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خبر اقتصادی

نفت یک شبه شش دالر ارزان شد
ایســنا- قیمت نفت 
پس از ریزش سنگینی که 
سه شنبه شب داشت، در 
معامالت روز چهارشنبه 
تحــت تاثیر آمــاری که 

تقاضای قوی برای سوخت در آمریکا را نشان داد، بهبود 
مالیمی پیدا کرد.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۹۰ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۹۲ دالر و۵۴ 
سنت در هر بشکه رسید. شــاخص نفت آمریکا شب 

گذشته با پنج دالر و ۳۷ سنت کاهش، بسته شده بود.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اکتبر که 
روز چهارشنبه منقضی می شود، با ۷۰ سنت معادل ۰.۷ 
درصد افزایش، به ۱۰۰ دالر و یک سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت روز سه شــنبه پنج دالر و۷۸ سنت 
کاهش پیدا کرده بود. بهای قرارداد نوامبر نفت برنت با 
۹۶ سنت معادل یک درصد، به ۹۸ دالر و ۸۰ سنت در 

هر بشکه رسید.
    

پاسخهمتیبهرئیسجمهور:
 اطالعاتتان درباره چاپ پول

درست نیست
رئیس اســبق بانک 
مرکــزی، در واکنش به 
ســخنان ابراهیم رئیسی 
نوشــت: جناب آقای در 
خصوص ســاز و کار و نیز 

شیوه استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، 
اطالعات درست به شما نداده اند.

به گزارش خبرآنالین، عبدالناصر همتی ادامه داد: 
فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی 
صرفا در عرض ده ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار 
میلیارد تومان پول چاپ شده که اثر نقدینگی آن فراتر 

از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
    

افزایش سن ناوگان هوایی، ناشی از 
عدم آزادسازی نرخ بلیت است

ایســنا- دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی 
معتقــد اســت بخــش  
عمــده ای از مشــکالت 
صنعــت هواپیمایی که 

منجربه افزایش سن ناوگان و افزایش تاخیرات پروازها 
شده، ناشــی از تصمیمات فراقانونی و جلوگیری از 

آزادسازی نرخ بلیت است.
مقصود اســعدی ســامانی درباره علل افزایش 
متوسط سن ناوگان هوایی ایران، گفت: یکی از دالیل 
اصلی این اســت که در این سال ها به خصوص از سال 
۱۳۹۷ به بعد، به خاطر محدودیت هایی که برخالف 
قانون برای متعادل ســازی نرخ بلیت اعمال شــد، 
شرکت ها عمال نتوانستند هواپیمای جدیدی به ناوگان 
خود اضافــه کنند و هواپیماهایی هم که از گذشــته 

خریداری شده، به تدریج سنشان باالتر رفته است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ ما ۲۶۸ فروند هواپیما 
داشتیم و در آن سال حدود ۱۷ میلیون مسافر داخلی 
را جابه جا کردیم، با اجرایی شدن قانون آزادسازی نرخ 
بلیت، شرکت ها توانستند با توجه به عرضه وتقاضا، 
نرخ تسعیر ارز و قیمت تمام شــده، بلیت های خود 
را عرضه کنند و تا ســال ۱۳۹۷، تعــداد ناوگان ما با 
اضافه شدن ۵۳ هواپیما، به ۳۲۱ فروند رسید و تعداد 
مسافران هم به ۲۴ میلیون افزایش یافت. این نشان 
داد که آزادسازی باعث شــده مردم سفرهای خود را 
مدیریت کرده و بیشتر از صنعت هواپیمایی استفاده 
کنند، هم مردم استفاده بیشــتری از مزایای حمل 
ونقل هوایی بردند، در رونق مناطق کم برخوردار هم 
تاثیر خود را گذاشــت و صنعت هواپیمایی توانست 
هواپیماهای جدیدتری را وارد ناوگان کند و در کل به 

اقتصاد کشور کمک کرد.
    

