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آمارهای مثبت وزیر نفت از
وصول درآمدهای نفتی
وزیرنفتازوصولدرآمدهاینفتیدرتاریخ
مشخصودریافت 80درصدآنبهصورت
نقدیوهمچنین 4برابرشدندرآمدصادرات
گازکشوردرسال 1400خبردادهاست
وزیر نفت از وصول بیش از  80درصد درآمدهای
نفتی به صورت نقد ،افزایش چهار برابری صادرات
گاز در سال  1400نسبت به  ،1399نبود برنامه
ای برای افزایش قیمت بنزین در سال 1401و غیر
یارانه ای شدن قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف
در ماه های آینده خبر داد.بــه گــزارش خبرگزاری
فارس ،جواد اوجی در برنامه «صف اول» شبکه خبر
گفت :تمامی درآمدهای نفتی در تاریخ مشخص آن
وصول شده است 80 .درصد از درآمدهای نفتی
را به صورت نقدی دریافت کردهایم و باقی مانده نیز
با دارو و کاالهای اساسی تهاتر شده است .اوجی از
شناساییبازارهایجدیدبراینفتایرانخبردادو
اظهارکرد:صادراتنفتبهبازارهاومشتریانجدید
از نظر تأمین منابع ارزی در سامانه نیما ،مشکالت
کشورراحلکردهاست.سالگذشته 12.5میلیارد
دالرارزپتروشیمیهادرسامانهنیماواریزشدهاست.
همچنینوصولدرآمدهایصادراتیگازنیزنسبت
به سال  99چهار برابر شده است .وزیر نفت گفت:
در سال  1399درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز
 1.25میلیارد دالر بود که این رقم در سال 1400
بیش از  4میلیارد دالر شد.وی تأکید کرد :افزایش
ص ــادرات نفت کمک بزرگی در تأمین کاالهای
اساسیازجملهغالتکرد.امروزذخایرخیلیخوبی
درکشوروجوددارد.همچنینافزایشصادراتنفت
قیمتارزراتاحدخوبیکنترلکردهاست.
▪دولتهیچبرنامهایبرایافزایشقیمتبنزین
ندارد

اوجی گفت :دولت هیچ برنامهای برای افزایش
قیمت بنزین در سال  1401نــدارد .وزیر نفت
افزود :برای کاهش مصرف سوخت با پیمانکاران
و کارگاههای خصوصی قــراردادی منعقد شده
است تا به صورت رایگان خودروهای عمومی و
وانتبارها را دوگانهسوز کنند .برای دوگانهسوز
ک ــردن هــر خـــودرو  11میلیون تــومــان هزینه
میشود .اوجی گفت :همچنین ما قراردادی را
برای تولید کارخانهای خودروهای دوگانهسوز با
شرکت ایران خودرو منعقد کردهایم.
▪قیمتگازخانگیبرایمشترکانپرمصرف،
غیریارانهایمیشود

وزیر نفت افزود :از سال 96تا آذر سال گذشته هیچ
افزایش قیمتی در گاز خانگی صورت نگرفته بود.
در دولــت سیزدهم قیمت گاز خانگی مشترکان
پرمصرفاصالحشد.ویتأکیدکرد:البتهسهپلهاول
مصرف که شامل  75درصد مشترکان گاز خانگی
بودندو 50درصدازکلمصرفگازخانگیراشامل
میشوندهیچگونهافزایشقیمتینداشتهاند.اوجی
ادامه داد :در قانون بودجه 1401نیز تصویب شده
استکهقیمتگازخانگیبرایمشترکانپرمصرف
غیریارانهایباشد.طییکیدوماهآیندهآییننامهاین
قانوندرهیئتدولتتصویبمیشود.
▪قولوزیرنفتبرایرسیدنبهظرفیتکامل
صادراتیتایکسالآینده

