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خبر اقتصادی

یارانهخریداراندالرسهمیهای
تغییرمیکند؟

ایســنا- ســخنگوی 
ســازمان هدفمنــدی 
یارانه ها گفت:: مســلما 
خریــد ارز آن هــم بــه 
میــزان ۲۰۰۰ دالر جزو 

فعالیت های اقتصادی خانوار به شمار می رود و اطالعات 
آن برای سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال می شود.

طیبه حسینی، ادامه داد: خرید ارز از سویی تراکنش 
مالی به حساب می آید و از سوی دیگر فعالیت اقتصادی 
محسوب می شود و این مساله برای سازمان هدفمندی 
یارانه ها و وزارت رفاه در پایگاه اطالعات اقتصادی خانوار 

و پایگاه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا فعالیت  
اقتصادی ممکن است باعث تغییر دهک یارانه ای مردم 
یا حذف آنها از لیست یارانه بگیران شــود، ادامه داد: 
معیارهای دهک بندی مردم و یارانه بگیران از ســوی 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعیین شده و برحسب 
آن دهک بندی صورت می گیرد؛ بنابراین ســازمان 
هدفمنــدی یارانه ها فقط اجرا کننده سیاســت ها و 
برنامه هایی است که از سوی وزارت رفاه اعالم می شود.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: 
مالکیت خودرو، تراکنش مالی، درآمدهای خانوار و غیره 
جزو فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند که اتفاقا 
برحســب آن دهک بندی های مختلف برای برقراری 

یارانه نیز انجام می شود.
    

عبدالملکی:
ایجادمناطقآزادجدید

تسریعخواهدشد
دبیــر شــورای عالی 
مناطــق آزاد تجــاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی 
گفت: در خصوص ایجاد 
مناطــق آزاد جدیــد، 

فصل الخطــاب قانون اســت و با توجه بــه تصویب 
قانون گذار، حتماً تسریع خواهد شد.

حجت اهلل عبدالملکی در نشست با معاونین و مدیران 
این مجموعه، از مناطــق آزاد به عنوان موتور محرک 
توسعه اقتصاد کشــور نام برد و اظهار کرد: مجموعه 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از بخش های مهم اقتصادی کشــور و دولت محسوب 
می شوند و رئیس جمهور نیز نســبت به این مناطق 

حساسیت ویژه ای دارند.
وی افزود: مناطق آزاد با شرایط و خصوصیاتی ویژه 
در نظر گرفته شده است که این ویژگی ها این مناطق 

را به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
    

مبلغوزمانواریزسودسهامعدالت
درنیمهدومسال

همشهری آنالین- سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ 
برای هر برگ سهام حدود ۵۰۰ هزار تومان است. این 
سود احتماال برای دارندگان سهام یک میلیونی دوبرابر 

یا معادل حدود یک میلیون تومان خواهد بود.
احســاس خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش از 
پرداخت سود سهام عدالت ۱۴۰۰ تا پایان آذر ۱۴۰۱ 
خبر داد. بر اساس جزییاتی که تاکنون منتشر شده، 
قرار است این سود برای ۴۹ میلیون سهامدار عدالت 

واریز شود.
    

چیزیبهاسماینترنتنداریم!
خبرانالیــن - عضــو 
هیئــت مدیره ســازمان 
نصر تهــران می گوید این 
روزها دیگر چیزی به نام 
اینترنت نداریم و با تداوم 

این وضعیت هم اقتصاد دیجیتال را از دست می دهیم و 
هم از صنعت روز دنیا عقب می مانیم.

