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خبر اقتصادی

سخنگوی وزارت صمت: 
مجوز صادر شد؛ لوازم خانگی
 از اول تیرماه گران می شود 

ســخنگوی وزارت 
صمت از صــدور مجوز 
افزایــش قیمــت برای 
تلویزیــون، یخچــال، 
یخچال فریزر، ماشــین 

لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت: قیمت های 
جدید از اول تیر ماه اجرایی می شود. 

امید قالیباف افــزود: در حوزه لــوازم خانگی، 
افزایش قیمت ۱۵ درصد برای تلویزیون و ۱۰ درصد 
برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و 
ظرفشویی تایید شده است. چند روز پیش هم دبیر 
انجمن صنایــع لوازم خانگی ایران از درخواســت 
افزایــش قیمت لوازم خانگی به ســازمان حمایت 
خبر داده و گفته بود که بازار کشش افزایش قیمت 
ندارد و تولیدکنندگان هم از افزایش قیمت استقبال 
نمی کنند، اما باید توان ادامه فعالیت هم داشــته 
باشــند. قالیباف درباره افزایش قیمت شوینده ها 
نیز گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، از هشتم 
خرداد ماه افزایش قیمت شوینده ها نسبت به قیمت 

مصوب سال ۱۴۰۰، تا سقف ۲۵ درصد مجاز شد.
    

کاهش۴۰ درصدی مصرف روغن 
پس از افزایش قیمت

مدیرعامل شــرکت 
تعاونی فــرآوری روغن و 
دانه هــای روغنی گفت: 
افزایــش قیمــت ایــن 
محصول باعث شد میزان 

تقاضا برای خرید روغن حدود 3۰ تا ۴۰ درصد کاهش 
پیدا کند. در حال حاضــر مصرف کنندگان از ذخایر 
خانگی استفاده می کنند از این رو ممکن است تا ۲ ماه 

برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند.
علیرضا شرفی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه در 
بحث تامین روغن چالشی نداریم، گفت: فروشگاه های 
زنجیره ای و واحدهای صنفی مملو از روغن هستند 
و برخی از مشاهدات میدانی حاکی از این مهم است 
که برای از عرضه کنندگان برای فروش این محصول 

تخفیف هایی برای خریداران در نظر گرفته اند.
    

قول یک فعال صنعتی
برای تعادل قیمت سیمان

دبیر انجمن سیمان 
گفت: عرضه ســیمان 
در بــورس کاال افزایش 
خواهد یافــت و با تامین 
ت  نجــا خا ر کا بــرق 

قیمت ها در این حوزه متعادل تر می شود.
عبدالرضا شــیخان گفت: قرار بود محدودیت و 
یا قطعی برق از ۱۵ خرداد ماه اعمال شود؛ از این رو 
با پخش شدن این اخبار، هجوم به بورس کاال برای 
خرید ســیمان افزایش یافت که همین مساله بین 
۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت سیمان را باال برد. وی ادامه 
داد: مقرر شد شب تا صبح برق کارخانجات را تأمین 
کنند تا عملیات مربوط به آســیاب انجام شود و از 

کلینکرهای تولید شده، سیمان تولید کنیم. 
    

رشد ۶۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه 
ایرنا- صادرات ایران 
به ترکیــه در چهار ماهه 
نخســت ســال جاری 
میــادی با رشــد ۶۰ 
درصدی به یک میلیارد 

و ۲3۱ میلیون دالر رســید. آمارهای منتشر شده 
توســط اداره آمار ترکیه نشــان می دهد مبادالت 
تجاری ایران با این کشــور در چهار ماهه نخســت 
سال جاری میادی رشد 3۸ درصدی داشته است. 
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در چهار ماهه نخست 
سال جاری میادی ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دالر 
اعام شده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل 
یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دالر بوده است. بر اساس 
این گزارش، صادرات ترکیه به ایــران در ماه های 
ژانویه تا آوریل ۲۰۲۲ با رشــد ۱۸ درصدی نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل مواجه شــده و به ۹۴۴ 
میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه 
تا آوریل ســال قبل ۷۹۹ میلیون دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.