قیمت مسکن در تهران 
به متری  ۴۲.۸  میلیون تومان رسید

بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم ماهانه 
بازار مسکن با کاهش ۶.۵ 
درصدی نسبت به تیرماه 
)۸.۳ درصد( به ۱.۸ درصد 

در مردادماه ۱۴۰۱ رسید و متوسط قیمت مسکن در 
تهران به متری ۴۲.۸ میلیون تومان اعالم شد.

مرکز آمار ایــران گزارش تحوالت بازار مســکن 
تهران در مردادماه را منتشــر و اعالم کرد که  شاخص 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران با استفاده 
از اطالعات ثبتی ســامانه امالک و مستغالت کشور و 
به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه 
درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی، شاخص 
قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت  ها را 

بهتر نشان می  دهد.

»در مورد ســال آینده تا بودجه 
۱۴۰۲ تدوین نشود و پیشنهادهای 
وزارت نفت نیاید و در مجلس بررسی 
نشود، نمی شــود هیچ صحبتی کرد 
و امروز که با شــما صحبت می کنم، 
برنامه ای برای سال ۱۴۰۲ در حوزه 

بنزین آماده نیست.«
این ها بخشی از صحبت های وزیر 
امور اقتصادی و دارایی اســت که در 
هفته های اخیر بــرای چندمین بار 
تاکید کــرده بود کــه تصمیمی در 

خصوص بنزین اتخاذ نشده است . 
 با ایــن حال نــه تنها شــایعات 
متعــددی در این زمینــه به گوش 
می رسید بلکه بسیاری از کاربران در 
شبکه های اجتماعی از تجربه خود در 
مواجهه با محدودیت خاص و ... گفته 
بودند. از نبود امکان ســوختگیری 
بــا کارت جایگاه تــا محدودیت در 
ســوختگیری توســط کارت های 

شخصی. 
 همه این ها اما تکذیب شد تا جایی 
که دیروز اولیــن گام بنزینی دولت 

سیزدهم برداشته شد و در حالی که 
بر پایه سخنان رئیس جمهور انتظار 
می رفت تغییرات بنزینی در ســال 
آینده کلید بخورد، از ابتدای مهرماه 
ســهمیه ســوخت آزاد کارت های 
شخصی ۱۰۰ لیتر کاهش یافت و از 

۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر رسید. 
در عین حال رئیس جمهوری نیز 
در چهارم تیرماه گفته بود: »الیحه دو 
فوریتی برای مجلس تهیه کرده ایم که 
افزایش قیمت برخی از کاالها به سال 
بعد موکول شود؛ ظهارنظری که در 
گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری 
ایجاد کرد که دولت در ســال آینده 
احتماال برای تغییــر قیمت بنزین 

برنامه خواهد داشت.«
اگرچه ســید ابراهیم رئیسی در 
همان برنامــه تاکید کــرده بود که 
برنامه ای برای تغییر قیمت سوخت 
نداریم، امــا با این حال، بــا توجه به 
این که طــرح بنزین بــرای همه به 
صورت آزمایشــی در جزیره کیش 
در حال اجرا بود، به نظر می رســید 
که دولــت شــاید تصمیم هایی در 
رابطه بــا قیمت بنزیــن در بودجه 

۱۴۰۲ داشته باشــد. خاندوزی نیز 
پیش تر تاکیــد کرده بــود گزارش 
بنزینی از نتیجه اجــرای این طرح 
روی میــز رئیس جمهور اســت، اما 
هنوز تصمیمــی در این زمینه اتخاذ 

نشده است. 

