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کدام یــک بــرای اقتصــاد ایران 
خطرناک تر اســت؟ تحریم های نفتی 
غربی یا روســیه ی تحریم شده؟ این 
سوالی است که این روزها کارشناسان 
بارهــا در معــرض پاســخگویی بدن 

برآمده اند.
 بحران از آنجا آغاز شــد که روسیه 
با حمله به اوکراین خــود را در معرض 
تحریم های نفتی قرار داد. هرچند هنوز 
تصمیمی در خصــوص تحریم نفتی 
روســیه از ســوی غرب گرفته نشده و 
توافقی در این زمینه حاصل نشده است، 
اما پیشــنهادهایی در خصوص سخت 
شدن شرایط فروش نفت برای روسیه 
در جهان از سوی منتقدان غربی پوتین 
ارائه شده است. همین حاال در شرایطی 
که تحریم های نفتی اتفاق نیفتاده است، 
برخی شرکت های نفتی با استناد به باال 
رفتن ریسک روسیه، از خرید نفت این 

کشور خودداری کرده اند. 
پیش بینی می شود در مدت زمانی 
حداکثر یک و نیم تا دو ساله این اتفاق رخ 
داده و حجم خرید رسمی نفت جهان از 
روسیه دستخوش کاهش شود. در این 
میان چه خطری ایران را تهدید می کند؟

حمید حسینی پاسخ صریح و روشنی 
به این سوال دارد. او می گوید در شرایط 
کنونی بازار فرآورده های نفتی ایران به 
شدت تحت تاثیر تخفیفهای عجیب و 

غریب روسیه قرار گرفته است.
وی می گوید پیشنهادهای قیمتی 
روس ها برای کشورهای منطقه نظیر 
افغانستان و امارات متحده عربی و حتی 
ترکیه بسیار جذاب تر از پیشنهادهای 
ایران است و انتظار می رود ادامه این روند 
بازار فرآورده های نفتی ایران را در منطقه 
تخریب کند.وی توضیــح داد هرچند 
هنوز تحریم های نفتی اعمال نشده است 
اما می بینیم که مقدمات افزایش خرید 
نفت از سوی چین از روســیه در حال 
فراهم شدن است و بسیاری از ناظران 
این احتمال را می دهند که قیمت جذاب 
روس ها برای فــروش نفت بازار فروش 

نفت ایران را نیز تهدید کند.

نفت در تحریم
ایران از ســال ۱۳۹۷ پس از خروج 
ترامپ از برجام با تحریم های همه جانبه 
نفتی روبرو شــد. در شرایط فعلی بنا بر 
اعالم رسمی مقامات دولت سیزدهم، 
ایران توانسته است با دور زدن تحریم ها 
حجم فروش نفت خود را افزایش قابل 

توجه بدهد.
آن گونه که پیداســت تالش های 
گسترده ای برای غلبه بر تحریم نفتی 
در دستور کار مقامات ایران قرار گرفته 
و باالخره از پس چند ســال ســختی، 
توانســته اســت راهی بــرای ورود به 

بازارهای جهانی نفت بیابد.
نکته مهم اینجاست که در صورت 
عدم احیای برجام بازارهای یافته شده 
نفت در وضعیت تحریمــی برای ایران 

اهمیت بسیار باالیی خواهند داشت.
ممکن اســت طوالنی شدن جنگ 
روســیه و اوکراین زمینه را برای ورود 
بیشتر روسیه به بازارهای تحریمی مهیا 
کند. همین حاال نیز تخفیفهای نفتی 

روسیه نسبت به ایران باالتر است و چین 
مهمترین مصرف کننده نفت در بلوک 
شرق که طی ســال های اخیر نسبت 
به خرید نفت ارزان ایــران اقدام کرده، 
ممکن است با توجه به وضعیت روسیه 
خرید نفت از این کشور را افزایش داده و 
بازار ایران را در کشور خود کوچکتر کند.

