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خبر اقتصادی

از سوی صالح آبادی اعالم شد؛
شرایط اتباع خارجی

 برای دریافت خدمات بانکی
ایســنا- رئیــس کل 
بانک مرکزی شرایط الزم 
برای اتباع خارجی جهت 
دریافت خدمات بانکی را 
اعالم کرد. علی صالح آبادی 

درباره شرایط خدمات رسانی شــبکه بانکی به اتباع 
خارجی اظهار کرد: اتباع خارجی خدمات بانکی را طبق 

مقررات دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: مساله مهم در مورد اتباع خارجی 
این اســت که آنها باید کد مخصوص و مجوز وزارت 
کشور را داشــته باشــند تا بتوانند از خدمات بانکی 

استفاده کنند.
بر این اساس افتتاح حساب ارزی و ریالی )انفرادی و 
مشترک( اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده 
کوتاه مدت و بلند مدت، حواله انتقال هر گونه وجه، اعم 
از درون بانکی و بین بانکی از مبدا حساب های اشخاص 
حقیقی خارجی و حواله انتقال هــر گونه وجه، اعم از 
درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب های اشخاص 

حقیقی خارجی امکان پذیر است. 
    

ممنوعیت واردات برنج لغو شد
طبق اعالم معاون گمــرک ایران ممنوعیت فصلی 
واردات برنج در سال جاری لغو و اجرایی نخواهد شد؛ بر 

این اساس واردات این کاال به روال قبل ادامه دارد. 
فرود عسگری گفت: طبق تصمیم سی امین نشست 
ســتاد تنظیم بازار  و بر اساس پیشــنهاد وزارت جهاد 

ممنوعیت فصلی برنج در سال جاری لغو شد. 
    

بدهی خارجی ایران
 چند درصد کاهش یافت؟

ایبنا- میزان بدهی های 
خارجی ایــران در پایان 
خــرداد مــاه ۱۴۰۱ به ۷ 
میلیارد و ۲۴۶ میلیون دالر 
رسید که نســبت به پایان 

سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.
براســاس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی 
خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ براساس 
سررسید اولیه بدهی ها ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دالر 
است که ۵ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دالر آن بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۶۵ میلیون دالر 

از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی 
بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۷۶ میلیون یورو محاســبه شده 
که ۵ میلیارد و ۲۰۱ میلیون یــورو از این میزان حجم 
بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۷۵ 

میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
    

قیمت مرغ 
دوباره قله دیگری را فتح کرد

باشــگاه خبرنگاران جوان - رئیس اتحادیه پرنده و 
ماهی گفت: هم اکنون مرغ در بــازار به قیمت مصوب 

رسیده و فروش با نرخ های باالتر تخلف است.
مهدی یوسف خانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ 
زنده درب مرغداری ۳۸ هزار تومان و مرغ گرم در خرده 

فروشی ها ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.
او قیمت هر کیلو ران مرغ با کمر ۵۰ هزار تومان، ران 
مرغ بدون کمر ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، سینه بی استخوان 

۱۱۰ هزار و فیله مرغ را ۱۲۰ هزار تومان اعالم کرد.
یوســف خانی ادامه داد: با وجود افزایش هزینه های 
تولید مرغداران  خواستار اصالح نرخ مرغ هستند که به 
سبب نبود تقاضا و کشش بازار بعید است که ستاد تنظیم 

بازار قیمت مرغ را افزایش دهد.
    

