ســير نزولي قيمتها در بازار طال و ارز درحالي
ادامه یافت که قيمت ســکه بــا حدود ۲۵۰هزار
تومان کاهش در  ۲ســاعت به مرز ۳.۵ميليون
تومان رســيد .بــه گزارش تســنیم ،همزمان با
نزديک شدن به زمان اعالم جزئيات بسته جديد
ارزي از ســوي رئيسکل بانک مرکزي ،ريزش
قيمتها در بازار طال و ارز شــدت گرفت.سقوط
قيمتها از زماني که وعده انتشــار بسته جديد

قيمت خودرو،دالر و سکه سقوط کرد

ارزي دولت داده شــد ،آغاز شده و درحالي ادامه
یافت که بنــا بود عبدالناصــر همتي رئيسکل
بانک مرکزي در اوليــن گفتوگوي خود بعد از
مســئوليت جديد ،از دوربين سيما جزئيات بسته
جديــد ارزي دولــت را بهاطالع مردم برســاند.
برهميناســاس ،مردم و بازاريها دست از خريد

کشيده و منتظر هستند قيمتها بعد از سقوط،در
يک قيمت ثابت شود.ســکه صبح ديروز در بازار
با نرخ  3ميليون و  770هزار تومان قيمتگذاري
شــد ولي با گذشت دو ساعت بيش از  250هزار
تومان ارزان شد و به نرخ  3ميليون و  500هزار
تومان در بعد از ظهر روز گذشــته رسيد.دالر نيز

صبــح ديروزدر بازار غيررســمي 10هزار و 200
تومان بود که با کاهش قيمت بعد از ظهر ديروز
به نرخ  9750تومان رسيد.فعاالن بازار ميگويند
دالر تــا  9هزار و  600تومان امکان ريزش دارد
و ادامــه ريزش قيمتها منوط بــه اعالم اخبار
مثبت از بســته جديد ارزي است.با افت نرخ ارز

سير نزولي قيمت خودرو شروع شد و بازار شاهد
افت قيمت خودرو بود.اگرچه ســير نزولي قيمت
خودرو در بازار آغاز شده است ،اما هنوز اختالف
قيمت برخي خودروها از کارخانه تا بازار ميليونها
تومان است.براين اساس اختالف قيمت پژو 405
دوگانه از کارخانه تا بازار  15ميليون تومان ،پژو
 405جي ال ايکس  13ميليون تومان و پژو 405
اس ال ايکس  13ميليون تومان است.

عربستان توان افزایش تولید را ندارد

سعوديها از اوپک معرفي کرد.توخالي بودن وعده سعوديها به
ترامپ براي آنها که دستي در بازار نفت دارند ،پوشيده نيست.
افزايش توليد نفت ،ادعاي توخالي سعوديها

روز شــنبه خبرگزاري رويترز که اغلب در راستاي اهداف آمريکا
گام بر ميدارد ،به نقل از دو منبع اوپکي اعالم کرد :عربستان در
ماه جوالي(۷تير۹-مرداد) امســال روزانه  ۱۰ميليون و  ۲۹۰هزار
بشــکه نفت توليد کرده که حدود  ۲۰۰هزار بشــکه از ماه پيش
از آن کمتر اســت.با اين همه ،عرضه نفت عربستان به بازارهاي
جهاني در اين ماه  ۱۰ميليون و  ۳۸۰هزار بشــکه بود که ممکن
اســت بخشي از آن ،با برداشــت از ذخيرهسازي نفت اين کشور
تأمين شــده باشد.توليد نفت عربستان در ماه ژوئن امسال نيز ۱۰
ميليــون و  ۴۸۸هزار بشــکه در روز بود.بنابراين نگاهي کوتاه به
وضعيت توليد عربستان و تطبيق آن با پتانسيل عملياتي اين کشور
نشان ميدهد که سعوديها به دليل عدم سرمايه گذاري تازه در
بخش توليد نفت و همچنين افت مخازن و تمرکز بر توسعه بخش
پااليشي ،نميتوانند توليد خود را از رقم کنوني به صورت درازمدت
افزايش دهند؛ ممکن است يک يا دو ماه آن هم با استفاده از ذخاير
استراتژيک ،صادرات خود را افزايش دهند ،اما سابقه تاريخي ثابت
کرده است که بعد از يک دوره کوتاه افزايش ،به طور قطع ميزان
توليد نفت آنها کاهش مييابد.
رويايي به نام حذف ايران از بازار نفت