رویترز در گزارشــی مدعی شــد 
واردات نفت ایران به چیــن در آوریل 
تحت تاثیر قرنطینه های کرونا و افزایش 
واردات از روســیه، از اوجــی که اواخر 

سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ داشت، 
کاهش پیــدا کرده اســت.در گزارش 
رویترز آمده اســت: اگر چه خرید نفت 
ایران کاهش پیدا کــرد، اما همچنان 
هفــت درصــد از واردات نفت چین به 
حساب می آید.در این بین، نفت روسیه 
که هدف تحریمهای خودخواسته و نه 
جمعی خریداران غربی قرار گرفته است، 
به مقصد چین روانه شده است. روسیه در 
اقدامی که تجاوز آشکار است،  اما خود 
آن را عملیات نظامی ویژه می خواند؛ ۲۴ 
فوریه ده ها هزار نیرو به اوکراین فرستاد و 
مشتریان نفت این کشور به دلیل نگرانی 
از تحریمها علیه مســکو، از خرید نفت 

روسیه فاصله گرفتند.
بر اســاس گزارش رویترز، ارزیابی 
اولیه شرکت تحقیقاتی ورتکسا نشان 
می دهد چین در آوریل ۶۵۰ هزار بشکه 
در روز نفت ایران را وارد کرد که اندکی 
کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز تخلیه 
شده در مارس بود.شرکت تحقیقاتی 
کپلر صادرات نفت ایــران به چین در 

آوریل را ۵۷۵ هزار بشکه در روز تخمین 
زد که کمتر از ۸۴۰ هزار بشــکه در روز 

طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ بود.
 چرا باید تهدید روسیه را 

جدی گرفت؟
بررسی بازارهای نفت ایران به سمت 
شرق کامال مشهود اســت. به عبارت 
دیگر ایران وقتــی در اوایل دهه ۹۰، در 
اولین تحریم همه جانبه نفتی با تحریم 
خرید نفت از ســوی اروپا مواجه شد، 
نگاهش را به سمت شرق چرخاند. چین 
و هند، دو مشــتری بزرگ نفتی ایران 
محسوب می شوند. کره جنوبی و ژاپن 
البته در سال های سفت و سخت تحریم، 
خرید نفت از ایــران را متوقف کردند.  
ایران البته مشتریانی دارد که به واسطه 
تحریم نامشان را اعالم نمی کند اما به 
هر روی آنچه مسلم است اینکه بخش 
مهمی از مشتریان ایران در شرق یا قاره 
آســیا جای گرفته اند.  در دیگر سوی، 
همسایه شمالی ایران، روسیه سومین 
تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ 
نفت در جهان است. اهمیت روسیه در 
بازار انرژی جهان به حدی است که پس 
از شعله ور شدن جنگ روسیه و اوکراین، 
تحریم کشــور مهاجم روسیه با شک و 
تردید اتفاق افتاد. روس ها قبل از تحریم، 
روزانه پنج میلیون بشکه نفت خام و ۲.۸ 
میلیون بشکه میعانات و مایعات گازی و 
محصوالت نفتی صادر می کردند. این 
میزان از صادرات، معادل هفت درصد 
بازار انرژی جهان اســت. در این میان، 
اروپا بزرگ ترین مشتری روسیه بود و 
حدود نیمی از نفت صادراتی روســیه 
را می خرید. ایــاالت متحده آمریکا نیز 
بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز واردات 
نفت خام از روســیه داشت. در واقع ۶۵ 
درصد از صادرات نفت و محصوالت نفتی 
روسیه راهی اروپا و آمریکا می شد و در 
مقابل بازارهای آسیایی سهم چندانی 
از بازار انرژی روســیه نداشــتند. برای 
مثال، هند سال گذشته تنها سه درصد 
از نفت وارداتی خود را از روسیه تأمین 
کرده بود و چین، به عنوان بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان، تنها ۱۵ درصد 
از نفت وارداتی خود را از روسیه تأمین 

می کرد، اما حاال کامال شرایط فرق کرده 
است.روســها در حالی در سال ۲۰۲۱ 
به صورت میانگین تنها ۳۰ هزار بشکه 
در روز نفت به هند صــادر می کردند، 
که این رقم در مــاه آوریل به ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز رسیده است. افزایش ۲۰ 
برابری صادرات نفت روسیه به هند در 
شرایطی اتفاق افتاده است که هندی ها 
در سال های گذشته از ترس تحریم ها 
حاضر به خرید نفت از ایران نبودند؛ اما 
پیش بینی می شد با رفع تحریم ایران بار 

دیگر خرید نفت را از سر بگیرند. 
حاال با توجه به افزایش صادرات نفت 
روسیه به هند و چین، شاید بتوان گفت 
موقعیت کنونی بــرای احیای برجام، 
موقعیت بسیار ویژه ای تلقی می شود. 
موقعیتی که می تواند ایران را از مخمصه 
تحریم نجات داده  مشتریان بیشتری 
را در ســبد ایران نگه دارد. در غیر این 
صورت، در میان مدت، کمتر از سه سال 
باید منتظر ماند تا روسیه گام به گام بازار 
کشورهای تحریمی نفت را از آن خود 
کند. شمارش معکوس حاال شروع شده 
اســت. باید برای نجات از این وضعیت 

راهی یافت. 

