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خبر اقتصادی

ممنوعیت فروش ارزی بلیت هواپیما 
باالتر از نرخ تعیین شده 

ایلنــا- ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری گفت: فروش 
در  پیمــا  ا هو بلیــت 
مســیرهای داخلــی به 

صورت ارزی و باالتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی 
ممنوع است. میراکبر رضوی در خصوص ارائه خدمات 
بلیت پروازهای داخلی به مســافران خارجی گفت: 
هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی، دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و درگاه های فروش اینترنتی بلیت، 
مجاز به نمایش قیمت بلیت هواپیما باالتر از نرخ تعیین 
شده توسط شورای عالی هواپیمایی که قابل استناد در 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت 

های هواپیمایی است، را ندارند.
وی افزود: با توجه به بررســی های صورت گرفته 
مشخص شد که برخی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
نسبت به اخذ هزینه به صورت ارزی از مسافران خارجی 
اقدام می کنند برهمین اساس به اتباع خارجی توصیه 
می شود برای تهیه بلیت در مسیرهای داخلی بلیت 
خود را به صورت مســتقیم از طریق سایت رسمی 

شرکت های هواپیمایی مربوطه تهیه کنند.
    

طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای 
ایجاد انقالب در فروش اموال مازاد

قرن نــو- وزیر اقتصاد 
تاکید کرد: بر اساس طرح 
پیشنهادی وزارت اقتصاد 
درباره فروش اموال مازاد 
دســتگاه های دولــت، 

وزارت اقتصاد می تواند بعد از گذشــت سقف زمانی 
یک ماهه برای فروش اموال، راسا اقدام به فروش کند.

سید احسان خاندوزی در اولین جلسه گردهمایی 
حضوری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های 
وزارت اقتصاد گفت: مدیران استانی در پیشبرد اهداف 
و رسیدگی به مشکالت و مســائل فعاالن اقتصادی 
جایگاه ویژه ای دارند و این موضوع نافی مســئولیت 

دستگاه ها و ادارات دیگر نیست.
وی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات از سوی 
این وزارتخانه به استان ها یادآور شد: این کار آغاز شده 
و ادامه دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه 

نرسیده است.
    

وام ودیعه مسکن فرزند سوم نیاز به 
ثبت نام در هیچ سامانه ای ندارد

معاون اداره اعتبارات 
بانک مرکزی تاکید کرد: 
ثبت نام وام ودیعه مسکن 
متقاضیان صاحب فرزند 
سوم فاقد مسکن نیاز به 

ثبت نام در هیچ سامانه ای ندارد و به صورت حضوری 
و در شش بانک انجام می شود. مهدی صحابی درباره 
شرایط پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون 
تومانی برای افرادی که صاحب فرزند سوم شده اند، 
گفت: این تســهیالت در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده 
شده و مختص خانواده هایی است که فرزند سوم آنها 
از سال ۱۳۹۹ به بعد متولد شده اند و البته فاقد مسکن 

هستند.
وی ادامه داد: این بخشنامه را بانک مرکزی فقط 
به ۶ بانک مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات، 

تجارت و پست بانک ابالغ کرده است.
    

افزایش صادرات نفت ایران
به ونزوئال

فــارس- بر اســاس 
اســنادی که وجود دارد 
قرار است در ماه جاری ۴ 
میلیون بشکه نفت معادل 
۱۳۴ هزار بشکه نفت در 

روز به ونزوئال صادر شود. ایران عرضه نفت خود را                            به 
ونزوئال افزایش می دهد. ونزوئال نفت خام ایران را                            برای 
افزایش بهره وری پاالیشگاه های پا به سن گذاشته و 

فرسوده خود استفاده می کند.
دو کشــور ایران و ونزوئــال همکاری های انرژی 
خود را                            در چند ســال اخیر افزایش داده اند. ســوآپ 
نفت سنگین ونزوئال و دیگر کاالها با بنزین،  میعانات 
گازی، بخش های پاالیشــگاهی و حمایت های فنی 
ایران سوآپ می شود. مبادالت این دو کشور از ماه می، 
زمانی که شــرکت های دولتی دو کشور قراردادی را                            
برای ارتقای پاالیشگاه ال پالیتوی ونزوئال امضا کردند، 

افزایش یافته است.
یکی از اســناد نشــان می دهد که شرکت نفتی 
دولتی ونزوئال معروف به PDVSA قرار است ماهانه 
۴ میلیون بشکه نفت سنگین ایران را                            دریافت کند که 
افزایش ۱.۰7 میلیون بشکه نسبت به ماه ژوئن و همین 

میزان افزایش نسبت به ماه »می« دارد.