 ســران ســه قوه حاال با ورود به مساله 
اجاره مصوب کردند ســقف افزایش اجاره 
بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ 

درصد باشد. 
 این مصوبه در حالی صادر شده است که 
پیش از این نیز دولت در قالب ستاد تنظیم بازار 
با هدف ساماندهی بازار اجاره نسبت به تعیین 

سقف اجاره بها در تهران اقدام کرده است. 
اقتصاد ایران با تورمی کشدار و قابل توجه 
در سال های اخیر روبروست و از سال ۱3۹۷ 
با رشد قابل توجه نرخ ارز، موتور تولید تورم در 
ایران روشن شده و تورمی بسیار باال اقتصاد 
ایران را تحت تاثیر قرار داده است. نکته مهم 
اینجاست که تورم باال و دیرپا حاال با تورمی 
باالتر جایگزین شد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بار دیگــر قیمت ها را در ایران دســتخوش 
تاطم افزایشی کرد.   در چنین شرایطی فشار 

معیشتی در ایران به حدی باالست که حتی 
اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسامی 
و علما نسبت به این موضوع در تریبون های 
رسمی شنیده می شود به طوری که نماینده 
خمینی شهر در مجلس شــورای اسامی 
با انتقاد از افزایش بی رویــه اجاره بها گفت: 
اشک علما برای مســتاجران در آمده است، 

رئیس جمهور تدبیری کند.
ذکر این نکته ضروری است که در نشست 
اخیر ســران قوا تعیین حداکثــر افزایش 
اجاره بها در هر سال تا ســقف ۲۵ درصد در 
تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور 
مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا قرار گرفت و مقــررات الزم برای 
ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران 

قوا و دیگر اعضا رسید.
این در حالی است که محمدتقی نقدعلی، 
نماینده خمینی شــهر تاکید کرد: مصوبه 
سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره بها بین 

۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی شود و صاحبان 
خانه به این مصوبه تمکین نمی کنند، امروز 
مستاجران به »چه کنم چه کنم« افتاده اند. 
از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی 
برای اجاره بها هم روی زمین مانده است. آقای 
رئیس جمهور کمر مستاجران خم شده به داد 
آنها برسید تا از این مرحله مردمی سازی یارانه 

عبور کنیم.
نه فقط این نماینده مجلس که ســایر 
کارشناسان و نمایندگان نیز با استناد به تجربه 
آزموده شــده معتقدند این مصوبه قابلیت 
اجرایی ندارد چرا که وقتی تورم روندی رو به 
رشد دارد، افراد بابت جبران هزینه هایشان 
نسبت به باال بردن بهای اجاره اقدام می کنند. 
نرخ تورم رسمی در ایران در حال حاضر بیشتر 
از ۴۰ درصد است و تورم مواد خوراکی بسیار 

بیشتر از این رقم برآورد می شود. 
 بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد 
هر چند در سال گذشــته نیز ستاد تنظیم 

بازار نســبت به تعیین نرخ اجاره اقدام کرد 
و تاکید شد ســقف افزایش قیمت اجاره در 
تهران ۲۵ درصد است، اما تورم اجاره مسکن 
در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در 
اسفند به ۴۶درصد و در کل کشور ۵۰ درصد 
رسیده است. این رقم در بهمن به ترتیب ۴۸ 

و ۵۲ درصد بود.
به این ترتیب برخی کارشناسان بر این 
اعتقادند که در ســال جاری که رشد تورم 
از سال گذشته نیز پیشــی گرفته است، این 

مصوبه قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 

 اجاره یک واحد نقلی در تهران 
چند؟

بر اســاس اعام بانک مرکــزی ایران 
متوســط اجاره بهای یــک مترمربع واحد 
مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال 
معادل ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان بود. این رقم 
در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان 

بود. این بدان معناست که هزینه اجاره یک 
واحد نقلی ۵۰ متری در شــهر تهران شش 
میلیون و 3۴۵ هزار تومان در ماه است. رقمی 
که از حداقل دستمزد در ایران نیز باالتر است. 
 سال گذشته اجاره یک واحد ۵۰ متری 
نیز برابر با چهار میلیــون و ۲۴۰ هزار تومان 

بوده است. 
 رشد بی محابای قیمت اجاره در حالی رخ 
می دهد که یک سال از دولت رئیسی گذشته،  
اما هنوز اتفاقی در عرصه مســکن رخ نداده 
است. دولت سیزدهم پیش از این تاکید کرده 
بود که هر سال یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور احداث خواهد کرد اما در شرایط کنونی 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی این برآورد 
را نصف و اعام کرده است که در چهار سال 
دو میلیون واحد مسکونی در کشور احداث 

خواهد شد. 
 بازار مسکن ایران با کمبود عرضه نسبت 
به تقاضا روبروســت. از سوی دیگر باال بودن 
نرخ تورم در کشور سبب شده است بخشی 
از تقاضای ســرمایه گذاری معطوف به بازار 
مسکن شود و سرمایه گذاران با هدف حفظ 
سرمایه هایشــان از تورم، نســبت به خرید 

مسکن مازاد اقدام کنند. 