تهدید بزرگ از دست رفتن بازارهای نفتی ایران

تحریم یا روسیه؛ کدامیک خطرناک تر است؟
روس ها در حالی در 
سال ۲۰۲۱ به صورت 

میانگین تنها ۳۰ هزار بشکه 
در روز نفت به هند صادر 

می کردند، که این رقم 
در ماه آوریل به ۷۰۰ هزار 

بشکه در روز رسیده است. 
افزایش ۲۰ برابری صادرات 

نفت روسیه به هند در 
شرایطی اتفاق افتاده است 

که هندی ها در سال های 
گذشته از ترس تحریم ها 

حاضر به خرید نفت از ایران 
نبودند اما پیش بینی می شد 

با رفع تحریم ایران، بار 
دیگر خرید نفت از کشور ما 

را از سر بگیرند

گزارش رویترز حاکی از آن 
است که واردات نفت ایران 

به چین در آوریل تحت 
تاثیر قرنطینه های کرونا و 
افزایش واردات از روسیه، 

از اوجی که اواخر سال ۲۰۲۱ 
و اوایل سال ۲۰۲۲ داشت، 

کاهش پیدا کرده است

خبر

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران 
گفت: جنگ روسیه و اوکراین و تشدید خشکسالی 
در ایران و جهان باعث شده است در تامین نهاده ها 
در سال جاری با چالش هایی مواجه شویم از این رو 
برای تامین نهاده ها برزیــل را جایگزین اوکراین 
کردیم و بناســت که نهاده ها در ماه های آینده از 

برزیل وارد شود.
مجتبی عالی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این 
پرسش که آیا متولی واردات نهاده از سوی دولت 
بعد از اصالح نظام یارانه ها مشخص شده است؟ 
گفت: در حال حاضر وزارت کشاورزی، اتحادیه 

سراسری دامداران ایران و سازمان تعاون روستایی 
را متولی این مهم  کرده است. از این رو این دو نهاد 
برای واردات نهاده هــای دامی برنامه ریزی های 

اولیه را انجام داده اند.
به گفته این فعال اقتصــادی؛ رویکرد دولت و 
ســاداتی نژاد برای واردات نهاده بر ظرفیت های 
بخش خصوصی متمرکز شده اســت و اینگونه 
بخش خصوصی می تواند تصمیم گیرنده مسائل 

خود در حوزه صادرات و واردات باشد.
وی با بیان اینکه مقدمات برای واردات نهاده ها 
از یک هفته پیش آغاز شــده است، تصریح کرد: 

رویکرد وزارت کشــاورزی در خصوص واردات 
نهاده ها این اســت که از توان تشکل های بخش 

خصوصی در این زمینه بهره بگیرد.
عالی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده ها برای 
ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال جاری 
تامین شده است از این رو نهاده ها با همان قیمت 

دولتی در سامانه  بازارگاه بارگذاری می شوند.
عالی با اشــاره به اعالم قیمت جدید نهاده ها، 
گفت: قیمت جو و ذرت کیلویی ۱۲ هزار تومان و 
سویا کیلویی ۱۷ هزار تومان تعیین شده است؛ اما 
همانگونه که اشاره کردم نهاده ها تا پایان خرداد 

یارانه دولتــی دریافت می کند و بــا نرخ ها قبلی 
عرضه می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که واردات نهاده ها 
بعد از اصالح نظام یارانه ای با چــه ارزی صورت 
می گیرد؟ گفت: بنا به آنچه مقرر شده است واردات 

نهاده با ارز نیمایی انجام می گیرد.
عالی با بیان اینکه وزارت کشاورزی زمینه های 
تهاتر با برزیل را از ۶ ماه پیش آغاز کرده است، گفت: 
زمینه ها برای توسعه مراودات تجاری با برزیل آغاز 
شده و در شرف واردات نهاده ها از برزیل هستیم؛ 
امیدواریم این مهم عملیاتی شــود تا بتوان نیاز 
دامداران را تامین و کشور با چالش کمبود نهاده ها 

درگیر نشود.
این فعال اقتصــادی با بیان اینکــه اتحادیه 
دامداران آمادگی الزم برای تخصیص نهاده ها به 
صورت مدت دار به دامداران کوچک روســتایی 

را دارد، تاکید کرد: مطابق با برنامه ریزی صورت 
گرفته است قرار است که شــیر مازاد دامداران از 
سوی اتحادیه خریداری و در اختیار کارخانه های 
تولید شیرخشــک قرار داده شــود و در نهایت با 
صادرات شیر خشک و حتی دام زنده به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نهاده مورد نیاز کشور را تهیه 

و تامین کنیم.

