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تازه ترین خبرهای دریافتی نشان 

نفت
می دهد درپی ســفر هفته گذشته 
رجیب طیب اردوغان بــه تهران، 
ایران و ترکیه به توافقی جالب توجه برای صادرات 
نفت و گاز دست  یافته اند، توافقی که احتماال ترکیه را 
به صدر جدول خریداران نفــت و گاز ایران تبدیل 

خواهد کرد.
هرچنــد پــس از آغــاز دور تــازه تحریم هــای 
یکجانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایــران، در دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، عموما آمار فروش و 
صادرات نفت ایران محرمانه تلقی شده اما اطالعات 
قابل اتکا تا پیش از اعمال تحریم ها نشــان می دهد 
کشــورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ازجمله 
عمده ترین مقاصد صادراتی صنایع نفت و گاز ایران 
بوده اند که البته به نظر می رســد در 3سال گذشته 
کره از این فهرست خارج شده است. ترکیه در طول  
23سال گذشته مشتری ثابت گاز ایران بوده است. 
حاال به نظر می رسد 2کشور برای ورود به فاز تازه ای 
از تعامل و تجــارت در حوزه انرژی بــه توافق های 
مهمی دست  یافته اند که برای اظهارنظر درباره نتایج 
آن باید منتظر انتشــار جزئیات توافق بین روساي 

2دولت باشیم.

اردوغان چه گفت؟
دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در گفت وگو با شــبکه تی آرتــی )تلویزیون دولتی 
ترکیه( اعالم کرد: باید هرچه زودتر، با افزایش میزان 
خرید نفت و گاز از ایران، حجم مبادالت بین ایران و 

ترکیه از 7.5میلیارد دالر کنونی به سطح 30میلیارد 
دالر برســد. اردوغان در پاســخ به پرسشی درباره 
نتایج نشست اخیر روساي جمهوری اسالمي ایران، 
روســیه و ترکیه که در چارچوب مذاکرات آستانه 
در تهران برگزار شــد، گفت: در حاشیه این اجالس 
تصمیم گرفتیم که حجم تبادالت تجاری با ایران به 
30میلیارد دالر در سال برسد. برای رسیدن به این 
هدف با ایران همکاری خواهیم کرد. ترکیه از ایران 
نفت و گاز می خرد. او تأکید کرد: میزان خرید نفت و 
گاز از ایران را افزایش خواهیم داد. اگر خرید نفت و 
گاز را افزایش دهیم به رقم 30میلیارد دالر خواهیم 

رسید. بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همزمــان با ایــن اظهــارات، احســان خاندوزی 
ســخنگوی اقتصادی دولــت ایران هــم دیروز در 
نشست با خبرنگاران، ضمن تأیید تلویحی اظهارات 
رئیس جمهوری ترکیه و با اشاره به مذاکرات هفته 
پیش بین رئیســی و اردوغان گفت: قرارداد انتقال 
گاز ایران به ترکیه و نیز اجماع نظر 2رئیس دولت بر 
افزایش سقف مراودات تجاری ازجمله مواردی بود 

که در گفت وگو با آقای اردوغان مطرح شد.

تاریخچه تجارت انرژی با ترکیه
براساس آخرین آمارهای رسمی، ترکیه واردات گاز از 
ایران در سال 202۱ را نسبت به سال قبل 77درصد 
افزایش داده و به ۹میلیارد و 2۴۸میلیون مترمکعب 
رسانده و برخالف برخی خبرهای تأیید نشده مبنی 
بر احتمال از دســت رفتن بازار صادراتی گاز ایران، 
اکنون مقامات آنــکارا درصدد افزایش میزان خرید 

گاز از ایران هســتند. میانگین صادرات گاز طبیعی 
ایران به 2کشــور عراق و ترکیه در ســال گذشته 
۱7میلیارد مترمکعب بود که عراق به طور میانگین 
روزانه 20میلیون مترمکعب و ترکیه هم ۹میلیارد 
مترمکعب در روز گاز خریداری کرده است. این در 
حالی است که کشورمان ازجمله کشورهای دارای 
باالترین میزان تولید و ظرفیت گاز جهان است اما 
به دلیل مصرف باالی داخلی فقط ۹درصد گاز تولیدی 
ایران به عــراق و ترکیه صادر می شــود درحالی که 
میزان صادرات گاز کشــور قطر به عنوان شــریک 
ایران در میــدان گازی پارس جنوبی ۱70میلیارد 
مترمکعب است. سیاســت قطعی تهران در صدور 
گاز هم اکنون به کشورهای همسایه است اما هنوز 
نتوانسته به پاکستان و هند به رغم مذاکرات طوالنی 
طی ســال های گذشــته گاز صادر کند. به گزارش 
همشهری، تعهد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، 
تاکنون ۱0 میلیارد مترمکعب در سال و کف آن ۸.5 

