هم سکوت اختیار کرده است و درباره
خودروهایــی کــه مشــمول قیمــت گذاریانــد هیچ
موضعی اتخاذ نمیکند.
 ëëجزئیات افزایش قیمت
براســاس مصوبــه جدیــد ایــران خــودرو دنــا
معمولــی بــا رشــد  4میلیــون و  116هــزار تومانی با
قیمت  46میلیون و  991هزار و  600تومان ،دنا پالس
با رشــد  4میلیون و  665هــزار تومانی با قیمت 53
میلیون و  268هزار تومان و دنا پالس توربو با رشــد
 5میلیــون و  88هــزار تومانی با قیمت  ٥٨میلیون
و  90هزار و  400تومان بهفروش میرســد.بر همین
اســاس در لیســت جدید قیمت انواع محصول این
شــرکت برای پژو 207iدندهای باافزایش  4میلیون
و  168هــزار تومــان ،قیمت  47میلیــون و  130هزار
تومــان ،پــژو 207iاتوماتیک با افزایــش  4میلیون و
 792هــزار تومانــی ،قیمت  54میلیــون و  364هزار
تومان و تندر پــاس اتوماتیک با افزایش  4میلیون
و  753هزار تومانی ،قیمت  53میلیون و  925هزار
تومان تعیین شده بود.
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عکس :مهر

دستگاههای اجرایی موظف هستند حداقل 20درصد از برق مصرفی
ســاختمانهای خــود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند؛ درغیر
این صورت 20 ،درصد از مصرف آنها با قیمت خرید تضمینی برق
از انرژیهای تجدیدپذیر– که حدود هشت برابر تعرفههای معمول
است – محاسبه میشــود .بهگزارش ایرنا ،هیأت وزیران شهریورماه
پارســال طرحی را به تصویب رســاند که بر اســاس آن ،وزارتخانهها،
مؤسسهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف
شدند در  2سال حداقل  20درصد برق مصرفی ساختمانهای خود
را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند .حســین صبوری مدیر عامل
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بــزرگ در این ارتباط به ایرنا گفت:
اگر وزارتخانهها ،مؤسسهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی تا نیمه دوم امسال حداقل  20درصد از برق مصرفی خود
را از انرژیهــای تجدیدپذیر تأمین نکنند 20 ،درصد از برق مصرفی
آنها با قیمتی حدود  800تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه
میشود.

بانک مرکزی در راستای سیاست جدید ارزی،
ضوابط تأمیــن و انتقــال ارز بابت هزینههای
شــرکتهای حمــل و نقــل بینالمللــی را به
شــبکه بانکــی ابــاغ کــرد .بهگــزارش روابــط
عمومــی بانــک مرکزی ،تأمیــن و انتقــال ارز
بابــت هزینههای شــرکتهای حمــل و نقل
بینالمللی به نرخ روز اعالمی از ســوی بانک
مرکــزی تنهــا از طریــق سیســتم بانکــی و در
صورت نبود امکان انجام حواله ارزی از طریق
بانک،بااستفادهازخدماتصرافیهایمجاز

و بــه عاملیت بانــک امکانپذیــر خواهد بود.
بر این اســاس ،تأمین و انتقال ارز بابت کرایه
حمــل کاالهــای وارداتی در صورتــی که ثبت
ســفارش کاالی مربوطــه به نام بانــک صادر
شــده و بهــای کاالی پرداختــی شــامل کرایــه
حمــل نباشــد ،پــس از انجام ثبــت خدمت،
ب کرایــه حمل و نســخهای
ارائــه صورتحســا 
از بارنامــ ه با راهنامه و بــا رعایت مفاد بخش
دوم مجموعــه مقررات ارزی بالمانع اســت.
همچنین رفع تعهــد ارزی بابت کرایه حمل