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران: 

برزیل در واردات نهاده ها به کشور جایگزین اوکراین شد

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

تاریخ واریز سود سهام عدالت 
اعالم شد

 - ین نال آ خبر
معــاون فنــاوری 
اطالعات شــرکت 
ســپرده گــذاری 
مرکــزی و تســویه 

وجوه )سمات(، از واریز سود ســهام عدالت در ۳۰ 
اردیبهشت خبر داد و گفت: جاماندگان دریافت واریز 
قبلی تا آخر هفته نسبت به ثبت شماره شبای خود 
اقدام کنند.محمود حسنلو در برنامه زنده تلویزیونی 
درباره جاماندگان دریافت سود سهام عدالت گفت: 
بیش از دو میلیون نفر از سهامداران سهام عدالت به 
دلیل نداشتن شماره شبای معتبر سود سهام عدالت 
برای آنها واریز نشد.وی افزود: این افراد باید به سامانه 
سجام مراجعه کرده، ثبت نام و اطالعات خود را وارد 

کنند تا سود سهام عدالت شأن واریز شود.
معاون فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد: اگر کسانی که سود 
سهام عدالت برای آنها واریز نشده توانایی ثبت نام در 
سامانه سجام را ندارند به سامانه سهام عدالت مراجعه 
و اقدام به تکمیل اطالعات و ویرایش شماره شبا برای 

دریافت این سود کنند.
    

 سوییس، اصلی ترین
 شریک اروپایی ایران

ایسنا- رییــس 
مشــترک  ق  تــا ا
ایــران و ســوییس 
از چرایــی تبدیــل 
شــدن این کشور به 

 اصلی ترین شریک تجاری اروپایی ایران می گوید.
شــریف نظام مافی، رئیس اتاق مشــترک ایران و 
ســوئیس درباره حجم مبادالت تجــاری ایران و 
سوئیس در سال ۱۴۰۱ گفته است: سطح مبادالت 
و تجارت ایران با سوئیس تفاوت چندانی با گذشته 
نکرده اســت؛ اما آنچه مهم اســت اینکه سوئیس 
تبدیل به شــریک اول تجاری اروپایی ایران شده 
است. به خصوص در حوزه تجارت و درزمینٔه غالت، 
بزرگ ترین شرکت های غالت جهان در سوئیس قرار 
دارند و سطح تجارت آن ها با ایران در سال گذشته 
بسیار باال بوده اســت.رئیس اتاق مشترک ایران و 
سوئیس در ادامه با اشــاره به روابط تجاری این دو 
کشور گفت: سوئیس شریک استراتژیک ما است. 
این روابط نه تنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی، 
بلکه شرکت های سوئیسی نقش بسیار پررنگی را 

چه در واردات و چه در تولید ایران بازی می کنند.
    

رستم قاسمی خبر داد:
احتمال افزایش چشمگیر وام 

ودیعه و خرید مسکن
و  ه  ا ر یــر  ز و
شهرسازی از بررسی 
پیشــنهاد افزایش 
وام ودیعه مسکن در 
تهران به ۱۰۰ و خرید 

مســکن به ۷۰۰ میلیون تومان در جلسه فردای 
شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر 
داد.رستم قاسمی در حاشیه دیدار با وزیر زیرساخت 
ارمنســتان در جمع خبرنگاران درباره وام ودیعه 
مسکن گفت: در خصوص بازار مسکن باید گفت این 
بازار ملتهب و در ستاد تنظیم بازار جلساتی برای آن 
در نظر گرفته شده است. بسته ای هم در این خصوص 
وزارت راه و شهرسازی به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده 
است.وی درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: رقم 
جدید وام ودیعه مسکن در شورای عالی مسکن با 
حضور رئیس جمهور به تصویب می رسد. پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی افزایش این وام درتهران ۱۰۰ 

میلیون تومان است.
    