بزرگنمایی هرگــز! این کلید واژه 
سخنان کارشناسانی است که درباره 
تاثیر مراودات ایران و روســیه با روبل 

و ریال مورد پرسش قرار می گیرند. 
حاال همسایه شمالی ایران یکی از 
بیشترین تحریم ها در جهان را پذیرا 

شده است. 
 اقتصاد ایران در ســال های اخیر 
عنوان تحریمی ترین اقتصاد جهان را 
از آن خود کرده بــود؛ اما از پس حمله 
روســیه به اوکراین، این روسیه است 
که در حوزه تحریم ها از ایران پیشــی 
گرفت و یکی از بیشترین تحریم های 

جهان را پذیرا شد. 
 سفر اخیر پوتین به ایران و دیدار با 
مقامات ایرانی و شکل گیری نشست 
سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه 
در تهران، همگی اتفاقاتی اســت که 
می تواند اقتصاد ایــران را تحت تاثیر 

قرار دهد. 
 یکی از مهمترین اتفاقاتی که مانور 
عظیمی بر آن صورت گرفته اســت 
گشــایش نماد ریال- روبــل در بازار 

متشکل ارزی است.  رئیس کل بانک 
مرکــزی در این زمینه گفته اســت: 
حجم معامالت روبــل - ریال به مرور 
افزایش می یابد و دیگر فقط ارزی به نام 
دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز کشور 
نیست، بلکه روبل هم کنار سایر ارزها 

موجودیت می یابد.
اشاره وی به این نکته است که از این 
پس در کنار دالر و یــورو، روبل نیز در 
سبد ارزی ایران جایگاه ویژه ای را از آن 

خود خواهد کرد. 
علی صالح آبادی گفت: همانطور 
که اعالم شد معامله روبل در برابر ریال 
شروع شــد که اتفاق بزرگی است و 
صادرکنندگان مختلفی که به روسیه 
صادرات دارند و عمدتاً شــرکت های 
خشکبار هســتند می توانند ارز خود 
را در بازار توافقی به نرخ عرضه و تقاضا، 

ارائه کنند و روبل خود را بفروشند.
وی تاکید کرد: ایــن کار البته با دو 
میلیون روبل شروع شده است و تداوم 
خواهد داشت. با توجه به هماهنگی ها 
با طرف روس و اتخاذ تدابیر الزم، حجم 
این معامالت به مرور افزایش می یابد و 
بازار پرعمقی خواهد شد و فقط ارزی 

به نام دالر و یورو تعیین کننده نرخ ارز 
کشور نیست. روبل هم کنار سایر ارزها 

موجودیت می یابد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: 
حجم معامالت روبل زیاد خواهد شد 
و طبیعتاً تقاضا برای سایر ارزها مثل 
دالر، کاهش می یابــد و البته محدود 
به روبل هم نخواهد بود و سایر ارزها را 
هم در آینده ارائه خواهیم کرد تا سبد 
متنوعی از ارزهای مختلف داشــته 
باشیم و اثرگذاری ارزهایی مثل دالر 

را کاهش دهیم.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری 
روسیه نیز در سخنان تازه خود اعالم 
کرده است که مســکو به تدریج دالر 

آمریکا را از مبادالت خود با تهران کنار 
خواهد گذاشت. دیمیتری پسکوف، 
تاکید کرده اســت: در سال گذشته 
روابط تجــاری و اقتصــادی ایران و 
روســیه از چهار میلیارد دالر آمریکا 
هم فراتر رفت؛ هرچند شاید محاسبه 
میزان تجارت با دالر کاری اشــتباه 
باشــد و با گذشــت زمان و با توسعه 
همکاری های بانکی، احتماال از این 
کار فاصله می گیریم. این مقام روسی 
با اعــالم اینکه تجارت بیــن ایران و 
روســیه در چند ماه اخیر ۳۱درصد 
افزایش یافته است، بر این روند مثبت 
تاکید کرد و گفت ایران و روسیه این 
فرصت را دارند که برای کاهش تاثیر 
تحریم ها، همکاری هــا با یکدیگر را 

افزایش دهند.