به گزارش ایرنا ،اوجی با اشاره به اقدامات ابتکاری
اماراهبردیبرایصادراتنفتوفراوردههاینفتی
گفت:دردولتسیزدهمبازاریکهدرغرببهآنبها
دادهنمیشد،موردتوجهقرارگرفتالبتهبازارهای
دیگری هم هست که به آن ها اشاره نمیکنم و این
ابتکار منجر به صادرات خوب نفت ،فراوردههای
نفتی ،میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی شد
و این که هیچ تولیدی روی زمین نماند .وی با بیان
اینکهقولمیدهمبابرنامهریزیوزارتنفتتایک
سال آینده به ظرفیت کامل صادراتی خود برسیم،
تصریح کرد :با این اقدامها هم نیاز انرژی کشور
مقصد تأمین میشود که بازار خوبی برای تولید
ماستوهمازخامفروشیجلوگیریمیشود.
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گامهایجدیدبرایتنظیمبازاراجاره

بازار خبر

در شرایطی که دو فوریت طرح مجلس برای سامان دهی اجاره بها به تصویب نمایندگان رسیده ،دولت نیز سقف افزایش اجاره بها را
اعالم کرده است .با این حال ،این سوال وجود دارد که این راهکارها تا چه میزان موفق خواهد بود؟
گروه اقتصاد -سهم مسکن یا بهتر بگوییم
هزینه اجاره بها از هزینه خانوارهای شهری
در سال های اخیر روند نگران کننده ای به
خود گرفته است .در همین حال پس از آن که
مجلس در جلسه قبلی خود دو فوریت طرحی
برای سامان دهی اجاره بها را تصویب کرد که
انتظار می رود در جلسه پیش روی بهارستان
جزئیات این طرح نهایی و تصویب شود دولت
نیز ضمن اعالم سقف افزایش اجاره بها برای
امسال دستوراتی به ســازمــان و تعزیرات و
وزارت راه و شهر سازی برای اتخاذ تدابیری
در این زمینه داده است .در شرایطی گفته می
شود که استاندارد شاخص هزینه های خانوار
از بابت اجاره بها در جهان حدود  30درصد
اســت که گــزارش هــای مرکز آمــار نشان می
دهد این رقم در روندی فزاینده از سال  96تا
 ،99به بیش از  40درصد در سال  99رسیده
است .البته گــزارش های بدتری نیز در این
زمینه وجود دارد .به عنوان مثال ،خبرگزاری
فارس در  28تیر سال گذشته به نقل از وزارت
راه و شهرسازی اعالم کرد که سهم اجاره بها
از درآمد خانوار در سال  99در تهران و کالن
شهرها به  64درصــد ،در دیگر مراکز استان
ها و شهرهای بیش از  200هزار نفر جمعیت
به  59درصــد و در شهرهای زیر  200هزار
نفر و باالی  25هزار نفر جمعیت به  49درصد
رسیده است .به این ترتیب می توان گفت این
نسبت اگر تاکنون زیاد نشده باشد ،بعید است
که چندان کاهش یافته باشد .بدیهی است که
رشد اجاره بها ،جا برای دیگر اقالم هزینه ای را
که برای بهبود وضعیت زندگی خانوار ضروری
به شمار می روند تنگ می کند .این موارد،
دولت و به تازگی مجلس را بر آن داشته است تا
درصدد کنترل بازار اجاره بها برآیند.
▪سقف اجاره بها تمدید شد

در شرایطی که شیوع کرونا ،درآمدها و هزینه
های خانوار را به خصوص در سال  99تغییر
داد ،دولــت از آن سال اقــدام به تعیین سقف
برای اجاره بها کرد .موضوعی که در سال های
بعد و از جمله امسال نیز تمدید شده است.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،ستاد
تنظیم بازار در پنج شنبه گذشته ،سقف اجاره
بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال1400
(خراسان :برای قراردادهای تمدیدی) را در
تهران حداکثر  25درصــد ،کالن شهرهای

بــاالی یک میلیون نفر جمعیت  20درصــد و
دیگر شهرها  15درصد تصویب کرد .بر اساس
این مصوبه ،سازمان تعزیرات حکومتی مکلف
شده تا با مشاوران امالک متخلف که این سقف
را رعایت نکنند ،برخورد کند .همچنین وزارت
راه و شهرسازی نیز موظف شده به انعکاس
و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه
به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات
اقدام کند.
▪تعیین سقف برای اجاره چقدر تاثیر
دارد؟