 واردات گوشت قرمز گرم
 از روسیه و پاکستان آغاز شد

صدا و سیما- 
معــاون برنامه ریزی 
و اقتصــادی وزارت 
جهاد کشــاورزی از 
آغاز واردات گوشت 

گرم قرمز از روسیه و پاکستان خبر داد.محمد قربانی 
در خصوص تامین و توزیع کاالهای اساسی در بازار 
با اشــاره به اجرای برنامه توزیع یارانه ها در دولت 
سیزدهم توضیح داد: قبل از اجرای این برنامه تالش 
بر آن شــد تا ذخایر راهبردی کاالهای اساســی و 
نهاده ها را ارتقا دهیم تا در طول اجرای این برنامه، 
مشکلی نداشته باشیم. در این برنامه مقرر شد قیمت 
کاالهای اساسی منطبق با قیمت شهریور ماه همان 
کاالها در نظر گرفته شود و دولت نیز موظف است 
کاهش رفاه ایجاد شــده به دلیل واقعی سازی نرخ 

ارز را جبران سازد.

رئیس اتحادیه قنادان شــهر ری با انتقاد از شرکت مادر 
تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت:  این شرکت پول شکر را 
قبل از تحویل به طور کامل از قنادان دریافت کرده است؛  اما با 

توجه به گرانی ها از تحویل آن به قیمت قبل امتناع می کند.
محمد بی بال در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به خرید شکر 
گفت: در تاریخ ۳۱ فروردین ۱ میلیارد ۳۸۰ میلیون تومان 
برای خرید ۱۲۰ تن شکر )هر کیلو مبلغ ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان( 
از جانب اعضای اتحادیه قنادان شــهر ری به حساب شرکت 
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران واریز شد. از این میزان 
درخواســتی،  ۵۵ تن به اتحادیه تحویل داده شد،  اما مابقی 
آن را هنوز تحویل ندادند؛ تا اینکه در ۲۲ اردیبهشــت اعالم 
کردند هر کیلو شــکر ۱۸ هزار تومان افزایش قیمت داشته 
اســت؛ باید مابه تفاوت آن  را یعنی مبلغ ۴۲۲ میلیون دیگر 

نیز پرداخت شود.
بی بال با انتقاد از شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران گفت: تمامی اعضای اتحادیه قنادان شــهر ری به طور 
کامل پول خود را قبل افزایش قیمت شکر تسویه کردند و این 
تاخیر از جانب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

بوده است، وی اظهار کرد: به چه دلیل شرکت مادر تخصصی 
 بازرگانی دولتی ایران از تحویل شــکر با قیمت قبل امتناع 

می کند؟ آیا این تصمیم جفا در حق تولیدکنندگان نیست؟
رئیس اتحادیه قنادان شهر ری همچنین با انتقاد از عدم 
پاسخگویی شفاف به شکایت اتحادیه قنادان شهر ری اظهار 
کرد: با مراجعه حضوری به شرکت مادر تخصصی بازرگانی 
دولتی ایران  برای دریافت شــکر باقی مانده، جواب واضح و 
شفافی داده نشد و همچنان عنوان می کنند که دولت شکر 

را گران کرده است.
وی اظهار کرد: با وجود افزایــش قیمت تخم مرغ،  روغن 
و شکر همچنان نرخ شیرنی برای سال ۱۴۰۰ بوده و افزایش 
قیمت نداشته اســت و همچنان مشخص نیست چه زمانی 
قیمت جدید اعالم می شود. در حال حاضر بهای تمام شده 

تولید شیرینی بیش از قیمت فروش آن است.

وی ادامه داد: مواد اولیه تهیه شــیرینی عالوه بر افزایش 
قیمت، در بازار موجود نیست. 

بی بال اظهار کــرد: از اعضای اتحادیه قنادان شــهرری 
درخواست کردیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور،  تعدیل 
نیرو نداشته باشند.وی با اشاره به افزایش قیمت برخی از اقالم 
خوراکی گفت: در حال حاضر خرید شیرینی و شکالت از سبد 
خانوار حذف شــده و فروش این صنف نسبت به زمان شیوع 

کرونا نیز کمتر شده است.
رئیس اتحادیه قنادان شهر ری معتقد است: دولت باعث 
گرانی می شود و حمیات از مصرف کننده و تولید کننده تنها 

در شعار باقی می ماند. 
وی ادامه داد: دولت هنوز قیمت شکر را اعالم نکرده است؛ 
اما توقع دارد که اتحادیه قنادان با وجود پرداخت کامل مبلغ 

شکر باز هم بهای افزایش قیمت شکر را پرداخت کنند.
بی بال با اشــاره به افزایش قیمت بیمه گفت: قیمت بیمه 
تامین اجتماعی و مالیات افزایش پیدا کرده است و دولت هیچ 
گونه حمایتی از کارفرما نمی کنــد. در واقع بزرگترین مانع 

برای تولید، اداره کار و بیمه است.

رئیس اتحادیه قنادان شهر ری؛

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
شکر قنادان را تحویل نمی دهد