کیوان جامه بزرگ به تشریح وضعیت فعلی اینترنت 
کشور پرداخته و درباره تبعاتی مانند نابودی اقتصاد 
دیجیتال و آسیب به سایر صنایع کشور، که درنتیجه 
تداوم وضعیــت اختالل در اینترنــت رخ خواهد داد، 

هشدار داد. 
جامه بزرگ معتقد است در شرایط کنونی اینترنت 
به معنای دقیق آن در کشور وجود ندارد و تصریح کرد: 
چیزی که وجود دارد یک شبکه دست و پا شکسته و 
ناپایدار است که مسئوالن هم به صراحت گفتند هیچ 
حسابی روی تداوم فعالیت پلتفرم های بین المللی آن 

باز نکنید. 
به اعتقاد این عضو ســازمان نصر تهران نتیجه در 
پیش گرفتن چنین سیاستی در خصوص اینترنت این 
است که در آینده، اقتصاد دیجیتال هم نخواهیم داشت 
و پیرو آن سایر صنایع کشور نیز در این شکاف دیجیتالی 
سال ها عقب  می افتند، چراکه اساساً فرصت تعامل با 
دنیا از دست رفته و جهان کاربران ایران محدود به داخل 

کشور می شود.

درســت در روزهایی که دالر در 
ســبزه میدان و فردوســی در حال 
ثبت رکوردهای تازه است، مقامات 
دولتی ایران از افزایش فروش نفت و 
همچنین وصول پول درآمدهای نفتی 

سخن می گویند. 
 معــاون اول رئیس جمهوری در 
حالی از رشد قابل توجه درآمدهای 
نفتی سخن گفته اســت که دالر در 
بازار در حال زورآزمایی برای ماندن 
 در کانال ســی و شــش هزار تومان 

است. 
ایــن اولین بــاری نیســت که 
مقامات دولتی از رشــد قابل توجه 
درآمدهــای نفتی خبــر می دهند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش 
از این از سه برابر شــدن درآمدهای 
حاصل از فروش نفت ســخن گفته 
بود و حاال معاون اول رئیس جمهوری 
می گوید که پول حاصل از صدور نفت 

نیز وصول می شــود .  او گفته است: 
امروز نفت را به خوبی می فروشیم و 
جابه جایی پول به نحو مطلوب انجام 
و هزینه هــای جاری کشــور بدون 
اســتقراض و روش هایــی که منجر 
به تورم شــود تأمین می شود. امروز 
با وجود تصویری که از کشــورمان 
نمایش داده می شود، ایران در نقطه 
بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت 
توانستیم گره های بسیار بزرگی را در 
فروش نفت، جابه جایی پول، تأمین 

کاالهای اساسی و سایر موارد پشت 
سر بگذاریم.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی 
دولت نیز به تازگی  با انتشار مطلبی در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
صادرات نفــت ایــران در ماه پیش 
رکورد چند ســال اخیر را شکست 
و پــول فــروش آن جایگزین خلق 

سرسام آور نقدینگی می شود.

آمار چه می گوید؟ 
مقایسه عملکرد وصول درآمدهای 
حاصــل از صادرات نفــت، میعانات 
گازی، گاز طبیعــی، فرآورده هــای 
نفتی و محصوالت پتروشیمی در دو 
ماه امسال نســبت به پارسال نشان 
می دهــد وصول درآمدهــای ارزی 
در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
بیــش از ۶۰ درصد بیشــتر از مدت 
مشابه پارسال بوده است. برای نمونه 
درآمدهای پتروشیمی که به سامانه 
نیما واریز شــده در دو ماه نخســت 

پارســال ۱.۵ میلیارد دالر بود که در 
دو ماه امســال به دو میلیارد و ۴۵۰ 

میلیون دالر رسیده است.
همچنین از ابتدای شــروع به کار 
دولت سیزدهم صادرات نفت ایران 
نسبت به قبل افزایش یافته و آن طور 
که جواد اوجی، وزیر نفت اعالم کرده 
تا به امروز پول نفت فروخته شده در 
سررسیدهای خود وصول شده است. 
وزارت نفت از ابتدای شــروع به  کار 
دولت ســیزدهم توانسته هم زمان با 
افزایش دریافت پول نفت از مشتریان 
خــود، قراردادهای جدیــدی برای 
فروش نفت خام با ســایر کشــورها 
منعقد کند. همچنین به گفته وی، 
بیش از ۱۲.۵ میلیارد دالر ارز حاصل 
از فروش محصوالت پتروشــیمی به 
سامانه نیما در سال گذشته واریز شده 
و اگر می خواستیم با روش دولت قبل 
به ســمت فروش نفت برویم، معلوم 
نبود قیمت ارز چگونه بود. وی با بیان 
اینکه در ســال ۱۴۰۰ بیش از چهار 

برابر بیشتر وصول مطالبات نسبت 
به سال ۱۳۹۹ در بخش صادرات گاز 
انجام شده است، اظهار کرد: پارسال 
چهار میلیــارد دالر وصول مطالبات 
در بخش گاز انجام شده، در حالی که 
این رقم در ســال ۱۳۹۹ برابر با یک 
میلیارد و ۲۵ میلیون دالر بوده است.