جزئیات قرارداد صادرات
 400 مگاوات برق ایران به عراق

خبرگزاری رســمی 
عراق- سخنگوی وزارت 
برق عراق گفت: به موجب 
قرارداد راهبــردی بغداد 
با تهران در بخش انرژی، 

عراق به مدت ۵ سال ۴۰۰ مگاوات برق از ایران دریافت 
می کند. وزارت برق عــراق با ارائــه توضیحی درباره 
جزئیات توافق راهبردی عــراق و ایران در حوزه انرژی  
تاکید کرد که این توافق دو هدف واردات برق از ایران و 

بهبود ولتاژ آن را محقق می کند.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: با 
طرف ایرانی قرارداد پنج ساله برای تامین ۴۰۰ مگاوات 

برق  از طریق خطوط ایران منعقد کردیم.
وی افزود:  امضای این قرارداد به دنبال پرداخت بدهی 
گاز به ایران و بر اساس مصوبه هیات وزیران عراق صورت 
گرفت و هدف از آن نه تنها تامین برق۴۰۰ مگاوات برق 
بلکه بهبود ولتاژ و درمان افت آن است به نحوی که به 

افزایش ساعات پردازش کمک خواهد کرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور 
می گوید: »چشم انداز قیمت مسکن تورمی 
است و تورم این کاالی سرمایه ای در سال 
آینده بیشتر از امسال است و در نتیجه باید 

در این بخش احساس نگرانی کرد.« 
به گزارش »توسعه ایرانی«،  میزان تولید 
مسکن تهران در بهار امسال به نصف سال 
گذشته رسیده است.   بهار ۱۴۰۰ در تهران 
۱۰ هزار و ۷۰۰ پروانه ساخت مسن صادر 
شده و امسال این میزان ۴۲ درصد کاهش 
یافته به طوری که در بهار ۱۴۰۱ در پایتخت 
فقط ۶هزار و ۲۰۰ پروانه صادر شده که این 
رقم کمترین میزان صدور پروانه ساخت در 

۱۸ سال اخیر محسوب می شود. 
این در حالی است که دولت سیزدهم، 
مسکن و ساخت و تامین آن را به عنوان یکی 
از اصلی ترین برنامه های خود معرفی کرد و 
بر این مبنا مقرر شد نهضت ساخت ۴ میلیون 
واحد مسکونی در عرض دوره چهارساله این 
دولت راه اندازی شده و به بهره برداری برسد. 
هرچند یک سال از عمر این دولت سپری 
شده اما هنوز خبری از  بهره برداری واحدهای 
مسکونی مشمول این طرح به گوش نرسیده 
و به نظر می رسد مدت طوالنی تری باید برای 

به سرانجام رسیدن این وعده بگذرد. 
کاهش صدور میزان پروانه ســاخت 
مسکن در تهران به عنوان شهری که جمعیت 
فراوانی را در خود جای داده و تعداد زیادی 
از ســاکنان آن در خانه های اســتیجاری 
زندگی می کنند، نشــان می دهد اوضاع 

برای مصرف کنندگان واقعی مسکن با توان 
اقتصادی پایین و همچنین مســتاجران 

سخت تر از اکنون خواهد شد. 

بی توجهی دولت ها به هشدارهای 
فعاالن بخش خصوصی تولید مسکن 
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان کشــور درباره تبعات کاهش 
چشــمگیر صدور پروانه و تولید مسکن به 
»توســعه ایرانی« گفت: دولت سیزدهم 
شــعارهای مهمی در حوزه مسکن مطرح 
کرده اســت. پیش از این نیز روشن بود که 
اقتصاد ایران نیاز به تولید مسکن برای متوازن 
شــدن عرضه و تقاضا در این حوزه دارد؛ اما 
هنوز این بحران برطرف نشده و این نکته 

مهمی است. 
وی با اشاره به رشد انفجاری قیمت ها 
در بازار اجاره توضیح داد: شرایط موجود در 
بازار اجاره نشأت گرفته از شرایط حاکم بر 
بخش تولید مسکن در کشور است. در طول 
ســال های اخیر ما به عنوان فعاالن بخش 
خصوصی تولید مسکن مکرر اعالم کردیم که 
شرایطی که برای بازار مسکن ترسیم شده، 
موجب فرار سرمایه ها از این حوزه خواهد 
شد.  او با انتقاد از این وضعیت توضیح داد: در 
عمل اتفاقاتی رخ داده که فقط پیمانکاران 
دولتی دست به تولید مسکن بزنند و بخش 