یادشدهمنوطبهرفعتعهد(تعهدارائهپروانه
گمرکــی) از ثبــت ســفارش کاالیــی مربوطــه
اســت .در صــورت درخواســت واردکننده کاال
و ارائــه تأییدیــه ذینفع (شــرکت حمل و نقل
بینالمللی خارجــی) ،پرداخت کرایه حمل
بــه نماینــدگان شــرکتهای حمــل و نقــل
خارجی در داخل کشور بالمانع است .ضمن
آنکه انتقــال وجوه دریافتی حســب تقاضای
نمایندگیهــای یادشــده تا ســقف کرایههای
حمل مربوطه به طرف خارجی مجاز خواهد

بود.براساسبنددیگریازاینضوابط،تأمین
و انتقــال ارز بابــت هزینههــای دمــوراژ و حق
توقف پس از ارائه صورتحسابها و مستندات
مربوطــه (ســند ترخیصیــه یــا صورتحســاب
مبادلــه کانتینــر) بالمانــع اســت .همچنیــن
نقــل و انتقــال موجــودی حســابهای ارزی
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی (اعم از
شــرکتهای ایرانی و نمایندگان شرکتهای
خارجــی) در مقابــل ارائــه صورتحســاب و
مستنداتمربوطهبالمانعاست.

نفتی از ایران توسط یا از طریق مؤسسههای
مالــی خارجی بهطرز چشــمگیری کاهش
یابــد .ایــن وضعیــت را از نزدیــک دنبــال
میکنــم .وزیــر خارجــه مجــاز اســت و
همچنین به او دستور داده میشود که این
اعالن را در دفتر ثبت فدرال منتشر کند.
ëëعربستانبهدنبالسهمایران
مدتی اســت که میــزان صادرات نفت
و میعانات گازی ایران بهطور میانگین به
روزانه  2.6میلیون بشکه نفت و میعانات
گازی رسیده اســت .با این حال بسیاری از
کشــورهای تولیدکننــده نفت خــام اعالم
کردهاند کــه به محض کاهش تولید نفت
خام ایران حاضرند کمبود عرضه از سوی
ایران را جبران کنند .یکی از کشورهایی که
بــرای گرفتن ســهم ایــران در بــازار دندان
تیــز کرده عربســتان ســعودی اســت .این
کشــور بــه همراه متحــدان عربی خــود در
دور قبلــی تحریمهــای ایــران نیــز این کار
را انجــام داده بود .به طــوری که با کاهش
یــک میلیــون بشــکه در روز عرضــه نفت
خام از سوی ایران ،کشورهای عربی بیش
از دو میلیــون بشــکه در روز نفــت خام به

بــازار عرضه کردند و ســهم ایــران از تولید
اوپــک را کاهــش دادند .االن نیــز که تولید
اوپــک ســقف مشــخضی نــدارد و نظــام
سهمیهبندی اوپک چندان معین نیست،
این خطر سهم ایران را تهدید میکند.
ëëرکوردشکنیقیمتنفتخام
بــا وجــود آنکــه مقامــات ایرانــی بارها
اعــام کردهانــد که اجــازه نمیدهنــد این
بــار تغییر چشــمگیری در صــادرات نفت
خام ایــران رخ دهد و کارشناســان بازار نیز
تغییــرات را اندک پیشبینی کردهاند ،روز
گذشــته در پی انتشــار نامه ترامپ قیمت
نفت خــام به باالتریــن رقم از ســال 2014
تاکنون رسید .به طوری که در زمان تنظیم
ایــن گزارش قیمت نفت خام برنت باالتر
از  79دالر بــرای هــر بشــکه بــود؛ رقمــی
بیســابقه در  4ســال اخیــر .در ایــن بــاره
الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه نیز قصد
دارد در جریــان دیــدار با خالد الفالح ،وزیر
انرژی عربستان در یک نشست اقتصادی
در سنپترزبورگ که اواخر ماه جاری برگزار
خواهد شد ،در مورد خروج آمریکا از توافق
هستهای ایران گفتوگو کند.
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احتیاط سازندگان برای عرضه و فروش مسکن