گذشته از اينکه تئوري صفر کردن صادرات نفت ايران و حذف سهم
کشورمان از بازار نفت خيال خاميبيش نيست؛ بايد گفت سعوديها

در طول تاريخ اثبات کردهاند که توان توليد بيش از رقم کنوني که
حدود  ۱۰ميليون بشکه در روز است را ندارند و هر بار که براي خوش
خدمتي به برخي کشورها ،اندکي توليد نفت خود را افزايش دادهاند
در ماه بعدي شاهد افت توليد بوده اند.محمدعلي خطيبي ،نماينده
اسبق ايران در اوپک ضمن تاييد اين حقيقت ،گفت :اين کشور طي
سالهاي گذشــته همواره از ظرفيت باالي خود براي توليد نفت
ســخن گفته است ولي در عمل هيچ گاه موفق نبوده توليد خود را
حتي به سطح  ۱۱ميليون بشکه در روز برساند.وي با اشاره به اينکه
عربستان مدعي اســت که ظرفيت افزايش توليد  ۱تا  ۱.۵ميليون
بشکهاي در روز را دارد ،ادامه داد :ظرفيت توليد کويت و امارات در
حالت حداکثري که بتوانند در صورت نبود نفت ايران به بازار عرضه
داشته باشند بين  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار بشکه آن هم با زحمت است.اين
در حالي است که دوره توليد عربستان بالغ بر  ۵۰سال است ،بنابراين
مخازن با افت حداقل  ۵درصدي روبه رو هستند.
جايگزين براي نفت ايران پيدا نشــود آمريکا عقب نشيني
ميکند

اين در حالي اســت که هدايت ا ...خادمي ،نايب رييس کميسيون
انرژي مجلــس در گفتگو با «عصرايرانيان» با بيان اينکه به نفع
بسياري از کشورهاي جهان نيست که قيمت نفت با افزايش شديد
مواجه شــود ،گفت :گرچه ممکن است برخي کشورها از افزايش
قيمت نفت ســود ببرند ولي در مجموع قيمتهاي باالي نفت به
ضرر اقتصاد جهان اســت و خود آمريکا هم مخالف قيمتهاي
بــاالي نفت اســت بنابراين دولت واشــنگتن به دنبــال يافتن
جايگزينهايي براي نفت ايران در بازار است.وي افزود :البته آمريکا

شرکت ملي نفت ايران:

ادعايوکيلبابکزنجانيکذباست

بابک زنجاني و شــرکايش بارها با هدف وقت کشــي و ايجاد
فرصت ،وعده پرداخت پول از طريق بانکهاي خارجي را مطرح
کردهاند که پس از دادن شماره حساب و چند ماه پيگيري ،دروغ
بودن ادعايشان مشخص شده است.به گزارش ايرنا ،وزارت نفت
در واکنش به ادعاي وکيل بابک زنجاني مبني بر عدم بازگشايي
حساب مشــترک براي پرداخت بدهي متهم ،اعالم کرد :يکي
از اتهامات پرونده بابک زنجاني که از ســال  1394گشوده شده
به فروش نفت مربوط ميشــود که با وجود وعده متعدد شرکاي
خارجي او مبني بر پرداخت حــدود  2ميليارد يورو بدهي اش به
شرکت ملي نفت ايران ،هنوز هيچ پرداختي صورت نگرفته است.
نمايندگان شرکت ملي نفت ايران در سالهاي گذشته براي دريافت
مطالبات اين شرکت از آقاي زنجاني بارها در جلسات مکرر حضور
پيدا کرده و به سفرهاي متعددي رفتند ،اما آنها نه تنها هيچ گام
مثبتي در اين زمينه بر نداشتند ،بلکه سعي در طوالني کردن روند
مذاکرات و پرداخت بدهي داشته و دارند«.شرکت ملي نفت ايران