حجم مراودات زیاد نیست 
 نکته مهم اما این اســت که حجم 
واردات ایــران و روســیه چندان باال 
نیست و طبق اعالم برخی از تاجران در 
اتاق بازرگانی ایران؛ روبل ارزی است که 
تنها در جغرافیای روسیه و کشورهای 
حاشــیه خزر اعتبار دارد و در نتیجه 

نمی تواند تاثیرگذاری باالیی بر اقتصاد 
تحریمی ایران داشــته باشد.  عبداهلل 
مشکانی، کارشناس بازارهای مالی در 
گفتگو با تجارت نیوز گفته است: ایران 
قصد تجارت دوجانبه با روسیه را دارد 
و شرکت هایی که با روسیه در ارتباط 
هســتند ارز خود را در بازار متشکل 

عرضه می کنند.
او درمورد تاثیر این مساله بر قیمت 
دالر گفت: عرضه روبل در بازار متشکل، 
نمی تواند تاثیر خاصی بر قیمت دالر 
داخلی داشته باشد. به طور کلی اقتصاد 

ایران و روسیه همگن نیست.
او در این مورد توضیح داد: درحال 
حاضر ایران از کشورهایی واردات کاال 
انجام می دهد که توان تولید این کاالها 
را در داخل کشور ندارد، اما روسیه خود 
مانند ایران فروشنده محصوالتی مثل 

نفت و گاز است.
این کارشناس همچنین توضیح 
داد: مردم نیز بیشتر تمایل به همکاری 
با غرب دارند به ویــژه اینکه در زمینه 
تبادالت مالی نیز مشکل وجود دارد 
و نظــام صرافی بین ایران و روســیه 
ضعیف است. طبق این دالیل من فکر 
نمی کنم روابط تجاری ایران و روسیه 
در آینده توانایی گسترش داشته باشد 

یا روبل جایگزین دالر شود.
در کنار وی سایر کارشناسان نیز 
معتقدند بزرگنمایــی در این حوزه 
می تواند اشتباهی استراتژیک باشد، 
چراکه روبل ارزی است که در جایگاه 
خودش در محدوده کوچکی می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد و ایران باید به 
سمت انعقاد قراردادهایی از این دست 

با سایر کشورها حرکت کند. 

انتقال تقاضا به روبل
 زمان بر است

در عین حال دبیر کل کانون صرافان 
کشور می گوید: تبادالت روبلی ایران و 
روسیه، در آغاز به کار خود است و کار 
در ابتدا هر چند با شدت پیش نمی رود 
و انتقال تقاضای مردم از ســمت دالر 
به روبل زمانبر خواهد بود، اما به طور 
قطع با افزایش خدمات روبل در ایران، 
برای مردم و مسافران جذابیت ایجاد 
خواهد شد و پیش بینی ام به عنوان یک 
مصرف کننده این است که به صورت 
پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل 

در کشورمان خواهیم بود.
کامران سلطانی زاده درباره گشایش 
نماد معامالتی ریال-روبــل در بازار 
متشکل ارزی و احتمال افزایش تقاضا 
برای روبل، به ایلنا عنوان می کند: روبل 

در کشورهای حاشیه خزر و کشورهای 
مشترک المنافع که شامل ۱۲ کشور 
می شود ارز رایج اســت و مبادالت با 
این ارز انجام می شود. با توجه به حجم 
صادرات و تبادالت مالی کشورمان به 
این کشورها، روبل ارز مهمی برای ایران 
محسوب می شود و این موضوع بیشتر 
مربوط به بحث حواله جات است اما با 
توجه به تحریم های سیستم بانکی، 
اسکناس آن می تواند بازار مصرف دالر 
را کاهش دهد به جهت اینکه هم فعاالن 
اقتصادی و تجار و هم مسافران در حوزه 
کشورهای  مشترک المنافع می توانند 

از روبل استفاده کنند.
هر چه هست تنوع بخشی به سبد 
ارزی در کشــور اتفاقی بسیار مثبت 
است اما تکیه بر ارز کشوری تحریمی 
چون روسیه بی تردید باید در جایگاه 

خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
 تبلیغات بیش از حد بر مسأله انعقاد 
معاهدات دو جانبــه ارزی بی تردید 
می تواند زمینه را بــرای نوعی اغراق 
فراهم کرده و سیگنال اشــتباه را به 