خصوصی در این حوزه فعال نباشد. 
وی بیــان کرد: اعمال سیاســت های 
انبساطی، اعمال قوانین مزاحم، عدم بهبود 
فضای کسب و کار برای بخش خصوصی، 

رشد بیش از اندازه نقدینگی، بی ثباتی در 
حوزه مصالح ساختمانی و ... موجب شده تا 
تولید مسکن در کشور به مخاطره بیافتد. 
در سال های گذشته نسبت به این موضوع 
هشدارهای الزم داده شــده است و بازهم 
نسبت به این مساله تاکید داریم که دولت 

و مجلس باید به جای اعمال سیاست های 
اشتباه در حوزه مسکن،  به منظور تشویق 
و ترغیب بخش خصوصــی جهت حضور 
گسترده در بخش تویلد مسکن، برنامه ریزی 
کنند که شوربختانه شاهد چنین شرایطی 

نیستیم. 

عدم حمایت بانک ها از تولید مسکن 
وی تصریــح کــرد: مســکن کاالیی 
سرمایه ای است و بخش مهمی از نقدینگی 
مورد نیاز برای خرید این کاال در اغلب کشورها 
از سوی بانک ها تامین می شود اما در عمل ما 
شاهد حمایت بخش بانکی از مسکن نیستیم. 
این عدم حمایت هم بخش ساخت و ساز را 
دربرمی گیرد و هم بخش خرید را. به عبارت 
دیگر گزارش ها نشان می دهد نمایندگان 
مجلس هم به این نتیجه رسیده اند که در 
سال های اخیر بانک ها هیچ حمایتی از تولید 
مسکن نکرده اند.  وی در توضیح این مطلب 
ادامه داد: این در حالی است که قانون جهش 
تولید مسکن مصوب شده و امسال نیز مقرر 
بود. ۲۰ درصد از منابع بانکی به حوزه مسکن 
اختصاص یابد؛ در حالی که بنده با قاطعیت 
اعالم می کنم غیر از بانک مسکن به عنوان 
بانک تخصصی این حوزه، سایر بانک ها از 

این موضوع طفره رفته اند. 

چرایی بی رغبتی بخش خصوصی
 در بخش تولید مسکن 

پورحاجت گفت: ما شاهد قوانین مالیاتی 
بازدارنده هستیم و عملکرد شهرداری ها 

و رفتار سازمان تامین اجتماعی نیز اصال 
مناســب حمایت از تولید در این بخش 
نیســت و همه این ها دست به دست هم 
داده تــا ســرمایه گذار بخش خصوصی 
رغبتی برای حضور در این حوزه احساس 

نکند.
این فعال صنفی در حوزه تولید مسکن 
تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون چندین 
بار بازار مصالح ســاختمانی دستخوش 
نوسانات سنگین شده اما متاسفانه این 
موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است 
و بررسی نشــده که آیا این مساله نشأت 
گرفته از شرایط اقتصادی است یا رویه های 
اشــتباه؛ به عنوان مثال قرار بود با ورود 
سیمان به بورس در ماه های اخیر قیمت 
این مصالح مهم ساختمانی کنترل شود 
اما در عوض تا ۲۰۰ درصد تورم بر قیمت 

سیمان ایجاد شده است. 

از بین رفتن سرمایه های 
سرمایه گذاران خصوصی تولید مسکن 
وی اضافه کرد: این موارد نشان دهنده 
آن است که سیاستگذار بخش مسکن در 
سال های اخیر، شرایط را برای عرض اندام 
بخش خصوصی ایجاد نکرده است لذا فرار 
سرمایه ها در این حوزه اتفاق افتاده و جاذبه 
ســرمایه گذاری در حوزه مسکن کاهش 
یافته و بخش زیــادی از تولیدکنندگان 
مسکن به واســطه تورم هایی که از سال 
۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ایــن حــوزه رخ داده، 
ســرمایه های خود را از دســت داده اند و 
قوانین حمایتی نیــز در این زمینه وجود 