براي جايگزيني نفت ايران فقط به عربســتان تکيه نخواهد کرد
و سعي ميکند کشــورهاي بيشتري را براي افزايش توليد بسيج
کند اما يکي از تاثيرگذارترين کشــورها در تحقق تالش آمريکا
براي تحريم صادرات نفت ايران ،عربســتان است.خادمياضافه
کرد :اگرچه صادرات نفت ايران در حدود  2تا  2.5مييلون بشــکه
در روز اســت و اگر کشــورهاي بزرگ توليدکننده نفت با آمريکا
همراهي کنند ميتوانند اين ميزان از نفت خروجي از بازار را تامين
نمايند ولي با تهديد ايران مبني بر اينکه در صورت عدم صادرات
نفت اين کشور معني ندارد که نفت کشورهاي منطقه صادر شود
و با توجه به توان جمهوري اســاميدر به خطر انداختن امنيت
توليد کشورهاي منطقه قطعا توليدکنندگان با چالشي جدي جهت
همراهي با آمريکا در تحريم ايران مواجه هســتند و همين مساله
ميتواند باعث جلوگيري از افزايش توليد آنها شود.خادميدر پاسخ
به اينکه «آيا واقعا کشــورهايي مثل عربستان توان افزايش توليد
را ندارند يا در اثر تهديدات ايران نميخواهند توليد خود را افزايش
دهند؟» گفت :اگر کشورهاي غربي با حضور کمپانيهاي بزرگ،
تجهيزات و تکنولوژيهاي روز را در اختيار دولت عربســتان قرار
دهند ،اين کشور ميتواند توليد خود را در کوتاهمدت افزايش داده و
قسمتي از نفت خروجي ايران از بازار را جايگزين کند اما از آنجايي
که اين افزايش توليد ،افزايش خام فروشــي است و به عالوه به
علت فشار زياد روي چاهها ،توليد صيانتي از مخازن نفت عربستان
صورت نميگيرد که در آينده ميتواند باعث بروز مشکالتي نظير
افت فشــار چاهها و از دست رفتن ذخاير اين کشور شود لذا عقل
سليم حکم ميکند که سعوديها نســبت به افزايش توليد خود
اقدام نکنند.مهم تر اينکه کشورهاي منطقه به ويژه سعوديها بايد
بدانند که ايران با قدرتي که در اختيار دارد ميتواند امنيت توليد و
منابع درآمد انها را به خطر بيدازند و آنها توان مقابله با ما را ندارند
زيرا اين مســئله موضوع کوچکي نظير اختالف ميان دو کشــور
نيست بلکه تالش در جهت محروم کردن يک کشور از مهمترين
منبع درآمد خود و فشــار اقتصادي شديد بر آن است.نايب رييس
کميسيون انرژي مجلس ادامه داد :پس سعوديها اگر عاقل باشند
نبايد به خاطر خصومــت با ايران و خوش خدمتي به آمريکا وارد
اين بازي يانکيها شده و هم به منافع خود و ما لطمه وارد کنند.
خادميدر پايان خاطرنشان کرد :اگر ما مصمم باشيم و پالسهاي
خود را به کشورهايي که ميخواهند جاي خالي نفت ايران در بازار
را پرکنند بفرســتيم که امنيت توليد و درآمدشان به خطر خواهد
افتاد آنها دســت به چنين کاري نخواهند زد و در اين صورت به
علت اينکه آمريکاييها مخالف افزايش شديد قيمت نفت هستند و
اقتصادشان از اين مسئله ضربه خواهد ديد اگر ببينند که نميتوانند
نفــت ايران را از بازار حذف کنند قطعا از موضع خود در خصوص
تحريم صادرات نفت ايران عقب نشيني ميکنند و در اين صورت
اگرچه آمريکا تحريمهاي ديگري را عليه ايران اعمال خواهد کرد
اما اين تحريمها نميتواند چندان تاثيرگذار باشد.

مدارک گازي ايران و ترکمنستان به داوري رفت

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به اينکه در زمستان
سال  ۱۳۹۵ترکمنستان شير گاز خود را برخالف قرارداد روي
ايران بست ،درمورد آخرين وضعيت اختالف پيش آمده بين
دو کشور توضيحاتي را ارائه کرد.حميدرضا عراقي در گفتگو با
ايسنا ،با بيان اينکه اختالف پيش آمده به مرحله داوري رسيده
است ،اظهار کرد :طرف ايراني و طرف ترکمني هرکدام وکيل
و داور انتخاب کردهاند و هر رايي که از سوي داوري داده شود
براي دو طرف الزماالجرا اســت.وي با تاکيد بر اينکه در اين
داوري بحث محکوميت هيچ کشوري مطرح نيست ،توضيح
داد :بحث مقداري که ما طلب داريم و مقداري که آنها ادعا
دارنــد و مقداري که آنها طلــب دارند و مقداري که ما ادعا
داريم است.در نهايت براســاس دفاعيات هر دو کشور يک
مبلغي تعيين شــده و راي صادر ميشود.بحث اين است که
در نهايت چقدر از ادعاهاي ما و چقدر از ادعاهاي آنان منطقي
است.مديرعامل شــرکت ملي گاز ايران به اين سوال که آيا