سیاستگذار مخابره کند. 
برخی خبرها حاکی از آن اســت 
که بعد از آغاز مبــادالت روبل در بازار 
متشکل، قرار است سایر ارزها از جمله 
لیر ترکیه، دینار عراق و درهم امارات 
هم در این بازار مبادله شود. مدیرعامل 
بازار متشــکل ارزی ایــران دیروز در 
همین باره گفت: ســعی داریم سایر 
ارزها همچون لیر ترکیه، دینار عراق، 
دالر کانادا و دالر استرالیا که تقاضای 
واقعی برای آنها وجود دارد را با اولویت 
باالتری پیگیری کنیم تا در آینده نماد 
آنها را روی تابلوی بازار متشکل ارزی 

داشته باشیم.
اتفاق مهم این است که رژیم ارزی 
ایران با تنوع ســبد ارزی، با شرایطی 
باثبات تر همــراه باشــد و بی تردید 
مراوداتی از این دســت با همسایگان 

می تواند اتفاقی مفید باشد. 

توصیه کارشناسان به مسئولین درمورد ارزیابی دالرزدایی از روابط تجاری ایران و روسیه:

 بزرگنمایی نکنید

باران زرین قلم

تنوع بخشی به سبد ارزی در 
کشور اتفاقی بسیار مثبت 
است، اما تبلیغات بیش از 

حد بر مسأله انعقاد معاهدات 
دو جانبه ارزی با کشوری 

تحریمی چون روسیه 
بی تردید می تواند زمینه 

را برای نوعی اغراق فراهم 
کرده و سیگنال اشتباه به 

سیاستگذار مخابره کند

برخی خبرها حاکی از 
آن است که بعد از آغاز 
مبادالت روبل در بازار 

متشکل، قرار است سایر 
ارزها از جمله لیر ترکیه، 

دینار عراق و درهم امارات 
هم در این بازار مبادله شود

رئیس کانون انبوه سازان گفت: تولید مسکن در شهر تهران 
به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده که کمترین میزان طی ۱۸ 
سال اخیر محسوب می شود و از دالیل اصلی آن افزایش قیمت 
تمام شده، نبود سیاست های تشویقی، رشد هزینه صدور پروانه، 
مالیات و دستمزد است؛ اوضاع به گونه ای شده که در بازار مسکِن 
بسیاری از مناطق کشــور با نرخ های کمتر از قیمت های تمام 

شده ی ساخت مواجهیم.
سیدمحمد مرتضوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش 
قیمت تمام شده ساخت، یکی از مهم ترین عوامل کاهش ساخت 
و ساز به کمترین میزان ۱۸ سال اخیر است. هم اکنون قیمت های 
فروش در مناطقی که سطح قابل توجهی از ساخت و سازها را به 
خود اختصاص می داده پایین تر از قیمت ساخت است. بنابراین 

زمینه به روزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.
وی افزود: در عمده مناطق کشــور اقشــاری که متقاضی 

مسکن هستند توانایی پرداخت هزینه های مسکن متناسب 
با تورم نهاده های ساختمانی و رشد قیمت تمام شده را ندارند. 
لذا بازار محدود می شود و تولیدکنندگان مسکن خواه ناخواه 
از ساخت وســاز امتناع می کنند؛ زیرا ســازندگان نگران این 
هســتند که نتوانند واحدهای خود را با یک ســود متعارف به 
فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم اکنون در شهر تهران 
ماهیانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید می شود؛ در حالی که 
ســال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود. ساخت 
و ساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز ۴۲ درصد کاهش 
نشان می دهد. رئیس کانون انبوه سازان با بیان این که در زمان 
رکود، سیاست ها در بخش ساخت و ســاز باید تشویقی باشد 
گفت: در شرایط فعلی که با یک افت تاریخی در تولید مسکن 
مواجهیم دولت، مجلس، شهرداری ها و نهادهای باالدستی باید 
سیاست های تشویقی اعمال کنند. امروز نه تنها سیاست تشویقی 

نمی بینیم بلکه با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض 
ساختمانی، حوزه ساخت و ساز به نوعی دچار زیان شده است.

رشد دستمزدها در قیمت مسکن تاثیر دارد
مرتضوی تاکید کرد: شهرداری ها در سراسر کشور طی سال 
جاری عوارض شهری را به میزان قابل توجهی افزایش داده اند 
بدون این که خبری از مشوق ها باشد. هم چنین رشد حدود ۶۰ 
درصدی دستمزدها را داشتیم که تاثیر حدود ۳۰ درصدی در 

افزایش قیمت مسکن می گذارد.
وی با اشاره به تورم ۵۵ درصدی قیمت نهاده های ساختمانی 
گفت: خیلی از فروشندگان مصالح عالقه ای به فروش ندارند و 
مرتب می خواهند خودشان را به روز کنند. این وضعیت حامل 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی در آینده است و همه چیز را 

در بخش مسکن دچار بی ثباتی و ابهام می کند.