سیاست دولت به شرح یاد شده در حالی اتخاذ
می شود که آمار و ارقام روی کاغذ ،چیز دیگری
می گویند .داده های مرکز آمار نشان می دهد
متوسط تغییرات اجــاره بهای خانوارهایی
که تمدید قــرارداد داشته اند ،در تمام فصل
هــای ســال هــای  1399و  ،1400بیش از
 33درصد بوده و در زمستان سال گذشته،
به بیش از  50درصد هم رسیده است .عوامل
مختلفی در بیان چرایی این موضوع مطرح می
شود .از جمله آن ها می توان به مطلع نبودن
مستاجران از حقوق خود اشــاره کرد .با این
حال کلیت ماجرا را می توان به مسئله قدیمی
قیمت گذاری دستوری در بازارها نسبت داد.
باشگاه خبرنگاران هم به نقل از مرادزاده رئیس
اتحادیه مشاوران امالک گفته است« :تا زمانی
که اهرمهای تشویقی و تنبیهی ،رفع مشکالت
مالیات و بیمه و اخذ پروانه ساختمانی برای
مالکان رعایت نشود ،چنین مصوباتی قابل
اجرا نیست .نمیتوان به صاحبخانه اجبار کرد
که اجاره در حد خاصی باشد و دفاتر امالک

نیز بر اساس اعداد اعالمی صاحبخانهها ،عدد
اجاره را مشخص میکنند».
با این حال ،سیاست گذاران و فعاالن بازار ،این
سیاست ها را بدون اثر هم نمی دانند .به عنوان
مثال ،گزارش  26اردیبهشت ماه ایرنا به نقل
از رئیس اتحادیه امالک تهران ،آورده است:
 ۴۰درصد صاحبخانهها از این مصوبه تمکین
ندارند و  ۶۰درصد اجاره نامهها در محدوده
سقف تعیین شده منعقد میشود .همچنین
وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارشی که 17
اردیبهشت منتشر شده با برشمردن عوامل
اقتصادی موثر بر رشد اجاره بها ،تصریح کرده
است که محدودیت افزایش سقف اجار هبها
در ســا لهــای  1399و  ۱۴۰۰بــر اســاس
گزارشهای رسیده تاثیر قابل مالحظهای در
جلوگیریازافزایشبیرویهرقمافزایشتمدید
قراردادهای اجاره داشته است.
▪کنترل مالیاتی بازار اجاره روی میز
مجلس

در همین حــال از مجلس نیز خبر می رسد
نمایندگان در طرحی که دو فوریت آن در
چهارشنبه گذشته به تصویب رسیده به دنبال
کنترل و سامان دهــی اجــاره بهای امالک
مسکونی هستند .طبق گــزارش ایسنا ،این
طرح سه ماده ای بیان می کند که قراردادهای
اجــاره باید در دفاتر اسناد رسمی یا سامانه
الکترونیک ثبت معامالت امالک ثبت شود.
درغیر این صورت جریمه نقدی و محرومیت
از اشتغال در انتظار بنگاه های متخلف خواهد
بــود .بــرای مــوجــران متخلف هم کل مبالغ
دریافتی در نتیجه اجــاره ،به عنوان درآمــد

خالص مشمول مالیات می شــود .طبق این
طــرح ،تعرفه کمیسیون بنگاه هــای امالک
توسط وزارت راه تعیین می شود و با تشریح
فرمولی ،تاکید شده که میزان اجــاره بها در
تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود .طبق
ماده  2این طرح ،چنان چه در قرارداد اجاره،
اجــاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره
بهای سال قبل «بیش از» میزان تغییر شاخص
ساالنه قیمت های مذکور در ماده  522قانون
دادرســی مدنی باشد ،عالوه بر لغو معافیت
مالیاتی ماده  53قانون مالیات های مستقیم،
مبلغ مــازاد مشمول افــزایــش  50درصــدی
مالیات بر درآمــد اجــاره می شــود .در مقابل
موجرانی که میزان افزایش اجاره بهای آن ها
بیش از میزان تعیین شده «نباشد» ،از محل
منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب
منابع وصولی ،از تخفیف تا سقف 50درصدی
عــوارض نوسازی و همچنین کاهش ســود و
افزایش مدت بازپرداخت تسهیالت خرید و
بازسازی امالک برخوردار خواهند شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،شاکری عضو
کمیسیون عمران مجلس ثبت اجاره نامه ها
در سامانه امالک و اسکان را از جمله ویژگی
های این طرح دانست که به همراه ابعاد دیگر،
ضمانت اجرای آن را افزایش می دهد به طوری
که پیش بینی می شود این طرح بتواند بازار
اجاره را تا  60یا  70درصد کنترل کند.
▪نیاز بازار اجاره به طیفی از سیاست ها