دلیلکاهشسهمیهبنزین
چیست؟

بر اســاس آخرین اعالم صورت 
گرفته میزان مصــرف و تولید بنزین 
کشور سربه سر شده و حتی در برخی 
روزهای تابســتان مصرف از تولید 
پیشی گرفته، شــائبه هایی درباره 
احتمال باز شدن دوباره پرونده واردات 
بنزین و استفاده از بنزین پتروشیمی 
مطرح شده اســت. گزینه دوم البته 
هشدارهای پی در پی کارشناسان را 

نیز در بر داشته است.
گزارش ها نشان می دهد مصرف 
اکنون در برخی روزها به بالغ بر ۱۰۰ 
و حتی ۱۰۵ میلیون لیتر رســیده و 
بین ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در نوسان 
بوده؛  این درحالی اســت که اکنون 
ظرفیت اســمی تولید بنزین ۱۱۲ 

میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی 
آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری 
پاالیشگاه ها۹۸.۵ میلیون لیتر در روز 

اعالم شده است.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی گفت: 
کاهــش ۱۰۰ لیتری ســهمیه آزاد 
کارت های سوخت شخصی، با هدف 
مبارزه با قاچاق بنزین صورت گرفته 

است.
جلیل ســاالری افزود: با توجه به 
روند افزایشی مصرف بنزین در کشور 
از یک ســو و افزایش اختالف قیمت 
بنزین در داخل نسبت به کشورهای 
همجــوار، به حدی کــه در برخی از 
کشورهای همسایه قیمت بنزین تا 
۴۰ و ۵۰ هزار تومان هم می رســد، 
شاهد مهاجرت کارت های سوخت 

به مناطق مرزی هستیم.
وی همچنیــن گفــت: جهــت 
مدیریــت و جلوگیــری از قاچــاق 
ســوخت، تصمیــم بــه کاهــش 
سهمیه های آزاد گرفتیم؛ در کارت 
ســوخت هر شــخص، یک سهمیه 
۶۰ لیتری با قیمــت ۱۵۰۰ تومان 

و یک ســهمیه مازاد وجــود دارد و 
مالکان خودرو، می توانند از کارت آزاد 

جایگاه ها نیز استفاده کنند.
این مقام مســئول تاکیــد کرد: 
ارزیابــی تراکنش های ســامانه در 
جایگاه های سوخت نشان می دهد، 
خودروهای شخصی بین ۲ تا ۳ درصد 
از ســهمیه نرخ دوم خود اســتفاده 
و مابقی نیاز خــود را با اســتفاده از 
کارت های آزاد موجود در جایگاه های 
ســوخت، تامین می کنند که کارت 
جایگاه داران به وفــور در جایگاه ها 

یافت می شود.
وی ادامه داد: با افزایش مهاجرت 
کارت های سوخت به مناطق مرزی، 
عمده این سهمیه آزاد در این مناطق 
تخلیه می شود که به افزایش قاچاق 

سوخت دامن زده است.
به گفته وی خودروهــا عماًل در 
طول یک ماه ســه هــزار کیلومتر 
جابه جا نمی شــوند که بخواهند از 
۲۵۰ لیتر سهمیه نرخ دوم استفاده 
کنند؛   این مســئله از گذشته مطرح 
بوده و تصمیم کاهش ســهمیه نرخ 

دوم، چالشی را ایجاد نخواهد کرد.
ساالری درخصوص شرایط خاص 
مانند ایام افزایش مسافرت ها توضیح 
داد: هر تلمبه در جایگاه های سوخت، 
دو کارت آزاد دارد کــه ۱۰ هزار لیتر 
ســهمیه دارند و افــراد می توانند از 
کارت های آزاد موجود در جایگاه ها 

استفاده کنند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: 
هیچ گونه افزایش قیمــت بنزینی 
پس از کاهش ۱۰۰ لیتری ســهمیه 
بنزین آزاد خودروهای شخصی، رخ 

نخواهد داد.
بر اســاس اعالم شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی،   
از مــاه آینــده ســهمیه آزاد بنزین 
خودروهای شخصی از ۲۵۰ لیتر به 

۱۵۰ لیتر کاهش خواهد یافت.