طبق اعــالم ســازمان برنامه و 
بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی 
پنج  ماه سال ۱۴۰۱ نشان  می دهد که 
در این مدت وصول درآمدهای نفتی 
۷۰۰ درصد افزایــش یافته و منابع 
فروش نفــت و فرآورده هــای نفتی 
به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. این آمار گویای این است که 
دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به 
دولت پیش نفت بیشتری صادر کند، 
هم اینکه پول فروش آن به کشــور 
بازگردد که به معنای موفقیت دولت 

در دور زدن تحریم های نفتی است.

کارشناسان چه نظری دارند؟
سید حمید حسینی، کارشناس 
حوزه نفت و فعــال اقتصادی معتقد 
است افزایش قابل توجه درآمدهای 
نفتی ناشی از رشد قیمت نفت است 
و دولت بازارهای جدیــدی را نیافته 
است. این نکته از سوی نرسی قربان، 
کارشــناس بازار نفت نیز تایید شده 
اســت. البته وزیر نفت پیش تر تاکید 
کرده است ایران تحت هیچ شرایطی 
روش های فروش نفــت خود را فاش 
نمی کنــد و به واســطه تحریم قصد 
ندارد از مشتریان نفتی خود رونمایی 
کند . نفت در شــرایط فعلی در کانال 
۹۰ دالر اســت در حالــی که قیمت 
پیش از این در محــدوده پایین تر از 
این رقم قرار داشت و در سال گذشته 
در کانــال ۶۰ دالر معامله می شــد. 
آنچه داستان را در این میان پیچیده 
می کند این است که اگر درآمدهای 
نفتی رو به افزایش است و بنا بر اعالم 
معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت 
پول حاصل از صادرات نفت و گاز نیز 
وصول می شود، چرا بازار ارز با تالطم 
قیمتی روبرو شــد و چرا هنوز بانک 
مرکزی توضیحی درباره دالیل رشد 
قیمت نداده و تنها درصدد هشــدار 
به خریــداران ارز و اجاره دهندگان 
کارت ملی برآمده است. مانور بر مساله 
افزایش صادرات نفت در حالی تداوم 

دارد که تحریم های نفتی ایران در کنار 
سایر تحریم ها پابرجاست و در کنار این 
تهدید تازه ای علیه نفت ایران از سوی 
همسایه شمالی ایجاد شده است. این 
تهدید تازه تالش روسیه است برای در 
اختیار گرفتن بازارهای نفت در آسیا . 
 پس از آنکه صادرات نفت روسیه 
به اروپا دســتخوش کاهش شد، این 
کشور تالش کرد با تخفیف های ویزه 
نســبت به افزیش صادرات خود به 
چین، هند و سایر کشورها اقدام کند. 
طبق آمار روسیه در ماه اکتبر توانسته 
با پشت سر گذاشتن عربستان و عراق 
به بزرگ تریــن صادرکننده نفت به 

هند تبدیل شود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی 
مؤسسه ُورتکســا، که محموله های 
انرژی را رهگیری می کند، صادرات 
نفت روســیه به هند در مــاه اکتبر 
نسبت به ماه قبل از آن ۸ درصد رشد 
کرده و بــه ۹۴۶ هزار بشــکه در روز 

رسیده است.
نکتــه مهــم اینجاســت که در 
ماه گذشــته چین نیــز بزرگ ترین 
واردکننده نفت دریای روسیه بود و 
روزانه یک میلیون بشکه از این کشور 
خرید کرده است. اوایل سال جاری 
بود که هند پــس از اعمال تحریم ها 
علیه مسکو از سوی کشورهای غربی و 
تخفیف خوردن نفت روسیه، واردات 