 دولت چه می گوید؟
سخنگوی دولت راجع به وضعیت فعلی 
اجاره بهای مسکن گفت: وقتی افزایش قیمت 
ساالنه را داشتیم، طبیعتا مالکان عاقمند 
به افزایش اجاره بها هســتند اما دولت طرف 
مستاجران اســت و تکلیف خود را مشخص 
کرده است. اساسا عدالت محوری این دولت 
ایجاب می کند همیشه سمت طبقه ضعیف تر 

جامعه بایستد.
ایسنا گزارش داد، علی بهادری جهرمی 
درباره تعهد تامین ساالنه یک میلیون مسکن 
توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره بها در 
کشور یادآور شد: در بازه زمانی سال ۹۸ رشد و 
جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که 
افزایش آن منجر به نرخ اجاره بها نیز می شد. 
این افزایش با شــیوع کرونا هم مصادف شد 
و ســتاد کرونا نیز مجبور بود با شیوه نامه ای 
اجاره بها را کنترل کند، االن که بحران کرونا 
کنار رفته است، حاال فنر فشرده شده اجاره بها 

می خواهد خود را رها کند.
وی گفت: طبیعتا دولت امروز فعال است 

تا فنر اجاره بها را کنتــرل کند، از روش های 
مختلفی هم سعی در کنترل شرایط داشت 
و با هماهنگی سران قوا و نمایندگان مجلس 

سعی در تعدیل شرایط دارد.
او با بیان اینکه در مورد مالیات بر خانه های 
خالی در حال حاضر برگه مالیاتی هم فرستاده 
می شــود، گفت: برای ۵۰۰ هزار واحد خانه 
خالی پس از شناسایی وزارت راه برگه مالیاتی 
صادر شده است و تشدید سخت گیری برای 
پرداخت مالیات ها مطابق قانون در نظر گرفته 

شده است.

فشار تورم بر مستاجران
 بیش از سایر اقشار است

حاال به نظر می رسد پای تورم از بازارهای 
سرمایه گذاری به سفره معیشتی و مسکن، 
گران ترین کاالی سبد خانوار رسیده است. این 
فشار بر مستاجران بیش از سایر اقشار است. 

 رشــد عجیب قیمت مسکن و رسیدن 
متوسط بهای خرید مســکن در تهران به 
بیش از 3۶ میلیون تومان، سبب شده شرایط 
برای خرید بسیار دشوار باشد و همین امر 
بازار اجاره را به بازاری برای مانور تورم مبدل 

کرده است. 
هرچه هســت تداوم این روند می تواند 
بحران هــای اجتماعی را در ایران تشــدید 
کند. فشار هزینه ای از یک سو زمینه را برای 
فروپاشــی بنیان های برخی خانوارهای در 
آســتانه فقر فراهم می کند و از سوی دیگر 
زمینه ساز تاخیری جدی در حوزه تشکیل 
خانواده خواهد بود. باید دید مصوبات دولتی 
ریز و درشت برای مهار بازار اجاره راه به جایی 

خواهد برد؟ 

سران سه قوه وارد بازار مسکن شدند

آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره

باران زرین قلم

بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، متوسط اجاره بهای 

یک مترمربع واحد مسکونی 
در تهران برای اردیبهشت 

 امسال معادل ۱۲۶ هزار و
 ۹۰۰ تومان بود. این بدان 
معناست که هزینه اجاره 

یک واحد نقلی 5۰ متری در 
شهر تهران شش میلیون و 

3۴5 هزار تومان در ماه است

نماینده اسبق ایران در ایکائو گفت: در آن سال ها برای فروش ایران ۱۴۰ تفاهمنامه ای 
بین شرکت هواپیمایی آسمان و هسا منعقد شد و قرار شد این شرکت ۱۰ فروند از ایران ۱۴۰ 
را خریداری کند اما هیچ فروندی از این هواپیماها را نخرید. بعد از آن با شرکت ایران ایر وارد 
مذاکرات شدند که این شرکت هم مشتری ایران ۱۴۰ نشد. شرکت بعدی ایران ایرتور بود و 
با اینکه دولت بخشی از تامین مالی خرید این هواپیماها را برعهده گرفت اما ایران ایرتور هم 

این هواپیماها را نخرید.
علیرضا منظری در گفت وگو با ایلنا با اشاره به تجربه صنعت هوانوردی در ساخت هواپیما 
اظهار داشت: چند دهه گذشته با اوکراین برای ساخت هواپیمای وارد همکاری و قرار داد 
شدیم. قرار شد در بازه زمانی ۵ ساله ۱۲ فروند آنتونوف که بعدها نام آن به ایران ۱۴۰ تغییر 
کرد ساخته شــود.اما به جهت اینکه منابع مالی مورد نیاز تامین نشد، ساخت این تعداد 