میلیارد مترمکعب بوده است.
قرارداد گازی 25ساله صادرات گاز ایران به ترکیه که 
از بهمن سال ۱3۸0در دولت اصالحات آغاز شده بود 
سال ۱۴0۴به پایان می رسد و در این قرارداد از طریق 
خط لوله 2577 کیلومتری از شهر تبریز، گاز ایران به 
آنکارا ارسال می شود. با توجه به اتمام مهلت قرارداد 
گازی با ترکیــه اگر دولت ســیزدهم بتواند میزان 
تولید گاز را افزایش و جلوی رشــد مصرف داخلی 
را بگیرد، می توان در تمدید قرارداد گازی با 2کشور 
عراق و ترکیه دست برتر را داشت در غیراین صورت 
ممکن اســت خریداران فعلی گاز ایران به ســمت 

دیگر فروشندگان بروند.

رکوردشکنی در فروش نفت ایران
در شرایطی که پیش تر همشهری به استناد آمار بانک 
مرکزی از رشد قابل توجه درآمدهای نفتی ایران خبر 
داده بود، دیروز احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعالم 
کرد: رقم وصولی خزانه، از محــل فروش نفت خام 
و میعانات، در ۴ماه نخســت امسال، نسبت به مدت 

مشابه پارسال 5۸0 درصد رشد داشته است.
 همشــهری 3روز پیش گــزارش داده بــود ارزش 
صــادرات نفتی ایران در ســال گذشــته با رشــد 
۸۴درصدی به 3۸.7میلیارد دالر رسیده است. طبق 
آمار بانک مرکزی، در ســال گذشته ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران با رشد ۴0درصدی به ۴0.5میلیارد 
دالر رســید. ثبت روند رو به رشد درآمدهای نفتی 
ایران در سال گذشته عمدتا ناشی از 2عامل، یعنی 
رشد میزان فروش و صادرات نفت و گاز و همچنین 
افزایش بهای جهانی این کاالها بوده اســت. از سال 
۱3۹7همزمان با خروج آمریــکا از برجام و اعمال 
دوباره تحریم نفتی ایران، میــزان تولید و صادرات 
روزانه نفــت ایران به دلیل محرمانه بودن، منتشــر 
نمی شود و به همین دلیل نمی توان برآورد دقیقی 
از میزان فروش نفت خام ارائه کــرد و از این منظر 
ایران تالش کرده کــه عالوه بر افزایــش صادرات 
نفت خام از مسیرهای خاکستری، میزان صادرات 
فراورده های نفت و گاز را افزایش دهد. رشد قیمت 
جهانی انرژی هم باعث رشد درآمدهای ارزی ایران 

ناشی از صادرات نفتی شده است.

 توافق ایران و ترکیه 
برای افزایش فروش نفت و گاز

در پی توافق روساي جمهوری 2کشور، ترکیه به یکی از بزرگ ترین مشتریان نفت و گاز ایران تبدیل می شود

فشارسنج تورم سفره  خانوارها
مرکز آمار ایران از افزایش شکاف نرخ تورم بین دهک های هزینه ای جامعه خبر داده است. این 

تورم
گزارش از سنگینی فشار تورم بر سفره کم درآمدها حکایت دارد. به گونه ای که نرخ تورم ساالنه 
در تیرماه امسال به ۴0.5درصد رسید که در بین دهک های مختلف در بازه 3۸.۹درصد برای 

دهک دهم)ثروتمندترین( تا ۴۴.۸درصد برای دهک اول)فقیرترین( نوسان داشته است. 
افزون بر این محدوده تغییرات تورم ساالنه در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بین 5۴.2درصد برای دهک چهارم 
تا ششم و 55.۹درصد برای دهک اول در جریان بوده است. این در حالی است که کمترین فشار تورم کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات را دهک متوسط ششم به میزان 3۱.6درصد و بیشترین فشار را دهک ثروتمند دهم به 

میزان 3۴.۹درصد تحمل کرده است.