از این کشور را افزایش داد.
ایران پس از تحریم نفتی به برخی 
مشتریان ســنتی خود نظیر چین و 
هند نفت فروخته است. کارشناسان 
معتقدند تداوم این روند فضای بازار 
نفت ایران در دوره تحریم را تنگ تر 
از قبل خواهد کرد. باید دید این آمار و 
ارقام که مقامات بدان افتخار می کنند 
چرا در عین محقق شــدن نتوانسته 
است بازار ارز را آرام نگه دارد و در عین 
حال حضور ایران در بازارهای آسیایی 

همچنان ماندگاری دارد یا خیر؟ 

ایمان ربیعی

 باید دید این آمار و ارقام 
فروش نفت و وصول 

درآمدهای نفتی که مقامات 
بدان افتخار می کنند چرا 
نتوانسته است بازار ارز را 

آرام نگه دارد؟

سید حمید حسینی، 
کارشناس حوزه نفت و 
فعال اقتصادی معتقد 

است افزایش قابل توجه 
درآمدهای نفتی ناشی از 

رشد قیمت نفت است و 
دولت بازارهای جدیدی را 

نیافته است

یک معادله چند مجهولی درآمار نویدبخش مقامات

چرا پول نفت فتیله دالر را پایین نکشید؟

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران می گوید: 
کاهش شــدید قدرت خرید مردم کاالهای دست دوم را از 

دسترس خانوارهای ایرانی خارج کرده است. 
افزایش شدید قیمت لوازم خانگی در سال های اخیر بنا بر 
اعالم اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، 

کاهش شدید فروش این اقالم را رقم زده است.
تشــدید رکود در بازار فروش لوازم خانگی سبب شده تا 
برخی بر این باور باشند که این روزها بازار خرید و فروش لوازم 

دست دوم بازار گرمی اســت اما داوود عبداللهی فرد، رئیس 
اتحادیه صنف سمســاران و امانت فروشان از کاهش شدید 

خرید و فروش در این بازار خبر می دهد.
عبداللهی فرد در گفتگو با خبرآنالیــن درباره وضعیت 
فعلی فعاالن این صنف می گوید: وضعیت فعاالن این صنف 
و همکاران ما همانند سایر اصناف است زیرا بنیه مالی مردم 
ضعیف شده و نقدینگی در دست آنها کم است و این شرایط 
سبب شــده تا حتی نتوانند برای خرید کاالهای دست دوم 

اقدام کنند. رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران 
تصریح کرد: برخالف باور برخی افراد جامعه؛ قیمت کاالهای 
دست دوم نیز همانند کاالهای نو افزایش یافته و نرخ های فعلی 

با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.
وی گفت: شرایط متاسفانه به گونه ای است که همکاران 
فقط معامالت بســیار جزیی انجام می دهنــد و برخالف 
تصور عمومی کاســبی در این صنف اصال رونق ندارد. وی 
خاطرنشان کرد:  شــرایط رکود، تورم باال، افزایش نرخ ها 
گریبانگیر تمام صنوف شــده و در وضعیت کاری کســبه 

تاثیرگذار بوده است.
وی اظهار کرد: سمســار و امانت فروش واســطه ای بین 
فروشدگان و خریداران است؛ اما شبکه های مجازی تاحدودی 
دست همکاران بنده را از این بازار کوتاه کرده و در برخی موارد 

حتی از گردونه خارج شده ایم اما در مجموع خرید و فروش 
کاالهای دست دوم در شبکه های مجازی انجام می شود که 

حتی خرید و فروش در این بازار نیز کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه سمساران: 

مردمتوانخریدکاالیدستدومراندارند

خبر

عضو هیأت علمی دانشــکده خودرو دانشــگاه علم و صنعت اظهار داشــت: 
شرکت هایی می توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی در ایران 
داشته باشند اما بعید اســت که در عمل چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می رسد 