کارشناسانچهمیگویند؟
پیش از ایــن حســین راغفر در 
گفتگویی اعالم کــرد مهمترین گام 
پیش روی دولت در حــوزه اقتصاد 
تغییر قیمت حامل های انرژی است 
. وی معتقد است که دولت به واسطه 
نگرانی از تبعــات اجتماعی افزایش 

قیمت بنزین، این اقدام را به ســال 
آینده موکول کرده است. 

از سوی دیگر ســیامک قاسمی، 
کارشناس اقتصادی نیز در واکنش 
به تصمیم اخیر دولت گفته اســت: 
»مســیر افزایش قیمت بنزین از سه 
نرخی کردن آن  شــروع می شود و 
کم کــم نرخ های پایین تــر حذف و 
نرخ های باال پررنگ می شود. همین 
بازی از االن شــروع شــده است اما 
حذف نرخ های پایین به دلیل ترس از 
تاثیرات اجتماعی به سال بعد موکول 

می شود.« 
هر چــه هســت در روزهای آتی 
بحث بــر ســر واردات، تولید بنزین 
پتروشیمی، تغییر ســهمیه و ... باال 
خواهد گرفــت؛ امــا در نهایت این 
مکانیزم قیمتی اســت کــه چون 
تجربه های قدیمی اجرایی می شود 
. همین حاال شمارش معکوس برای 
افزایش نرخ بنزین در سال آینده اغاز 

شده است.
به ایــن ترتیــب در متورم ترین 
شــرایط اقتصاد ایران، فــاز تعلیق و 
افزایش اتنظارات تورمی فعال شده 
است تا بار دیگر امکان عقب نشینی 
نرخ ها زیر عالمت سئوال بزرگی قرار 
بگیرد. نرخ تورم در شــرایط کنونی 
باالتر از ۴۰ درصد اســت. حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی تورمی ســهمگین را 
بر ســفره خانوار تحمیل کرده است. 
سئوال اینجاست آیا سبد معیشتی 
جایی بــرای کاهش بیشــتر در اثر 
تحمیل تورم ناشی از اصالح قیمتی 
بنزین یا تغییر مکانیــزم یارانه این 

کاالی استراتژیک را خواهد داشت؟

بحثداغبنزیندرفضایاقتصادوسیاستباکاهشسهمیهکارتهایسوخت

بازی شروع شد!

ایمانربیعی

معاونوزیرنفت:ارزیابی
تراکنشهایسامانهدر

جایگاههایسوختنشان
میدهد،خودروهای

شخصیبین۲تا۳درصد
ازسهمیهنرخدومخود

استفادهومابقینیازخود
رابااستفادهازکارتهای

آزادموجوددرجایگاههای
سوخت،تامینمیکنندکه
کارتجایگاهدارانبهوفور
درجایگاههایافتمیشود

مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت گفت: 
چنانچه اروپا به خواسته ونزوئال پاسخ مثبت ندهد، با توجه 
به اینکه دورنمای بازگشت ایران به بازارهای رسمی انرژی 
اروپای شمالی خوش بینانه نیســت، مردم اروپا زمستان 

سختی را باید بگذرانند.
محمود خاقانی در گفت وگو با ایلنا، درباره اوضاع کمبود 
انرژی در اروپا و امکان تامین انرژی از سوی صادرکنندگان 
نفت و گاز اظهار داشت: اروپائی ها پیش بینی می کنند اگر 
سرمای زمستان امسال مثل گرمای تابستان امسال باشد 
با کمبود انرژی و گرانی انرژی بیش از قبل مواجه باشــند. 
درحال حاضر حدود ۸۰ درصد واردات گاز اروپا از روســیه 
کاهش یافته است. اروپا سعی دارد که آمریکا را متقاعد کند 
و از ایران و ونزوئال برای جبران کسری واردات گاز طبیعی و 