هواپیما بیش از ۱۵ سال طول کشید که در نهایت ۸ فروند تولید شد.
وی با بیان اینکه این هواپیماها در ایران و در مجموعه هسا مونتاژ می شدند، ادامه داد: در 
دهه ۷۰ ایران دانش فنی ساخت آنتونوف را از اوکراین خریداری کرده بود. البته برای اولین 
هواپیمای تولید شده تمام قطعات وارداتی بود اما برای بقیه هواپیماهای تولید شده و در حال 

تولید، بخش از قطعات در کشور ساخته شد هر چند که دوره زمان بری داشت.
نماینده اسبق ایران در ایکائو با تاکید بر اینکه در حال حاضر دانش فنی ساخت قطعات 
هواپیما را داریم، گفت: در برخی از بخش های بدنه توان تولیــد هواپیما را داریم اما برای 
ساخت قطعات اصلی زیرساختی هم وجود ندارد و در همان زمان تولید ایران ۱۴۰ هم موتور 
هواپیما مونتاژ می شد و اساسا ۷۰ درصد هواپیما مونتاژ بود اما در نهایت حسن این قرارداد 

این بوده تا حدی توانمندی در این زمینه را دست پیدا کرده بودیم.

منظری با بیان اینکه از زمان قرارداد با اوکراین برای ساخت هواپیما 3۰ سال می گذرد و 
در این دوره زمانی اتفاقات خوبی هم در مجموعه هسا رخ داد، اظهار داشت :برای تولید برخی 

از قطعات هواپیما زیرساخت هایی ایجاد شده است.
معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: اما موضوع بسیار مهم در این زمینه 
مسائل اقتصادی و استقبال بازار از تولید داخل است و باید به صورت دقیق بررسی شود که 
هواپیمای داخلی با چه قیمتی ساخته خواهد شد و آیا می تواند بازده سرمایه گذاری منطقی 

و معقول داشته باشد.
وی ادامه داد: ایرالین ها برای خرید هواپیما به چند نکته توجه دارند و اینگونه نیســت 
صرف اینکه این هواپیماها  تولید داخل است ایرالین ها هواپیماها را خریداری کنند. شرکت 

هواپیمایی برای خرید ناوگان، بازار خود را در نظر می گیرد و اینکه آیا در بازار این نوع هواپیما 
با مشخصات مشخص، قابلیت استفاده و بهره وری دارد یا نه؟ موضوع دیگر این است که آیا 

قیمت هواپیما برای ایرالین توجیه دارد؟ و مهم ترین موضوع، بحث ایمنی هواپیما است.
نماینده اسبق ایران در ایکائو درباره وضعیت فروش ایران ۱۴۰ گفت: در آن سال ها برای 
فروش ایران ۱۴۰ تفاهمنامه ای بین شرکت هواپیمایی آسمان و هسا منعقد شد و قرار شد 
این شــرکت  ۱۰ فروند از ایران ۱۴۰ را خریداری کند اما هیچ فروندی از این هواپیماها را 
نخرید. بعد از آن با شرکت ایران ایر وارد مذاکرات شدند که این شرکت هم مشتری ایران ۱۴۰ 
نشد. شرکت بعدی ایران ایرتور بود و با اینکه دولت بخشی از تامین مالی خرید این هواپیماها 

را برعهده گرفت اما ایران ایرتور هم این هواپیماها را نخرید.
وی ادامه داد: تنهــا قراردادی که منجر به خرید ایران ۱۴۰ شــد، قرارداد با شــرکت 
هواپیمایی سفیران بود که این شرکت دو فروند ایران ۱۴۰ را خریداری کرد اما چندماه بعد 
از فعالیت، یکی از این هواپیماها دچار حادثه شد که خوشبختانه خسارت جانی نداشت اما 
هواپیما از بین رفت. پس از آن فعالیت شرکت هواپیمایی سفیران هم دیگر ادامه پیدا نکرد 

و تعطیل شد.
منظری گفت: آخرین شرکتی که از این هواپیماها استفاده کرد، سپاهان بود که البته 
هسا سپاهان را تاسیس کرده بود و در نهایت خودش اقدام به بهره برداری از این هواپیماها 
کرد و چند ماه پس از استفاده از این هواپیماها سانحه پرواز طبس رخ داد و خط تولید ایران 