به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی
در نهضت مسکن رسیده ایم

مرتضوی با اعالم این که کانون انبوه سازان در حال دستیابی 
به توافقاتی با وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن 

است، تاکید کرد: ســازندگان درخصوص قیمت نهضت ملی 
مسکن، اختالف نظرهایی با وزارت راه و شهرسازی دارند که در 
حال برطرف شدن است. مذاکرات و جلسات خوبی در هفته های 
گذشته داشتیم و پیش بینی ما این است که بتوانیم به یک توافق 

مشترک برسیم.
وی درباره این مســاله که بعضی سازندگان از قیمت متری 
۸ تا ۱۰ میلیون تومان ســخن می گویند توضیح داد: ما قیمت 
مشــخصی را به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نداده ایم. نظر 
ما این است که با توجه به تغییرات نرخ تمام شده، یک بار دیگر 
به صورت کارشناسی قیمت ها را ارزیابی کنیم و به جمع بندی 

برسیم.

رئیس کانون انبوه سازان:

نرخ های بازار مسکن پایین تر از قیمت ساخت است

خبر

 به گفته تحلیلگران، حاال زمانی است که هر بشکه نفت خام 
می تواند در آن تا ۲۰۰ دالر گران شود.

به گزارش قرن نو، تداوم خطر ژئوپولیتیک با طوالنی شدن 
جنگ اوکراین و روسیه و وضع تحریم های بیشتر غرب علیه 
نفت و گاز روسیه و همچنین اعالم عدم توانایی تولید بیشتر 
نفت از سوی رهبران اوپک مانند عربستان سعودی می توانست 

قیمت نفت را به دویست دالر در هر بشکه برساند.
در حال حاضر هر بشــکه نفت خام برنت ۱۰۶ دالر و یک 

سنت قیمت دارد و هر بشکه نفت خام وست تگزاس نیز ۱۰۳ 
دالر در هر بشکه قیمت دارد و بازار نفت آنقدرها متشنج به نظر 
نمی رسد؛ اما این ثبات قیمتی تنها یک دلیل و آن هم اجرای 

سیاست »کووید صفر« در چین است.
در ۲۵ سال گذشته، چین بزرگ ترین پیشنهاد در بازارهای 
جهانی نفت بوده است؛ با این حال در سال های اخیر، اعداد اصلی 
رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور در حال کاهش بوده و 
این کاهش قبل از همه گیری کرونا مشهود بوده است. بنابراین تا 

قبل از همه گیری کرونا، رشد اقتصادی روبه وخامت بود که دفاع 
سختگیرانه اقتصاد چین در برابر کووید۱۹ بسیاری از مشکالت 

موجود را تشدید کرد.
سقوط ناگهانی و شــدید قیمت نفت در هفته گذشته در 
یک بازه زمانی بســیار کوتاه، یادآور شکنندگی نوسان سود و 

زیان موقعیت های خرید با سایه این عامل »چین« بر بازارهای 
جهانی نفت است. کاهش قیمت در هفته گذشته تنها ناشی از 
اخباری بود مبنی بر اینکه موارد ابتال به کووید۱۹ در شانگهای در 
آخر هفته گذشته به باالترین سطح خود از اواخر ماه مه رسیده و 
چندین شهر دیگر چین از جمله شیان و النژو محدودیت هایی 

را برای ساکنان خود در پاسخ به این موضوع اعمال کرده اند.
پیش بینی می شود که تأثیر سیاست »کووید صفر« چین 
بر قیمت نفت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی این کشور است. 
ویکتورینو از بانک خصوصی اسکاندیناوی رشد تولید ناخالص 
داخلی ۴.۳درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی می کند، در 
حالی که روری گرین، رئیس تحقیقات چین و آسیا، رشد تولید 
ناخالص داخلی واقعی را در بهترین حالت تنها ۲.۵ درصد در 

سال ۲۰۲۲ می بیند که از ۳.۳ درصد از دو ماه قبل کمتر است.

تحلیلگران با اشاره به تداوم خطر ژئوپولیتیک جنگ اوکراین:

تنها یک جرقه تا نفت 200 دالری فاصله باقی است

بررسی