رابطه حق کمیسیون بنگاه و قیمت ملک حذف می شود
پایان حق کمیسیون نجومی امالکی ها

بعد از تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه برای ساماندهی بازار 
اجاره در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این وزارتخانه 
بسته پیشنهادی دیگری را نیز برای ساماندهی بازار مسکن به 
دولت ارسال کرد که در آن ماده ای برای تغییر مبنای محاسبه 
حق کمیسیون امالک و قطع ارتباط آن با قیمت گذاری مسکن و 
اجاره وجود دارد که حداکثر تا پایان مردادماه باید اجرایی شود.

به گزارش همشهری، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی 
برای ساماندهی بازار مســکن، بعد از تصویب در هیأت وزیران، 
اول مردادماه توسط معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های 
مسئول ابالغ شده و طبق ماده ۴این مصوبه، نرخ حق کمیسیون 
مشاوران امالک باید براساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه 
بعد از ابالغ قانون اصالح شود. در این مصوبه فرمول محاسبه حق 
کمیسیون به نحوی تغییر کرده که دیگر امکان افزایش چشمگیر 
حق کمیسیون امالک، با باال بردن قیمت فروش یا اجاره مسکن 

وجود نخواهد داشت.

قیمت سازی ممنوع
بنگاه های مشــاوران امالک همواره یکی از متهمان داغ کردن 
قیمت مسکن و اجاره در دوره های متشنج این بازارها بوده اند؛ 
چراکه طبق قواعد سنتی، حق کمیسیون مشاور و دالل امالک، 
درصدی از قیمت معامله است و هرچه این قیمت باالتر باشد، 
حق کمیسیون نیز باالتر خواهد بود. در این فرایند، با هر درصد 
افزایش قیمت معامله، مستقیماً حق کمیسیون مشاور امالک 
نیز به همان میزان افزایش می یابد. در بازار اجاره نیز همین قاعده 
حکمفرماست و با افزایش مبلغ اجاره یا رهن یک واحد مسکونی 
یا تجاری، حق کمیسیون آن نیز رشد می کند. بر همین اساس، 
در بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرســازی برای ساماندهی 
بازار مســکن، تمهیداتی برای مقابله با این رفتار دالالن ملکی 
اندیشیده شــده اســت. با تعیین مبنایی خارج از اختیار دالل 
برای تعیین حق کمیسیون، بخش عمده اثر رشد قیمت معامله 
بر مبلغ حق کمیسیون خنثی شده است. براساس ماده ۴بسته 
پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که به تصویب هیأت وزیران 
رسیده است، »نرخ خدمات مشاوران امالک برای خریدوفروش 
ملک بر مبنای درصدی از ارزش معامالتی امالک )موضوع ماده 
)6۴( قانون مالیات های مستقیم، با رعایت تبصره های ذیل آن( و 
برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری )موضوع 
ماده )5۴( قانون مالیات های مستقیم( براساس قانون نظام صنفی 
تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است 
در راستای اجرای ماده )5۱( قانون نظام صنفی، نرخ های مورد 
عمل صنف مشاوران امالک را ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ 
این مصوبه اصالح کند و دریافت هرگونه حق الزحمه بیش از این 
نرخ ها توسط مشاوران امالک مشمول تخلف گرانفروشی است.«

نورافکن بر عملکرد مشاوران امالک
در ماده ۴این مصوبه، مبنای تعیین حق کمیســیون مشاوران 
امالک به مواد 6۴و 5۴قانون مالیات های مستقیم یعنی »تقویم 
امالک« و »جدول اجاره امالک مشابه« ارجاع داده شده است. 
براســاس ماده 6۴، تعیین ارزش معامالتی امــالک بر عهده 
کمیســیون تقویم امالک اســت. این کمیســیون باید ارزش 
معامالتی موضوع این قانون را معادل میانگین قیمت های روز 
منطقه با لحاظ تبصره های ماده 6۴قانون مالیات های مستقیم 
تعیین کند. در ادامه برای محاســبه حق کمیسیون امالک نیز 
از همین قیمت های منطقه ای اســتفاده خواهد شد. همچنین 
در مورد اجاره نیز در مــاده 5۴قانون مالیات های مســتقیم، 
جدول امالک مشابه برای محاســبه درآمد اجاره قراردادهای 
رسمی و عادی تجویز شــده که حاال قرار است به عنوان مبنای 
تعیین حق کمیســیون امالک نیز از این جدول استفاده شود. 
یافته های همشهری حاکی از این است که بخش عمده و ثابت 
حق کمیسیون مشاوران امالک براساس این دو تجویز قانونی 
کشف خواهد شد. بخش متغیر حق کمیسیون برای هر معامله 
براساس قواعد دیگری تعیین می شود که البته رقم آن بر کلیت 