ندارد. 
وی توضیــح داد: هنگامی که حمایت 
خوبی از تولیدکننــده بخش خصوصی 
نمی شود و منابع مالی بانکی در اختیار وی 
قرار نمی گیرد، او ناچار اســت واحدهای 
مسکونی خود را پیش فروش کند بنابراین 
تمام کســانی که بــرای تامین نقدینگی 
واحدهای در دســت ســاخت خــود را 
پیش فروش کرده بودند، اکنون در شرایط 

بحرانی و سختی قرار گرفته اند. 
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور 
خاطرنشان کرد: اکنون شاهد شرایط خوبی 
نیستیم و از همه مهم تر اینکه سال گذشته 
اعالم کرده بودیم که به نظر می رسد پس 
از گذشــت ۱۲ ســال از ادغام وزارت راه و 
ترابری با مسکن و شهرسازی، وزارت راه و 
شهرسازی فعلی، صالبت و چابکی الزم را 
در حوزه مسکن ندارد و تکالیف خود را در 

این حوزه انجام نداده است. 

سال آینده شاهد تورم باال 
در بخش مسکن خواهیم بود

وی در پاســخ بــه این پرســش که 
اکنون پیش فروش واحدهای مســکونی 
با قیمت های بســیار باال و حتــی بیش از 
متری ۶۵ میلیون تومان در نقاطی از شرق 
تهران در حال انجام اســت که سبب شده 
تا مصرف کنندگان واقعی قادر به تامین و 
خرید مســکن با این قیمت ها نباشند، آیا 
کاهش شدید صدور پروانه های ساخت و این 
شرایط منجر به افزایش مجدد نرخ مسکن در 
ماه های آینده نخواهد شد؛ گفت: مهم ترین 
پیش بینی  را می توان تورم در حوزه مسکن 
ذکر کرد؛ این تورم همراه با رکود نیز می تواند 
رخ نمایی کند باید توجه داشــت دولت و 
مجلس نتوانســته اند قیمت ها را کنترل 
کنند و ثبات را برای حوزه مسکن و سپس 
کل اقتصاد فراهم کنــد؛ تا زمانی که ثبات 
وجود نداشته باشــد، روزانه شاهد افزایش 

قیمت ها هستیم.
وی اضافه کرد: قطعا در آینده نیز این تورم 
در حوزه مسکن خود را نشان خواهد داد، زیرا 
مسکن کاالیی کامال تولیدی است و تولید آن 
به صورت آنی و کوتاه مدت ممکن نیست. به 
عبارت دیگر تولید مسکن امری زمان بر است 
و همین خاصیت تاثیر تورمی را بر این صنعت 
بیشتر می کند.   وی پیش بینی کرد: با توجه 
به تورم باالیی که در اردیبهشت ماه شاهد 
بودیم، انتظار داریم اثر آن سال آینده در بازار 

مسکن به وضوح نمایان شود. 
وی تصریح کرد: نمی توان درصد و عدد 
دقیقی برای مسکن ذکر کرد اما به صراحت 
پیش بینی می کنم در حوزه مسکن ۱۴۰۲ 

شاهد تورم خواهیم بود. 

شرایط سخت برای جویندگان 
خرید مسکن و مستاجران

پورحاجت گفت: شــرایط هم برای 
جویندگان خرید مسکن و هم مستاجران 
خوب نخواهد بود، در حوزه مسکن دارای 
بایدهایی هستیم که باید محقق شود و بر 
اساس آخرین آمار ۱۲ میلیون جوان ایرانی 
در سن ازدواج و یا فراتر از این سن در کشور 
داریم و در کنار آنها از ســوی نمایندگان 
مجلس اعالم شــد که دارای کمبود ۵.۵ 
میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم، 
همچنین اکنــون بیــش از ۳۷ درصد از 
خانوارهای کشور با تعداد ۸ میلیون خانوار 
در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. 
این اعداد و ارقام در هر اقتصادی، حکمرانان 
را به تفکر وامی دارد تا در سیاست ها، برنامه ها 
و عملکردهای خود در حوزه مسکن بازنگری 
کنند. به نظر بنده الزم اســت تا قوانینی 
که در ۱۰ سال گذشــته در حوزه مسکن 
اعمال شده اند اکنون مورد بازنگری قرار 
گیرند بلکه شاید آب از جوی رفته به مسیر 