بعد از افزایش قیمت مسکن در اواخر سال گذشته
که تحت تأثیر عواملی همچون گرانی دالر بود اکنون
از خــروج امریــکا از برجام در بازار مســکن بهعنوان
دلیــل دیگری بــرای افزایش قیمت مســکن عنوان
میشــود در حالی که فعاالن بازار افزایش قیمتها
را حبابــی و غیر واقعی میدانند که جو روانی ایجاد
کرده و موجب افزایش قیمت مسکن شده است.
بازار مســکن اهمیت ویژهای در اقتصاد کشــور
دارد .بر اساس آمار  ۳۵درصد هزینه خانوادههای
ایرانی متعلق به مسکن ۸۰ ،درصد ثروت خانواده
ایرانی در گرو مســکن و  ۱۴درصد اشــتغال وابسته
به مســکن است .ســهم هزین ه مســکن از دهه 70
افزایشــی بوده بهطوری که سایر هزینههای خانوار
را کاهش داده اســت .طوالنی شــدن رکود مسکن
در ســالهای  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۵هزینــه مســکن را در
خانوار افزایش داد اما ســال گذشته رشد تدریجی
معامــات رقــم خــورد و بازگشــت رونــق بــه بازار
مســکن را نوید داد .اما بیثباتی بــازار دالر و اثر آن
بر بازار مسکن بهصورت افزایش قیمت نمود پیدا
کرد .بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن
(در تهران) طی فروردین ماه امسال در مقایسه با
فروردین ســال گذشــته حدود  30درصد افزایش
یافته اســت .در فروردین امســال متوســط قیمت
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده
از طریــق بنگاههای معامالت ملکی شــهر تهران
5میلیــون و  530هــزار تومــان بــود که نســبت به
اســفند مــاه  96و فروردین  96بــه ترتیب  2درصد
کاهش و  29.5درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش قیمت مسکن در حالی که هنوز فصل
نقل و انتقــات و معامالت فرانرســیده نگرانی از
افزایش دوباره قیمتها را بهخاطر افزایش تقاضا
در تابستان افزایش داده است.
ëëبازار تحت تأثیر مسائل سیاسی است
مصطفــی قلــی خســروی رئیــس اتحادیــه
توگو با «ایــران» میگوید
مشــاوران امالک در گف 
وضعیت فعلی بازار مســکن تحت تأثیر مســائل
سیاســی وضعیتی بحرانی است که باید از آن گذر
کنیــم .امــا او تأکیــد میکند نبایــد با شــتابزدگی و
تحلیلهای نادرســت بر نگرانیهــا بیفزاییم و هر
روز آواز گرانی ســر دهیم .خســروی معتقد اســت
وقتــی بازار مســکن تحت تأثیــر بازارهــای دیگر یا
تصمیمــات سیاســی قرار میگیــرد بایــد مدتی از
تجزیه و تحلیل به دور باشــیم تا خود بازار تنش را
هضم کند.
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به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک در بازار
فروشــنده و خریدار واقعی معاملــه خود را انجام
میدهنــد امــا برخی بــرای بهــره بردن از شــرایط
موضــوع تنــش را پررنــگ میکننــد و با جوســازی
قصــد افزایش بیرویه قیمت را دارنــد .او در مورد
پیشبینی از وضعیت بازار در فصل تابســتان نیز
میگوید که بــرای صحبت در این مورد خیلی زود
است و باید منتظر بمانیم ببینیم شرایط اقتصادی
چگونه پیش میرود .خسروی تأکید دارد که نباید
بــه اســتقبال گرانی برویــم بلکه با حفــظ آرامش
بهترین زمان را برای معامله انتخاب کنیم.
ëëفروشندگان عرضه نمیکنند
امــا در یکــی از بنگاههــا کــه معاملــه در جریــان