تاريخي براي اعالم نتيجه از ســوي داور تعيين شده است يا
نه ،پاسخ داد :مدارک ارائه شده است و زمان را داوري تعيين
ميکند اما معموال به يک تا دو سال زمان نياز دارد.براساس
اين گزارش ،ترکمنستان طبق توافقي در سال  ،۱۹۹۷به ايران
گاز صادر کرده اما تقريبا هر سال در طول زمستان گاه و بي
گاه قيمتهاي خود را افزايش داد.اين کشــور در سال ۲۰۰۶
صادرات به ايران را متوقف کرد و خواستار افزايش  ۹برابري
قيمت شــد و ايران براي مدت کوتاهي قيمتهاي باالتر را
پذيرفت.اقداميکه زمستان سال  ۱۳۹۵نيز توسط ترکمنها
صورت گرفت اما اين بار با ايســتادگي ايران روبهرو شدند و
تعامل گازي دو کشــور قطع شد.از آنجايي که قطع گاز جزو
بندهاي قرارداد بين ايران و ترکمنستان نبود شرکت ملي گاز
ايران ضمن اينکه اقدام به آمادهسازي مدارک الزم براي ارائه
بــه داوري بين المللي نمود اعــام کرد ترجيح ميدهد اين
اختالف با مذاکره برطرف شود.

ُمسکنهای کهنه بازار َمسکن

گروه اقتصادي :کارشناسان اقتصادي معتقدند افزايش
ســقف تســهيالت خريد مســکن نه تنها کمکي به
بهبود قدرت خريد مســکن خانوارهــا نميکند ،بلکه
حتي به انتظارات تورميو رکــود بازار نيز دامن ميزند.
به گزارش«عصرايرانيان» اخيرا مديرعامل بانک عامل
بخش مســکن در اظهار نظــري در خصوص افزايش
سقف تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق تسهيالت
مســکن اعالم کرده است درخواستي به بانک مرکزي
داده ايم تا اين تســهيالت از  ۶۰ميليون تومان فعلي به
 ۸۰ميليــون تومان افزايش يابد.وي همچنين از تالش
ايــن بانک براي جلب موافقت بانک مرکزي با افزايش
ســقف ســني عمر بنا در شرايط و دســتورالعملهاي
اجــراي صندوق پسانداز مســکن يکــم از  ۱۵به ۲۰
ســال خبر داده بود.به گفته کارشناسان بخش مسکن،
در حال حاضر بزرگترين مشــکل اين حوزه اقتصادي،
کمبود واحد نوســاز مصرفي و مطابق با الگوي مصرف
خانوارهاست .به گزارش مهربنابراين افزايش حمايتها از
سمت تقاضا در زماني که از سمت عرضه حمايت کافي
صورت نگيرد ،منجر به افزايش انتظارات تورميو نهايتا
رکود تورميبخش مسکن خواهد شد.همچنين از ديگر
دغدغههاي کارشناسان اقتصاد مسکن ،نگرانيها از محل
تأمين اعتبارات براي اجراي اين برنامه و افزايش سقف
تسهيالت است که مسئوالن بانک مرکزي (درصورت
موافقت با اين درخواست بانک عامل بخش مسکن) و
همچنين مديران بانک عامل به عنوان متقاضي و مجري
اين طرح بايد در خصوص نحوه تأمين اعتبارات آن شفاف
سازي کنند .هرچند که هنوز واکنشي از سوي مديران
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي و
ديگر سياستگذاران کالن دولتي اين حوزه در خصوص
افزايش سقف تسهيالت مسکن نشان داده نشده است.

افزایش محدود وام،درد بازار را درمان نمیکند

تزريق نقدينگي جديد به بازار در شــرايط نابه
سامان بازارهاي موازي!