۱۴۰ هم متوقف شد.
وی افزود: در دو الی سه سال اخیر این موضوع مطرح شد که از این هواپیماها به عنوان 

هواپیماهای نظامی استفاده کنند. 
معاون اسبق ســازمان هواپیمایی گفت: معتقدم در بخش ساخت و تولید یک سری از 
قطعات توانمندی هایی را پیدا کردیم که قابل تقدیر است اما اینکه این قطعات تبدیل هواپیما 
شود که با قیمت توجیه پذیر وارد بازار شود مورد سوال است. این شرایط را در صنعت خودرو 
هم می بینیم هر چند توانایی های در صنعت خودرو ایجاد شده اما به روز نشده و در قابلیت 

هاب تولیدات  و در اقتصاد این بازار با مشکاتی مواجه هستیم.

کاهش صادرات گاز طبیعی از روسیه به اروپا در روز جمعه ادامه 
یافت و خریداران در ایتالیا، آلمان، اتریش و اسلواکی حجم بسیار 
کمتری نسبت به معمول دریافت کردند تا روشن شود روسیه زنگ 

خطر عرضه گاز را به صدا درآورده است. 
به گزارش قرن نو، کاهش تحویل گاز روسیه به مشتریان اروپایی 
که با طرح روبل به گاز مورد درخواســت پوتین موافقت کرده اند، 
توسط مسکو توضیح داده می شــود که زیمنس انرژی بازگشت 
یک توربین گاز تعمیر شده از کانادا را به دلیل تحریم های روسیه 

به تاخیر انداخت. 
عاوه بر این، الکســی میلر، مدیرعامل گازپروم، در اظهاراتی 
آتشین که احتماالً زنگ خطر را در سراسر بلوک به صدا درآورده 

است، روز پنجشنبه گفت که روسیه طبق قوانین خود پس از نصف 
شدن عرضه های این شرکت به آلمان عمل خواهد کرد.

به گزارش مســکو تایمز، میلر در طی یک جلسه میزگرد در 
مجمع بین المللی اقتصاد ســن پترزبورگ گفت: »محصول ما، 
قوانین ما. ما بــا قوانینی که خودمان خلق نکــرده ایم بازی نمی 

کنیم.«
با این حال، رهبران اروپایی می گویند که توضیح رسمی روسیه 
دروغ است و تحویل کمتر یک حرکت سیاسی از سوی کرملین بوده 
است. روز جمعه، ایتالیا کاهش بیشتری را برای تحویل اعام کرد 
و گفت که تنها نیمی از حجم درخواستی در روز را دریافت خواهد 
کرد. اوایل این هفته، عرضه روسیه به ایتالیا ۱۵ درصد کاهش یافت.

اســلواکی همچنین اعام کرد که روز جمعه کمتر از نیمی از 
حجم گاز معمول روسیه را از طریق نورد استریم دریافت می کند. 
فرانسه به نوبه خود گفت از روز چهارشنبه گازی از آلمان دریافت 

نکرده است.
ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، روز پنج شنبه در مورد کاهش 
عرضه از روسیه گفت که »دالیل فنی« روسیه برای کاهش تحویل 

»دروغ« است.
دراگی گفت:« آلمان، ما و دیگران معتقدیم که این توضیحات 
دروغ اســت و از گاز به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می شود، 

درست مانند غات.«
کاهش عرضه روسیه در حالی صورت می گیرد که اروپا به دنبال 
پر کردن مجدد ذخایر گاز خود و جلوگیری از جیره بندی صنایع 
در زمستان اســت. پس از قطع شــدن پایانه صادراتی فریپورت 
LNG در ایاالت متحده و کاهش قابل توجه عرضه گاز روسیه به 
مصرف کنندگان عمده در اروپا، قیمت گاز اروپا طی یک هفته بیش 

از ۵۰ درصد افزایش یافته است. هشدار غول انرژی روسیه، گازپروم، 
ترس از زمستان پرتاطم دیگری برای عرضه گاز اروپا را برانگیخته 
است؛ همزمان با موج گرمای تابستان در اروپای غربی در این هفته، 
سیاستگذاران این منطقه در تاش هستند تا انبارهای زیرزمینی 
را با ذخایر گاز طبیعی پر کنند تا برای خانوارها سوخت کافی برای 
روشن نگه داشتن چراغ ها و گرم نگه داشتن خانه ها قبل از بازگشت 

سرما فراهم کنند.

نماینده اسبق ایران در ایکائو تشریح کرد:

سرنوشت هواپیماهای تولید داخل ایران ۱۴۰ چه بود؟

 روسیه زنگ خطر عرضه گاز به اروپا را به صدا درآورد

گفت وگو

گزارش