نفت خام از روسیه بهره برداری کند.
وی ادامه داد: اروپا می داند در کوتاه مدت امکان واردات 

گاز از ایران را ندارد، بخصوص اینکه ایران برای مصرف داخلی 
نیز با کسری تامین امنیت گاز طبیعی دست به گریبان است. 
از سوی دیگر گازپروم با توافقی که اخیرا با وزارت نفت ایران 
کرده است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بر صنعت نفت 
و گاز ایران تسلط ویژه ای خواهد داشت. درارتباط با واردات 
نفت خام از ایران نیز اروپا نمی تواند امید چندانی داشته باشد، 
زیرا  بیشترین حجم نفت خام ایران توسط کاسبان تحریم و 

دورزنندگان تحریم به مقصد چین پیش فروش شده است.
این کارشــناس بین الملل حوزه انرژی تصریح کرد: در 
این بین ونزوئال بطور پنهان با آمریکا به توافق رســید که به 
اروپا نفت خام صادر کند. رئیس دولت ونزوئال در سفری که 
به تهران داشــت مقامات ایرانی را از توافق ونزوئال و آمریکا 
مطلع کرده بود. پس از مدتی که ونزوئال به اروپا نفت صادر 
کرد، اویل پرایس در خبری عنوان کــرد که دولت ونزوئال 
به اروپا اطالع داده اســت که قصد دارد صادرات نفت خام 

به اروپا را به حالت تعلیــق درآورد. وی ادامه داد: صادرات 
نفت خام ونزوئال به اروپا درواقع به نفع اروپا بود و نه ونزوئال. 
به این معنی که اروپائی ها نفت خام این کشــور را به ازای 
طلب هائی که از ونزوئال داشتند دریافت می کردند و پولی 
به ونزوئال نمی دادنــد. حاال دولت ونزوئال کــه در داخل با 
کمبود فرآورده های نفتی روبروست به اروپائی ها از جمله 
ایتالیا و اسپانیا اعالم کرده به ازای نفت خام باید به ونزوئال 

فرآورده های نفتی تحویل دهند.
خاقانی با بیان اینکه اکنون اروپا از دست دادن یک منبع 
دیگر تامین امنیت انرژی در غیاب واردات انرژی از روسیه  
هستند، گفت: دولت ونزوئال سعی دارد از فرصت پیش آمده 

و تداوم تحریم ها علیه صنعت نفت و گاز ایران بیشــترین 
بهره برداری را بعمل آورد و با جذب ســرمایه گذاری های 
اروپائی صنعت نفت ونزوئال که در اثر تحریم ها بشدت آسیب 

دیده است را بازسازی کند.
وی در ادامه با اشاره به اوضاع تولید نفت در ونزوئال بیان 
داشــت: تولید نفت خام ونزوئال درماه ژوئن ســال جاری 
مسیحی نسبت به ســال ۲۰۲۱ حدود ۳۸ درصد کاهش 
داشته اســت. مذاکرات پنهان بین نمایندگان دولت جو 
بایدن و دولت ونزوئال هنوز ادامه دارد و دورنمای امیدبخشی 
را فراهم کرده است که روابط اروپا و ونزوئال به حالت عادی 
برگردد و اروپا در زمستان امسال با مشکالت کمتری دست 

به گریبان باشد.
مدیرکل اســبق امور خزر و آســیای میانه وزارت نفت 
خاطرنشان کرد: چنانچه اروپا به خواســته ونزوئال پاسخ 
مثبت ندهد ، با توجه به اینکه دورنمای بازگشــت ایران به 
بازارهای رسمی انرژی اروپای شمالی خوش بینانه نیست، 
مردم اروپا زمستان سختی را باید بگذرانند. چراکه قیمت گاز 
و برق در اروپا بشدت افزایش خواهد یافت درنتیجه اقتصاد 
کشورهای اروپائی با تورم و رکود همزمان دست به گریبان 

خواهد شد.