از سوي ديگر مهمترين مشکل فعلي اقتصاد کالن کشور
که نابســامانيهاي اخير بازارهاي ارز ،سکه و مسکن و
همچنين افزايش حجم معامالت سوداگرانه در بازارهاي
غير مولد را دامن زده است ،نقدينگي باالي جامعه است
که به بيش از  ۱۵۰۰هزار ميليارد تومان رســيده است.
به نظر ميرسد هر چند که برخي اقتصاددانان از جمله
حسين عبده تبريزي مشــاور وزير راه و شهرسازي در
امور تأمين مالي ،افزايش ســقف تسهيالت مسکن را
طرح بانک عامل مسکن ،هم رکود مسکن را عميق تر
در افزايش تزريق نقدينگي به جامعه مؤثر نميدانند ،اما
ميکند و هم تورم موجود در بخش را افزايش ميدهد.
در شرايط حساس کنوني ،هر گونه توليد نقدينگي جديد
ميتواند وضعيت اقتصاد کالن را آشــفته تر و نابسامان
اقساطبازگشتيمسکنمهربازهمقربانيميشود؟
تر کند.
وي با انتقاد از تشريح اين برنامه پيش از موافقت بانک
مرکزي از ســوي مديرعامل بانک ،يادآور شد :به نظر
کارشــناس مســکن :افزايش وام  ،کمکي به
ميرسد بانک عامل ،منابع الزم را هم براي اجراي اين
بهبود قدرت خريد خانوار نميکند
برنامه ندارد .در حال حاضر هم صندوق پسانداز مسکن
مقداد همتي ،مشــاور وزير ســابق راه و شهرسازي در
يکم و هم صندوق سپرده ممتاز (به عنوان صندوق عامل
گفت وگو با مهر گفت :افزايش  ۲۰ميليون تومان سقف
اعطاي تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق) با کمبود
تسهيالت خريد مسکن از محل اوراق تسهيالت مسکن
منابع مالي روبه رو هســتند؛ چه رسد به اينکه بخواهند
نه تنها تأثيــري در افزايش قدرت خريد خانوارها ندارد،
سقف تسهيالت را هم افزايش بدهند.همتي ادامه داد:
بلکه بيشــتر به انتظارات تورميدامن ميزند.وي ادامه
در اين گونه موارد ،اولين قرباني ،اقساط بازگشتي مسکن
داد :افزايش تسهيالت خريد و تحريک از ناحيه تقاضاي
مهر اســت؛ پيشبيني من اين است که اين پيشنهادي
مســکن با اين ميزان مبالغ اعالم شده ،کمکي به بازار
که بانک عامل بخش مســکن به بانک مرکزي ارائه
مسکن نميکند آن هم در شرايطي که ما با کمبود واحد
داده ،همراه با پيشنهاد ديگري به بانک مرکزي مبني بر
مسکوني نوساز روبه رو هستيم؛ در واقع اين طرح جديد
درخواست براي صدور مجوز تأمين کسري افزايش سقف
بانک عامل بخش مســکن آنقدر که اثر سوء دارد ،آثار
تسهيالت مسکن از محل اقساط بازگشتي مسکن مهر
مثبت براي بازار مســکن و خانوارهاي متقاضي واقعي
است.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا درآمدهاي حاصل
خريد مسکن ندارد.اين کارشناس اقتصادي افزود :در حال
از فروش اوراق تسهيالت مسکن ميتواند به اجراي اين
حاضر بازار مسکن دچار رکود تورمياست و اجراي اين
طرح کمک کند؟ گفت :فروش اوراق تســهيالت خريد
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عراقچی ،معاون ارزی
بانک مرکزی بازداشت شد

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران:

همچنين در آخرين اقدام ،عالوه بر اينکه در بيستم تيرماه امسال
شماره حسابهاي متعددي را براي دريافت مطالباتش به شرکاي
خارجي اين مجرم نفتي اعالم کرد ،به همراه هياتي متشــکل از
دستگاههاي ذيربط به بانکهاي خارجي که شرکاي خارجي آقاي
زنجاني براي افتتاح حساب مشترک عنوان کرده بودند مراجعه،
اما به محض هماهنگيهاي انجام شــده ،آنها بالفاصله اقدام به
تغييــر بانک کردند».اين در حالي اســت که وکيل مدافع بابک
زنجاني در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوي شرکت نفت گفت:
شرکت محترم ملي نفت ايران خود به خوبي ميداند؛ حسابهاي
اعالميمورد ادعا به هيچ وجه حساب مشترک نبوده ،کامال خارج
از چارچوب توافقات و قرارداد اســت و هيچ کمکي هم به وصول
مطالبات نخواهد کرد.با وجود مهلتهاي بسياري که براي بابک
زنجاني در نظر گرفته شده ،وي و شرکايش ،با بهانه تراشي و دادن
وعدههاي پوچ مبني بر آمادگي براي پرداخت بدهي ،تنها اقدام به
وقت کشي کرده اند.
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اقتصاد
اخبار