این واردات به نوعی فضا دادن به دالل ها باشد و به صنعت نیز آسیب وارد می کند.
امیرحســن کاکایی در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه واردات خودرو مشکل 
آئین نامه ای ندارد، گفت: بانک مرکزی مانع واردات خودرو در کشور شده و تا به 
امروز نیز درخصوص واردات خودرو اعالم نظر قطعی نکرده است و به نظر می رسد 
وزارت صمت با تدوین آیین نامه خودرو اقدامی در راستای اهداف این وزارتخانه 

انجام داده است.
وی با انتقاد از لیست واردکنندگان خودرو، تصریح کرد: هدف از واردات خودرو 
این بود که انحصار خودروسازان داخلی بر بازار را کاهش بدهند این در حالیست 
که دوباره واردات خودرو را به آنها واگذار کردیم. همچنین در لیست شرکت هایی 
که قرار است خودرو از آنها وارد شود نام شرکت هایی مانند رنو، سیتروئن به چشم 
می خورد؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر این شرکت ها می خواهند به ایران 
بازگردند چرا خسارت های که در سال های گذشته به ما وارد کرده اند را پرداخت 

نمی کنند.
این کارشناس بازار خودرو واردات را به یک بازی تشبیه کرد و افزود: بدون تردید 
واردات خودرو با این آئین نامه در بازار تعادل ایجاد نمی کند؛ و ممکن است چند 

هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود ولی بعید می دانم که نظام در نهایت نظر مثبت 
خود را در این زمینه اعالم کند چراکه اشکاالت اساسی در این شیوه واردات وجود 
دارد. هم اکنون نظام در جنگ اقتصادی قرار دارد و با این آیین نامه فاتحه صنعت 
داخلی خوانده می شود چرا که  امکان برگشت رنویی که به ما خسارت زده را فراهم 
می کنیم آن هم نه برای سرمایه گذاری و تولید در ایران، بلکه برای واردات خودرو.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت؛ واردات 

خودرو تعهدات کمتری برای خودسازان ایجاد می کند و در مقابل سود بیشتری 
به همراه می آورد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این پرسش در بین کارشناسان مطرح شد چرا 
زمانی که تویوتا در دنیا فراخوان می زند این فراخوان در ایران طرح نمی شود؟ طرح 
این پرسش باعث شد که ما متوجه شویم که واردکنندگان از نمایندگان اصلی تویوتا 
خرید نمی کنند و خریدها از دالل های درجه دو و ســه انجام می شود و در نتیجه 

تعهداتی که تویوتا می دهند را به خریداران ایرانی نمی دهند.
کاکایی با اشــاره به بندی از آیین نامــه واردات خودرو، خاطر نشــان کرد: 
شرکت هایی می توانند اقدام به واردات خودرو کنند که نمایندگی رسمی در ایران 
داشته باشند اما بعید اســت که در عمل چنین چیزی رخ بدهد و به نظر می رسد 

این واردات به نوعی فضا دادن به دالل ها باشد و به صنعت نیز آسیب وارد می کند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت سقف یک میلیارد دالری برای واردات خودرو در 
نظر گرفته است، اذهان کرد: این سقف به معنی انحصار است و هر شرکتی زودتر 
برای واردات اقدام کند این پول نصیب آنها خواهد شد؛ پس این واردات نوعی بازار 
گرمی است. شاید در ابتدای واردات کمی قیمت ها پایین بیایید اما در کلیت بر بازار 
خودرویی در ایران تاثیری نمی گذارد  مگر می شود قیمت خودرو دنا در کشوری که 
تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کند کاهشی شود؟ از این رو به نظر می رسد واردات 

خودرو یک نوع فرصت رانتی است.
کاکایی ادامه داد: به نظر من تا پایان سال بعید است که خودرویی وارد کشور 
شود اما نباید فراموش کنیم که بیت المال در دست دولت است و دولت می تواند 
هر کاری که می خواهد انجام دهد شاید برای اینکه ثابت کند کاری که می خواهد را 
انجام می دهد در نهایت اقدام به واردات خودرو کند اما این واردات در نهایت باعث 

توسعه و رقابتی شدن بازار نمی شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت: 

وارداتخودروبااینآییننامهیکفرصترانتیاست

گفت وگو