مدیرکلاسبقامورخزروآسیایمیانهوزارتنفت

چشم اروپا به نفت و گاز ایران و ونزوئال است

گفت وگو

قیمت دالر تا میانه روز سه شــنبه روند کاهشی داشت 
و تا ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان هم پاییــن آمد. اما از میانه دیروز 
افزایشی شد. آیا این روند افزایشــی در روزهای آینده هم 

ادامه دارد؟
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر تا میانه روز چهارشنبه 
در محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما از میانه روز اخبار 
برجامی، بــازار را صعودی کرد و قیمــت دالر در معامالت 

غیرقانونی فردایی تا ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان هم رفت.
عامل دیگری که به دالر ســیگنال افزایشی داد، قیمت 
دالر سلیمانیه بود که از بازار تهران بیشتر شد. قیمت دالر 
سلیمانیه در ساعاتی از روز به ۳۰ هزار تومان هم رسید اما 

مجددا به کانال ۲۹ هزار تومان برگشت. اما تاثیر این رفت و 
برگشت بر بازار تهران، افزایش قیمت دالر بود.

چراقیمتدالرافزایشداشت؟
تا اوایل هفته موضع ایران در قبال برجام یا ســکوت بود و 
یا اظهارنظرهایی که چندان سیگنال منفی به بازار نمی داد. 
اما روز سه شنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی اعالم کرد خواســته های آژانس از ایران زیاده خواهی 
محسوب می شود، زیرا به دلیل تحریم ها این خواسته ها قابل 

اجرا نیستند.
جز این وزیر کشور هم تاکید کرد: دولت سیزدهم با قدرت 
در حال مذاکره است و از خواسته های مردم کوتاه نمی آید، 
مسائل مردم را هم با »توافق نامناسب« گره نمی زند. طرف 
امریکایی هم اعالم کرده که اگر ایــران اگر ایران آماده انجام 
تعهدات خود باشــد ما نیز آماده ایم. این همان پینگ پنگ 
سیاسی آشنایی است که ماه ها و حتی سال هاست که ادامه 

دارد و طرفین هر کدام پذیرش برجام و تعهدات را به طرف دیگر 
منوط و مشروط می کنند. این سیگنال ها اما امروز بازار ارز را 

کمی صعودی کرد و قیمت دالرباال رفت.

پیشبینیقیمتدالردرروزهایآینده
اما قیمت دالر در روزهای آینده چه می شود؟ پاسخ به این 
سوال، یک پاسخ تکراری است. قیمت دالر در این روزها وابسته 

به روند مذاکرات هسته ای است و هر گفتگو و خبری در این 
مذاکرات بر روند قیمت دالر اثر می گذارد. اما آنچه فعال مشهود 
است این است که بازار ارز فعال در حال رصد شرایط است. از 
ابتدای هفته تاکنون معامله گران بازار ارز تنها شاهد رویدادها 
و شنونده اظهارنظرها بودند و دالر چند روز در میانه کانال ۲۹ 
هزار تومان ایستاد. اما به نظر می رسد بازار از این سکون خسته 
شده و در حال حرکت است. حرکتی که به سمت صود است 

و نه روند نزولی.
چون سیگنال هایی که فعال از مذاکرات شنیده می شود این 
است که هر کدام از طرفین منتظر واکنش و ُحسن نیت طرف 
مقابل است. اما این واکنش مثبت فعال به بازار ارز القا نمی شود.
از طرف دیگر در ابتدای هفته اعالم شــد که بلیط وین در 
جیب باقری است و احتماال او برای روند جدید مذاکرات به وین 
می رود. اگر باقری عازم وین شود ممکن است روند صعودی 
دالر متوقف شود. اما اگر روند مذاکرات معلق بماند، قیمت دالر 

روند صعودی پیدا می کند.

ارسالسیگنالجدیدبهبازارارز

یخ دالر آب شد

گزارش