گزارشي ويژه از چالشهاي واشنگتن براي تحريم نفت ايران

گروه انرژي :سناريوي تحريم نفت ايران به پشتوانه افزايش توليد
نفت عربستان در حالي توسط ترامپ کليد خورد که تازهترين اخبار
نشان ميدهد توليد سعوديها  ۲۰۰هزار بشکه کاهش يافته است
و دولــت رياض توان پر کردن حاي خالــي نفت ايران در بازار را
ندارد.اين در حالي است که مقامات جمهوري اسالميبه کشورهاي
توليدکننده نفت منطقه و تحريم کنندگان نفت هشــدار دادهاند
که اگر نفت ايران صادر نشــود ،نفــت منطقه هم صادر نخواهد
شد.هدايت ا ...خادمي ،نايب رييس کميسيون انرژي مجلس معتقد
اســت که افزايش توليد از ســوي رياض که مهمترين تکيه گاه
واشــنگتن براي پر کردن جاي خالي نفت ايران در بازار هستند،
به ضرر شــديد سعوديها منجر خواهد شد و اگر دولت عربستان
عاقالنه برخورد کند دست به چنين کاري نميزند.وي خاطرنشان
کرد :اگر کشــورهايي نظير عربستان تحت هشدارهاي ايران و با
در نظــر گرفتن منافع ملي خود توليد خــود را افزايش ندهند ،از
آنجايي که افزايش شديد قيمت نفت در اثر کاهش عرضه ايران،
به ضرر اقتصاد جهان اســت قطعا دولت آمريــکا از موضع خود
جهت جلوگيري از صدور نفت ايران عقب نشــيني خواهد کرد.به
گزارش مهر ،ترامپ در حالي به پشــتوانه نفت رياض ،کشورها را
به کاهش واردات نفت از ايران ترغيب ميکرد که تازهترين اخبار
رسيده از چاههاي نفتي سعودي از کاهش توليد اين کشور حکايت
دارد.البته تالشهــاي آمريکا براي اينکه خود را عضو موثري در
تصميم سازيهاي اوپک و همچنين بازار نفت نشان دهد ،پيش
از نشســت  ۱۷۴اوپک کليد خورد.ترامپ که توييتر را براي اعالم
رسميموضع سياستهاي کشور انتخاب کرده است؛  ۳۰ژوئن در
توييتر خود نوشت :با ملک سلمان ،پادشاه عربستان صحبت کردم
و بــه وي توضيح دادم که به دليل آشــفتگي و اختالل در ايران
و ونزوئال از عربستان ســعودي ميخواهم توليدش را دو ميليون
بشکه در روز افزايش دهد.قيمتهاي نفت بسيار باالست و ملک
سلمان نيز با اين مطلب موافق است.پس از بازتاب اين توئيت در
رسانهها ،خبرگزاري رسميعربستان اين تماس تلفني را تاييد کرد
اما از حجم افزايش توليد سخني به ميان نياورد.خبرگزاري سعودي
نوشــت« :دو رهبر بر ضرورت تالش براي حفظ ثبات بازارهاي
نفت ،رشد اقتصاد جهاني و تالشهاي کشورهاي توليدکننده براي
جبران هرگونه کمبود عرضه تاکيد کردند.کاخ سفيد موضع خود در
قبال ميزان توليد بيشتر را ماليم و در يک بيانيه رسمياعالم کرد.
دو رهبر بر ضروري بودن حفظ تعادل بازار انرژي توافق داشــتند.
ملک سلمان نيز در پاسخ به ارزيابي ترامپ از کمبود عرضه در بازار
نفت ،تاييد کرد کشــورش دو ميليون بشکه در روز ظرفيت شناور
دارد کــه در صورت لزوم و براي اطمينان از ثبات بازار به شــکل
محتاطانه و با هماهنگي متحدانش براي پاسخ به هرگونه کمبود
عرضه ،از آن استفاده خواهد کرد«.به موازات اين اظهار نظر حسين
کاظم پور اردبيلي ،نماينده ايــران در اوپک طي مصاحبهاي اين
درخواســت آمريکا از عربستان را به منزله درخواست براي خروج