اســت مشــاور امالک دائم به خریدار میگوید شما
خیلی خوش شــانس بودید چون در این بازار کسی
فروشــنده نیست و فروشــندهها با اینکه قرار فروش
میگذارنــد اما پــای قرار نمیآیند .برخی مشــاوران
امالک نیــز از کمبود فایــل میگویند .بــه گفته آنان
بــا فــرا رســیدن موعــد پرداخــت وام بســیاری از
خانــه اولیها بهعنــوان متقاضی در جســت وجوی
خانههــای زیر  15ســال ســاخت هســتند چون یکی
از شــرایط پرداخــت وام ایــن اســت امــا بســیاری از
فروشندهها فعالً از عرضه واحد خودداری میکنند
و منتظرند ببینند بازار به چه سمت و سویی میرود.
مشــاوران امالک میگویند کمبود عرضه و افزایش
تقاضــا بــرای واحدهــای کمتــر از  15ســال ســاخت
و همچنیــن کمبــود واحدهــای  50تــا  80متــری که
بیشــترین تقاضای مصرفــی را دارد شــرایطی را به
وجود آورده تا قیمت مسکن با عمر کمتر از  15سال
دستخوش تغییرات قیمتی بیشتری شود.
ایرج رهبر رئیس کانون سراســری انبوه ســازان
کاهش تولید بهخاطر  5سال رکود را دلیل کمبودن
فایل مورد تقاضا در بازار مسکن میداند .به گفته
او در  5ســال رکود ســاخت مسکن از ساالنه حدود
 500هزار واحد به کمتر از  300هزار واحد رسید که
در سالهای بعد خود را نشان میدهد.
او میگویــد :بهخاطــر رکــود چند ســاله قیمت
مســکن به کــف رســید امــا از طــرف دیگــر هزینه
ساختافزایش داشــته به همین دلیل سازندگان
حاضــر به فــروش نیســتند و منتظرند ملــک را با
قیمت بیشــتری بفروشــند.او ادامه میدهد :بازار
کشــش افزایش بیشــتر قیمــت را نــدارد و قیمت
مســکن در تابســتان تغییر محسوســی نســبت به
حال حاضر نخواهد داشت.
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گزیده
ëëافزایش قیمت طالی جهانی
از سرگرفته شد
قیمــت طــا در معامــات روز
سهشــنبه کــه تقاضا بــرای ایــن فلز
ارزشــمند بهعنوان دارایــی امن باال
رفــت ،اندکــی افزایــش پیــدا کــرد
امــا دالر قــوی ،رشــد بیشــتر بهــای
معامالت را محدود کرد .بهگزارش
ایســنا ،هــر اونس طال بــرای تحویل
فــوری در معامالت روز جــاری بازار
ســنگاپور  ۰.۱درصــد افزایــش یافت
و بــه  ۱۳۱۳.۵۴دالر رســید .در بــازار
امریــکا ،هر اونس طــا برای تحویل
در ژوئــن  ۰.۴درصــد کاهش یافت و
به  ۱۳۱۳.۴۰دالر رسید.
ëëبرگشت  ۲۲۴میلیارد تومان
سفته و برات
درپایانسالگذشتهحدود۲۲۴میلیارد
تومان ســفته و بــرات برگشــت خورده
اســت .بهگزارش ایســنا ،ســفته و برات
دو ســند تجاری برای پرداخت مبلغی
در وجه افراد است و هرچند این اسناد
در مقایسه با چک کاربرد کمتری دارند
امــا بــه هر حال در شــبکه بانکــی مورد
استفاده کاربران قرار میگیرند .آخرین
آمارها از مبادالت ســفته و برات نشان
میدهد که در پایان ســال گذشته بالغ
بــر  ۴۷.۶میلیارد تومان از این دو ســند
در تهران فروخته شــده که در مقایســه
با ســال  ۱۳۹۵مبادالت آن حدود ۷.۸
درصد افزایــش دارد .جریان مبادالت
ســفته و بــرات در ســال گذشــته از این
حکایــت دارد که حــدود  ۸۹۰۰برگ از
ایــن اســناد بانکــی به مبلغــی نزدیک
به ۲۲۴میلیارد تومان واخواســت شده
است.