به گزارش خراسان ،می توان این را گفت که با
توجه به عوامل متعدد موثر بر بازار اجاره بها از
قبیل میزان عرضه مسکن ،میزان مسکن مورد
نیاز قشرهای ضعیف ،میزان تــورم جامعه،
وضعیت ابزارهای کنترل سوداگری و فعالیت
های غیر مولد و  ،...طیفی از سیاست ها می
تواند به سامان دهی بــازار اجــاره بها منتهی
شــود .در این زمینه مصوبه دولــت و مجلس،
قطع ًا در بخشی از ب ــازار موثر خــواهــد بــود،
اما ناکافی اســت .در نهایت به نظر می رسد
راهکارهایی از جمله مالیات بر مجموع درآمد
افراد ،به همراه بهبود وضعیت ساخت مسکن،
باالرفتن اثربخشی مالیات بر خانه های خالی و
به خصوص توسعه ابزارهای مالیاتی که موجب
شفافیت درآمدی خانوارها و فعاالن اقتصادی
می شود ،برای سامان دهی مطلوب بازار اجاره
بها مورد نیاز است.

هشدار برای قیمت  700دالری
گندم جهانی
فارس  -وزیر سیاست کشاورزی و مواد غذایی
اوکراین گفت :جامعه جهانی باید امسال برای
افزایش قیمت گندم به  700دالر در ازای هر تن
آماده شود که نسبت به قیمت کنونی  430دالر،
 40درصد افزایش خواهد داشت.

تازه ترین آمارها از پیشرفت
نهضت ملی مسکن
ایرنا  -وزیــر راه و شهرسازی گفت :زمین دو
میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی
مسکن پیشبینی شده و این روند تا رسیدن به
چهار میلیون واحد ادامه مییابد .قاسمی افزود:
طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش دو میلیون
واحدی اجرا می شود که تاکنون ساخت بیش از
یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مسکونی در کشور
آغاز شده است.

کاهش قیمت مرغ به کمتر از نرخ
مصوب در خرده فروشی ها
ایسنا -قیمت هر کیلو مرغ گرم در مغازه به  ۴۲تا
 ۴۶هزار تومان رسیده است .این در حالی است
که در راستای اصالح نظام پرداخت یارانهای،
قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم بــرای مصرف
کننده  ۵۹هزار و  ۸۰۰تومان شده است.

تازه ترین نرخ ها در بازار
خبرآنالین -بررسی های میدانی حاکی از آن
است که قیمت سیمان سفید ساوه  ۴۰کیلویی
 106هزار تومان ،قیمت سیمان سفید عرفان
مدل  SW01وزن  ۵کیلوگرم  51هزار و 500
تومان ،قیمت سیمان سیاه اصفهان تیپ یک،
پاکتی  46هــزار تومان و قیمت سیمان سفید
رومولو دو کیلویی  20هزار تومان اعالم شده
است .در این بین اما براساس نرخ های اعالمی
وزارت صمت هر پاکت  ۵۰کیلوگرمی سیمان
خاکستری تیپ  ۲هم اکنون در بازه قیمتی ۲۲
هزار و  ۵۰۰تا  ۳۰هزار و  ۴۰۰تومان قرار دارد و
هر پاکت سیمان خاکستری تیپ  ۳۲۵-۱هم
اکنون در بازه قیمتی  ۱۹هزار و  ۹۰۰تا  ۲۸هزار
و  ۸۰۰تومان به فروش می رسد.