دوشنبه  15مرداد 23 1397ذیالعقده 1439
 6آگوست  2018شماره 2501

مســکن ،فروش حق امتياز اين تسهيالت است که در
بهترين حالت ،به ازاي هر  ۵۰۰هزار تومان وام مسکن،
تنها  ۶۰تا  ۷۰هزار تومان از متقاضي دريافت ميشــود
که تأثيري در تأمين منابع مالي اجراي آن ندارد .بنابراين
حتما با کسري منابع مواجه ميشوند.اين مدرس دانشگاه
همچنين در خصوص افزايش سقف سني بنا از  ۱۵به ۲۰
سال براي گيرندگان تسهيالت از محل صندوق مسکن
يکم اظهار داشت :اين کار اشتباه استراتژيکي است که
بانک عامل بخش مسکن قصد دارد آن را اجرايي کند.
اگر قرار است بانک عامل مسکن ،تسهيالت خريد بدهد،
بايد صرفا به واحدهاي نوســاز بدهــد؛ مگر اين بانک،
مسئول ساماندهي بازار مسکن است که در اين خصوص
تصميمگيري ميکند؟ بنابراين بايد تســهيالت خريد
مسکن به خانههاي نوساز تعلق بگيرد به معناي ديگر،
بانک عامل مسکن بايد تسهيالت ساخت به انبوه ساز
بدهد و سپس اين تسهيالت در هنگام خريد از مشارکت
مدني (تسهيالت ساخت) به فروش اقساطي (تسهيالت
خريد) تبديل ميشود.وي تأکيد کرد :افزايش سقف سني
بنا براي متقاضيان دريافت تسهيالت صندوق يکم ،نه
تنها باعث نميشــود قيمت واحدهاي مسکوني زير ۱۵
سال کاهش يابد ،بلکه سبب ميشود تا قيمت واحدهاي
بين  ۱۵تا  ۲۰ســال نيز افزايش يابد .چون تقاضا براي
آنها بيشتر ميشود .اين روشها در تمام دنيا منسوخ شده
است.
پروين پور :اول بايد جلوي ســوداگري مسکن
گرفته ،بعد از عرضه و تقاضا حمايت شود

افشــين پروين پور کارشــناس اقتصاد مسکن نيز در
خصوص آثار افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن بر
قدرت خريد مسکن خانوارها به مهر گفت :مطمئنا اين

ميزان افزايش اندک وام مسکن تأثيري بر بازار نخواهد
داشت .بر اساس اعالم بانک مرکزي ،ميانگين قيمت هر
متر مربع واحد مسکوني در تهران حدود  ۷ميليون تومان
است که با اين  ۲۰ميليون تومان افزايش وام ،هر خانوار
ميتواند بين  ۳تا  ۵متر مربع به مساحت واحد مورد نظر
خود بيفزايد آن هم در شرايطي که اين افزايش سن بنا،
به انتظارات تورميدامن نزند.وي ادامه داد :پيش از آنکه
بخواهيم تصميم بگيريم که ابتدا از عرضه حمايت کنيم
يا تقاضا ،ابتدائا بايد بازار مسکن کنترل و آرام شود دليل
نابساماني بازار مسکن اين است که هنوز سوداگري اين
بخش مهار نشــده است .در اين شرايط هر گونه اعمال
سياســت حمايت از سمت عرضه يا سمت تقاضا ،تأثير
خاصي در بازار ايجاد نميکند.عضو هيئت علميدانشگاه
علم و صنعت افزود :در حال حاضر بازار مســکن به اين
شکل اســت که فعاالن اين بازار چون آينده اقتصادي
کشور را به داليلي همچون آينده مبهم روابط بين الملل
ايران با آمريکا و اروپا يا بازارهاي غير قابل پيشبيني ارز
و ســکه ،نامطمئن ميدانند ،از حجم خريد و فروشها
کاستهاند که البته جو اشــتباهي است ولي به هر حال
اين التهابات بر بازار مسکن اثر سوء گذاشته و از فعاليت
سالم فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران بخش مسکن
جلوگيري کرده است.وي تصريح کرد :اولويت اين است
که در ابتدا التهاب بخشهاي اقتصادي ديگر آرام شود
تا سپس فعاالن اقتصادي مســکن و انبوه سازان وارد
اين بازار شــوند .از سوي ديگر در صورتي که سوداگري
بازار مسکن هم کنترل شود ،شاهد حاکميت جو منطقي
بر بازار مسکن خواهيم بود.پروين پور خاطرنشان کرد:
جهش بزرگ قيمتي در بازار مســکن اتفاق افتاده و اين
افزايش  ۲۰ميليون توماني سقف تسهيالت خريد ،ديگر
تأثيري حتي در حد ُمسکن بر بخش َمسکن ندارد.