حق کمیسیون چندان اثرگذار نیست. 
عالوه بر این، براساس مصوبه هیأت وزیران، حق الزحمه مربوط 
به هر یک از خدمات مشــاوران امالک توسط سامانه معامالت 
محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاوران 
امالک موظف  هســتند حق الزحمــه را صرفاً براســاس مبلغ 
محاسبه شده توسط سامانه معامالت و به وسیله دستگاه های 
کارتخوان متصل به ســازمان امور مالیاتی اخذ کنند. البته این 
مورد در قراردادهای فعلی نیز وجود دارد، اما برخی از مشاوران 
امالک به آن پایبند نیستند و نظام نظارتی نیز قادر به برخورد 
با قانون شکنی آنها نیست. نکته قابل توجه این است که اجرای 
ماده ۴مصوبه هیأت وزیران و تغییر مبنای حق کمیسیون امالک، 
نیازمند اجرای کامل قانون صدور کد رهگیری و الزام مشاوران 
امالک به دریافت حق کمیسیون از طریق پایانه های فروشگاهی 
اســت؛ به گونه ای که هرگونه مغایرت در اطالعات قرارداد ثبت 
شده در سامانه امالک و مستغالت و تراکنش های حساب بانکی 
مشاور امالک به عنوان سند تخلف مدنظر قرار گیرد. با توجه به 
اینکه در شرایط فعلی پایبندی به صدور کد رهگیری و دریافت 
وجه از طریق کارتخوان در بخش قابل توجهی از واحدهای صنف 
مشاور امالک وجود ندارد، به نظر می رسد راه برای اجرای مصوبه 

جدید دولت پرفرازونشیب و سخت باشد.

پیش نیاز سیل بند بازار مسکن
هیأت دولت بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را 
با هدف اصالح ساختار بازار مسکن، حمایت از مستأجران، تشویق 
موجران قانونمدار و همچنین ساماندهی دالالن و مشاوران ملکی 
به تصویب رسانده و یکی از نقاط عطف این مصوبه، مشروط کردن 
هرگونه ارائه خدمات ملکی به ثبت اطالعات طرفین معامله در 
سامانه ملی امالک و اسکان و موظف شدن مشاوران امالک به 
اخذ کد رهگیری براســاس اطالعات اقامتگاه ثبت شده در این 
سامانه است. با این کار عمالً نورافکن شفافیت در بازارهای مسکن 
و اجاره روشن می شود و ازآنجاکه ســامانه کد رهگیری نیز به 
وزارت راه و شهرسازی منتقل شده، سیاستگذار مسکن می تواند 
با احاطه بیشتر نسبت به مدیریت بازار اقدام کند، اما پیش از هر 
چیز، باید ضمانت اجرایی قدرتمندی برای پایبند کردن مشاوران 
امالک به این قواعد ایجاد شود. به گزارش همشهری، در شرایط 
فعلی نیز طبق قانون، مشــاوران امالک باید معامالت را برای 
دریافت کد رهگیری در سامانه امالک و مستغالت ثبت و حق 
کمیسیون قانون خود را از طرفین معامله دریافت کنند، اما نبود 
ضمانت اجرایی باعث شده بسیاری از آنها به هیچ یک از این دو 

تکلیف پایبند نباشند.

از عدد تا هدف در اقتصاد
سیدشمس الدین حســینی، وزیر اسبق 
اقتصــاد و رئیس فعلی کمیســیون ویژه 
جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه 
رشد ۸ درصدی اقتصاد فراتر از توان کشور 
نیست، می گوید: برنامه توسعه هفتم باید مشکل شکاف عملکرد 

با اهداف را حل کند.
او در عین حال می افزایــد : هم اکنون اقتصاد ایــران با کندی 
سرمایه گذاری و رشــد و بیکاری و تورم مواجه است. تشکیل 
سرمایه ثابت از منظر تقاضا بدترین وضع را دارد و فشار بسیاری 
در تامین مالی ما بر دوش نظام بانکی اســت. هدف گذاری نرخ 
رشد ۸درصدی اقتصاد در برنامه های پنجم و ششم توسعه ایران 
در حالی صورت گرفت که براســاس اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس، به جز ســال ۹5، هیچ گاه اقتصاد ۸درصد قد نکشید و 
حتی میانگین رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه منفی 
بود. با این حال بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش جدید خود 