چک موردی چیست و متقاضیان
دریافت آن چه شرایطی باید
داشته باشند؟

همزمان با انتشار خبر محموله  2میلیون بشکه ای نفت ایران به مقصد چین برخی موسسات رهیابی نفت خبر دادند:

ایراندرتدارکحضوردوبارهدربازارنفتبدوننیازبههیچتوافقی

پاسخ ایــران به ادعــای کاهش صــادرات نفت
ارسال دو میلیون بشکه به چین است و طبق
گــزارش هــا ،چین هم اکنون نفت بیشتری
نسبت به قبل از تحریم های اعمال شده علیه
ایــران در ســال  2018خــریــداری می کند.
از ســوی دیگر برخی موسسههای رهیابی
محموله های نفتی این گونه خبر داده اند که
به نظر میرسد ایران بدون نیاز به توافق ،به
دلیل فشار عرضه در جهان ،در حال ورود به
بازار نفت است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،به نقل از پرس
تی وی ،پس از آن که رسانه های غربی مدعی
شدندپکنممکناستدرحالجایگزینکردن
بشکه های ایران با محموله های ارزان تر از
روسیه باشد ،یک شرکت نفتی بسیار بزرگ
ایران قرار است این هفته دو میلیون بشکه در

پایانه نفتی در چین تخلیه کند .این خبرگزاری
میگوید« :این سومین محموله نفتی ایران
خواهد بود که پس از دو محموله با اندازه مشابه
در ما ههای دسامبر و ژانویه به مقصد ذخایر
دولتی ارسال شد» .طبق این گزارش ،در دو
سال گذشته با وجود تحریمهای آمریکا ،چین
حجم زیادی از نفت ایران را خریداری کرده و
محموله های خریداری شده از ایران در حال
افزایش است .جواد اوجی وزیر نفت ایران روز

چهارشنبه تاکید کرده است که روسیه هیچ
تهدیدی برای فروش نفت ایران نیست.
از سوی دیگر درحالی خبر محموله دو میلیون
بشکه ای نفت ایــران به مقصد ذخایر دولتی
چین خبرساز شده که برخی موسسات رهیابی
محموله های نفتی گفته اند به نظر میرسد
ایران بدون نیاز به توافق ،به دلیل فشار عرضه
در جهان ،در حال ورود به بازار نفت است.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال ،صادرات

نفت خام ایران در سه ماه نخست سال جاری
به  870هزار بشکه در روز افزایش یافته که
نشان دهنده افزایش  30درصدی نسبت به
کل صادرات در سال 2021است .تحلیل گر
موسسه کپلر ،یک موسسه رهیابی محموله
های نفتی به این روزنامه گفته اســت ،چین
انتظار نــدارد به دلیل معامله با ایــران تحت
تحریم هــای ثانویه آمریکا قــرار بگیرد ،زیرا
واشنگتن «به شدت با روسیه سرگرم است».
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صدا و سیما -چک موردی ،موضوعی است که در
قانون صدور چک برای افرادی که امکان دریافت
دسته چک ندارند ،پیشبینی شده است .بر این
اساس کلیه افراد حقیقی که دارای حساب جاری
بدون دسته چک هستند ،میتوانند در طول سال
تا پنج فقره چک موردی و در هر بار درخواست
تا دو عدد چک مــوردی از بانک دریافت کنند.
یک کارمند بانک ،در این باره اظهار کرد :چک
موردی ،مانند چکهای صیادی باید در سامانه
صیاد ثبت شود و البته یک تفاوت دارد؛ چکهای
موردی ،قابل انتقال نیستند .سخنگوی قانون
جدید چک در بانک مرکزی نیز گفت :متقاضی
دریافت اینگونه چک ،نباید سابقه چک برگشتی
رفع سوءاثرنشده ،داشته باشد .همچنین دریافت
کننده چک مــوردی ،نباید محکومیت قضایی
داشته باشد و چکهای قبلی خود را باید به موقع
پرداخت کرده باشد.