خود بازگردد. 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به سقوط رکوردشکن ساخت و ساز در کشور:

سازندگان بخش خصوصی از بازار مسکن گریختند

مهرنوش   حیدری

احمد افتخــاری، مدیرعامل آپســان در هفدهمین 
رویداد فیناپ که تاریخ ۶ مرداد ماه برگزار می شود از لزوم 

بهره گیری و توجه به فناوری اعتبار سخن خواهد گفت. 
به گزارش روابط عمومی آپســان، ایــن رویداد که در 
دوره های گذشته با موفقیت برنامه ریزی و اجرا شده است 
موضوعات متنوع حوزه فناوری مالی را با حضور مهمانان 
ارزشمندی به بحث و تبادل نظر گذاشته است. رویداد پیش 

رو با موضوع BNPL )االن بخر، بعدا پرداخت کن( و آینده 
پرداخت اعتباری در مجموعه  سالم، سالن ۱۰۰ استارت آپ 
برگزار خواهد شد. مجموعه آپسان با دغدغه حل مشکل و 
بحران رکود در این رویداد شرکت خواهد کرد. فناوری های 
نوین مالی این روزها توانسته اند ســهم قابل قبولی را در 
مناسبات مالی به دست آورند، روند فراگیری این فناوری ها 
روز به روز در حال افزایش است و توجه بیشتری به این حوزه 

جلب می شود. فرهنگ سازی در این بخش می بایست بیش 
از پیش مورد توجه واقع شود تا سرعت هماهنگی فناوری 

و شیوه و ابزار به کارگیری آن در تطابق کامل باشد. کشور 
ما نیز تاکنون توانسته است با عملیاتی کردن بخش زیادی 
از داده های اطالعاتی و فناورانه بــه این مهم رنگ اجرایی 
ببخشد؛ اما همچنان نیاز به هم افزایی بیشتر در این زمینه 

احساس می شود.
فناوری پرداخت اعتباری نیز یکی از مهم ترین شاخه ها 
و زیرمجموعه های فناوری های نوین مالی ست که توجه 
و پرداختن بیشــتر به آن می تواند در باز کردن بسیاری از 
موانع رشد اقتصادی و ایجاد پویایی در اقتصاد جامعه نقش 
بسیار پررنگی ایفا کند. حضور فعاالن و دست اندرکاران این 
فناوری و ایراد سخنرانی از سوی ایشان باعث رونق هرچه 

بیشتر فناوری های نوین مالی خواهد شد.

 موضوع سخنرانی مدیرعامل آپسان در هفدهمین رویداد فیناپ:

اعتبار یک نیاز است

خبر ویژه

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل اظهار داشت: 
روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی کشورمان در دریای خزر را 

نمی دهد. 
مسعود دانشــمند در گفت وگو با ایلنا درباره همکاری های 
ایران و روسیه و اثر گذاری آن در عملکرد بنادر شمالی کشورمان 
گفت: عمده بار در بنادر شمال توسط کشتی های روسی جابه جا 
می شود و اگر بخواهیم عملکرد بنادر شمالی را افزایش دهیم باید 

بر روی تقویت پسکرانه این بنادر سرمایه گذاری شود.
عضو هیات مدیره کانون موسســات حمل ونقل با اشاره به 
افزایش توافق با روسیه برای حمل ۱۰ میلیون تن کاال گفت: با 
توجه به ظرفیت بنادر شمالی کشورمان، با چه منطق و اساسی 
درباره افزایش حمل کاال از بنادر شمالی صحبت می کنند. واقعیت 
این است که اگر خط منظم کشتیرانی هم در این مسیر وجود 