ســخنگوی دســتگاه قضا گفــت :روز
گذشــته چند نفر از جملــه معاون ارزی
بانــک مرکزی یکی از کارمندان یکی از
معاونین رییس جمهور و  4نفر از دالالن
ارزی که در ایــن خصوص فعالیت غیر
مجاز داشــتند ،تحت تعقیب قرار گرفتند
و بازداشــت شــدند .حجت االســام
والمسلمین محسنی اژهای در گفتوگو
با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان گفت:
در ادامه رسیدگی به پرونده اخاللگران در
نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از
کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر
خواست به دادگاه ارسال شد.سخنگوی
قــوه قضاییــه در ادامه با اشــاره برخی
بازداشــتهای اخیر صورت گرفته بیان
داشــت :دیروز چند نفــر از جمله معاون
ارزی بانک مرکزی (شــنیدم اخیرا کنار
گذاشته شــده بودن) ،یکی از کارمندان
یکی از معاونیــن رییس جمهور و  4نفر
از دالالن ارزی کــه در ایــن خصوص
فعالیت غیر مجاز داشــتند ،تحت تعقیب
قرار گرفتند و بازداشت شدند.سخنگوی
دســتگاه قضا در پایان گفت :همچنین
یک صراف غیر مجاز نیز احضار و پس از
تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت
موقت روانه زندان شدند.
دالیل افزایش قیمت جو در بازار

يک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي
با تشريح داليل افزايش قيمت جو در بازار
گفت:بيش از ۲ميليون تن نهاده داميتوسط
شرکت پشتيباني دام خريداري شده که اين
امر به تعادل بازار نهادهها کمک ميکند.به
گزارش مهر ،تورج صارميمديرکل دفتر بهبود
تغذيه و جايگاه دام وزارت جهاد کشاورزي
در نشستي خبري با بيان اينکه خوراک دام
 ۶۰تا  ۷۰درصد بر روي قيمت محصوالت
داميتاثيرگذار است ،اظهار داشت :همچنين
بــا توجه به تاثير خــوراک بر روي کيفيت
محصــوالت داميهمواره توجهي جدي به
کيفيــت صنعت خوراک دام وجود داشــته
اســت.صارميدر پاسخ به پرسشي مبني بر
داليل افزايــش  ۲۵درصدي قيمت جو در
بازار گفت :هر ســاله زماني که ما از فصل
بهار به فصل تابستان ميرسيم با توجه به
شرايط گرما و افزايش دما عرضه علوفههاي
دستي به بازار کم ميشود و ظرفيت مراتع
نيــز کاهش مييابد .همين مســئله باعث
ميشــود تقاضا براي نهادههايي مانند جو
در بازار زياد شــود .که همين مسئله دليل
افزايش قيمت جو در بازار است.وي افزود:
رصدهايي که انجام داده ايم نشان ميدهد
برنامه ريزيهاي انجام گرفته در توليد جو
توسط معاونت امور زراعت محقق شده و با
توجه به اينکــه  ۱۵۰هزار هکتار از اراضي
جو هنوز در برخي استانهانها هنوز برداشت
نشده است پيشبيني توليد در سال جاري
محقق ميشود.
ثبت سفارش گوشي تلفن همراه
از سر گرفته شد

از امروز امکان ثبت سفارش واردات گوشي
تلفن همــراه دوباره فراهم شــده اما ثبت
ش کنندگان بايد ارز مورد نياز خود را
سفار 
از بازار ثانويه تامين کنند.به گزارش فارس،
در روزهاي گذشــته فرايند ثبت ســفارش
واردات گوشــي تلفن همراه متوقف شد اما
امروز مجددا ثبت سفارش واردات اين کاال
آغاز شده است.طبق تصميم اتخاذ شده ،اين
کاال به گروه سوم منتقل شده و در صورت
تمايل واردکنندگان اين کاال ميتوانند ارز
مورد نياز خود را از بازار ثانويه تامين کنند.
پيش از اين وزارت ارتباطات قصد داشــت
گوشــي تلفن همراه را بــه دو بخش زير
 ۳۰۰دالر و باالي  ۳۰۰دالر تقســيم کند
تا ارز گوشيهاي زير  ۳۰۰دالر را در گروه
دوم و ارز گوشــيهاي باالي  ۳۰۰دالر در
گروه سوم تامين شود.بر اين اساس ،وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت به دليل ابهامات،
ثبــت ســفارش را متوقف کــرد يا ثبت
سفارشهاي انجام شده را تاييد نکرد.