اعالم کرده هدف گذاری رشد ۸درصدی واقع بینانه نیست.
حال سؤال اینجاست که با وجود ظرفیت های بسیار برای رشد 
اقتصاد، چرا بین اهداف کمی و اعداد محقق شده فاصله افتاده 
است و آیا بازهم می توان اذعان کرد رشــد ۸درصدی فراتر از 
توان کشور نیست؟ الزم است این نماینده مجلس و وزیر اسبق 
اقتصاد گزارش اخیر مرکز پژوهش های وابسته به مجلس را یک 
 بار بخواند که تأکید دارد: یکی از مهم ترین عوامل ناکافی دولت  
گذشته در تحقق این میزان رشد، دست نیافتن به هدف متوسط 
رشد 2۱.۴درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. این 
نهاد پژوهشی با اشاره به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 
سال های ۹7و ۹۸به ترتیب به میزان منفی ۱۸و ۱7.۴درصدی 
این ســؤال را مطرح می کند که با وجــود بی ثباتی قابل توجه 
اقتصاد کالن و محیط نامناســب کسب وکار در کنار مداخالت 
بی قاعده دولت در اقتصاد، آیا اساسا امکان تحقق چنین رشدی 

در سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر؟
با این شرایط انتظار می رود تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان 
درباره برنامه هفتم توســعه واقع بینانه به گونه ای این برنامه را 
 طراحی، تدوین و تصویب کنند که نتیجه آن دســت کم رشد

۸ درصدی در 5 سال آینده باشد و منابع الزم برای تحقق چنین 
هدف بلندی را به دقت پیش بینی کنند تا در پایان برنامه هفتم 
دوباره این گزاره تکرار نشــود که به رشــد هدف گذاری شده 

نرسیدیم.

ترانزیت و صرفه اقتصادی
  خبر: حســین یونســی، مدیرکل اداره بنادر و 
دریانوردی اســتان گیالن می گویــد: در یک ماه 
گذشته، مذاکرات متعددی با تجار و فعاالن اقتصادی 
انجام شده و روزانه با چند تاجر برای حمل بار از بنادر 
گیالن مذاکرات می شود و سفارش های بار افزایش 
پیدا کرده است. یونسی 2 مشــکل اصلی در بنادر 
شمالی کشور را نبود خط منظم کشتیرانی بین بنادر 
ایران و روسیه و همچنین نبود کانتینر متناسب با 

میزان بار اعالم کرده است.
  نقد: ترانزیت یکی از فعالیت های سودآور حوزه 
بازرگانی اســت که می تواند منابع سرشاری عاید 
کشور و شرکت های فعال در این حوزه کند، اما در 
ابتدای امر، لزوما صرفه اقتصادی این کار، به خصوص 
در محیط بســته ای مانند دریای خــزر به اندازه ای 
نیســت که شــرکت های حمل و نقلی را نسبت به 
ســرمایه گذاری قابل توجه برای انتقال بار ترغیب 
کند. در همین مــورد ترانزیت از بنادر شــمالی به 
روســیه، 2مشــکل اصلی به نبود خط کشتیرانی 
منظم و کانتینر متناســب با کاال مربوط می شــود 
که اگر صرفه اقتصادی داشت، پیش  از این حتما از 
سوی شرکت های کشتیرانی به خصوص کشتیرانی 
جمهوری اســالمی که از طریق زیرمجموعه خود 
سهم ۴5درصدی بازار دریای خزر را در اختیار دارد، 
برطرف شده بود. در حقیقت، شرکت ها به تحقیق از 
سودآور نبودن خطوط منظم کشتیرانی در دریای 
خزر آگاه هســتند و رغبتی برای آن ندارند. در این 
شــرایط اگر دولت یا تجار، کرایه بخشی از ظرفیت 
این کشتی ها را در هر شرایطی تضمین کنند، عمال 
صرفه اقتصادی مدنظر شرکت ها محقق می شود و 
خط منظم کشــتیرانی به راه می افتد. در ادامه، اگر 
برآوردها و اظهارات اداره بنادر و دریانوردی گیالن 
درست باشد و این خطوط ترانزیتی پررونق شوند، 
نه تنها نیازی به تداوم تضمین کرایه شناورها نیست، 
بلکه خود شرکت های حمل ونقل نسبت به رقابتی 

کردن این بازار اقدام خواهند کرد.

چهره روز
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