داشته باشد، بنادر شمالی کشورمان ظرفیت حمل بار بیش از 
این اعداد و ارقام را ندارند وگرنه که روس ها به صورت مرتب در 

این مسیر در تردد هستند.
دانشمند با تاکید بر اینکه روس ها نرخ حمل بار در مسیر دریای 
خزر را تعیین می کنند، اظهار داشت: قیمت گذاری در دریای 
خزر در اختیار روس ها است چراکه اکثریت کشتی های فعال 
در منطقه متعلق به روس هاست و در برآورد قیمت ها، هزینه ها 
و زمان های رفت و برگشت را تعیین و برای مثال عدد ۴۵ دالر را 
اعالم می کنند در حالی که قیمت واقعی حمل هر تن کاال در این 
مسیر ۱۷ دالر بیشتر نیست و ما هم امکان اعتراض نداریم چراکه 

قیمت گذار روسیه است.
این فعال حوزه حمل و نقل با بیان اینکه از آنجایی که عمده 
ناوگان در اختیار روس ها است نرخ حمل بار را هم روسیه تعیین 

می کند، ادامه داد: روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی کشورمان 
در دریای خزر را نمی دهد. باید توجه داشته باشیم که کشتی 
متعلق به ناوگان ایران باید از دریای ســیاه وارد خزر شود و باید 
از ولگا-دن عبور کنند چراکه ســطح آب خزر ۲۸ متر و سطح 
آب دریای سیاه پایین تر است. اما روس ها خطی را در این مسیر 
راه اندازی کردند و با ۷ دریچه احداث شده توانستند سطح  آب 
این مسیر را همتراز دریای خزر کنند که این مسیر به طور انحصار 

در اختیار روسیه است.
دانشمند گفت: اگر بخواهیم چند فروند کشتی از مدیترانه و 
یونان خریداری و وارد خزر کنیم باید از روس ها اجازه بگیریم تا از 
کانال ولگا-دن عبور کند. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم 
که افزایش ناوگان ایرانی در دریای خزر درآمدهای روســیه را 
تحت تاثیر قرارمی دهد و هر چند روس ها در ظاهر هیچ مخالفتی 

با افزایش ناوگان ایرانی ندارند اما در عمل اجازه کار به کشتی های 
ایرانی را نمی دهند .

عضو هیات مدیره کانون موسســات حمل ونقل با اشاره به 
هزینه خرید ناوگان دریایی گفت: قیمت کشــتی هایی که در 
خزر کار می کنند، حداکثر ۵ میلیون دالر است و دولت ایران اگر  
۱۰ فروند کشتی خریداری کند برای آن، ۵۰ میلیون دالر عددی 
نیست اما موضوع مهم این است که باید روس ها اجازه دهند که 
این کشتی ها وارد بندر آستاراخان شوند و مخالفت خود را هم با 
ایجاد تاخیر در ورود کشتی ها و پهلودهی آنها نشان می دهد و در 
این زمینه بنادر حوزه خزر بسیار متفاوت از بنادر جنوبی هستند.

عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل ونقل:

روسیه اجازه افزایش ناوگان دریایی ایران در خزر را نمی دهد

گفت و گو

دبیر کانون سراسری 
انبوه سازان کشور در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
سیاستگذار بخش مسکن 
در سال های اخیر، شرایط 
را برای عرض اندام بخش 

خصوصی ایجاد نکرده است؛ 
لذا فرار سرمایه ها در این 
حوزه اتفاق افتاده، جاذبه 
سرمایه گذاری در حوزه 

مسکن کاهش یافته و بخش 
زیادی از تولیدکنندگان 

مسکن به واسطه تورم  
سرمایه  های خود را از دست 
داده اند. قوانین حمایتی نیز 

در این زمینه وجود ندارد 


