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خبر اقتصادی

ازسوی صندوق بین المللی پول به عمل آمد؛
 پیش بینی کابوس وار برای آینده 

اقتصادی ایرانی ها
تســنیم: صنــدوق 
بین المللــی پول رشــد 
اقتصــادی، نــرخ تــورم 
و نــرخ بیکاری ایــران در 
ســال جاری را به ترتیب 

۳ درصد، ۴۰ درصــد و ۹.۴ درصد پیش بینی کرد. این 
گزارش نرخ تورم ایران در سال 2۰21 را ۴۰.1 درصد 
برآورد و پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 
جاری به ۴۰ درصد برسد که اندکی نسبت به سال قبل 

کاهش خواهد یافت.
بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی وضعیت تراز 
حساب های جاری ایران نیز در سال جاری بهبود خواهد 
یافت و به معادل 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد 
رسید. تراز حساب های جاری ایران در سال قبل معادل 

۰.7 درصد تولید ناخالص داخلی اعالم شده بود.
    

آغاز صادرات خودروی ایرانی
به ارمنستان

رئیس سازمان توسعه 
تجارت گفت: ارمنســتان 
ســفارش گــذاری 2۰۰ 
دســتگاه خودرو از ایران 
داشــته اســت کــه این 

خودروها به تدریج در حال ارسال هستند. هیأت هفت 
نفره پارلمانی ارمنستان به ریاست رئیس گروه دوستی 
ایران و ارمنستان پارلمان این کشور با حضور در تهران 
با وزیر صمت و رئیس سازمان توســعه تجارت دیدار و 

گفتگو کرد.
رضا فاطمــی امین وزیر صمت در ادامــه این دیدار 
با استقبال از ایجاد توســعه تجارت با ارمنستان گفت: 
آماده توسعه تجارت با ارمنستان، ایجاد خط تولید لوازم 
خانگی در ارمنســتان و همکاری های خودرویی با این 

کشور هستیم.
همچنین در این دیــدار علیرضا پیمان پاک رئیس 
سازمان توسعه تجارت نیز به اقدامات انجام شده دو کشور 
برای کاهش عوارض جاده ای اشاره کرد و گفت: بزودی 

شاهد تغییراتی در این زمینه خواهیم بود.
    

براساس آمار دولت؛
درآمد نفتی ایران امسال  ۸  برابر شد

ز  درآمــد دولــت ا
محــل صــادرات نفت و 
فرآورده های نفتی در سال 
گذشته 11 برابر و ۵ ماهه 

امسال ۸ برابر شده است.
گزارش های آماری رســمی دولت حاکی اســت، 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی 
در سال 1۴۰۰ بیش از 11 برابر و در ۵ ماه اول سال 1۴۰1 

نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم منتهی به مرداد 1۴۰1 
هم نسبت به دوره مشابه ســال قبل حدود ۳.7 درصد 

کمتر شده است.
گزارش رسمی دولت نشان می دهد، ضریب جینی به 
عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال 1۴۰۰ با 
اندکی بهبود به ۰.۳۹ درصد رسید و انتظار آن است که در 

سال جاری نیز بهبود یابد.
همچنین درآمدهای عمومی دولت به عنوان منبع 
پایدار بودجه در ۵ ماهه اول سال 1۴۰1 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حدود 66.۵ درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی غیرنفتی کشور هم با روند فزاینده از 
رقم ۳.1 درصد در بهار 1۴۰۰ به ۴.۳ درصد در بهار 1۴۰1 

افزایش یافت.
    

پوتین: 
روسیه در بازارهای انرژی

علیه هیچ کس عمل نمی کند
ایسنا- یک هفته پس از 
انتقاد واشنگتن از تصمیم 
اوپک پالس برای کاهش 
بزرگ تولیــد نفت، رئیس 
جمهور روسیه اعالم کرد 

مسکو علیه هیچ کس در بازارهای انرژی عمل نمی کند و 
به دنبال توازن بین عرضه و تقاضا برای نفت است.

والدیمیر پوتین در گفت و گو با شیخ محمد بن زاید 
آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، گفت: هدف 
روسیه، ایجاد ثبات در بازارهای انرژی و تضمین متوازن 

بودن عرضه و مصرف نفت بوده است.
رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس دولت امارات 
متحده عربی در سن پترزبورگ گفت: ما همچنین فعاالنه 
در چارچوب اوپک پالس کار می کنیم. می دانم موضع 
شما، اقدامات ما، تصمیمات ما علیه هیچ کس نیست؛ ما 
به دنبال آن نیستیم که اقداماتمان، مشکالتی برای کسی 
ایجاد کند. هدف از اقدامات ما، ایجاد ثبات در بازارهای 

انرژی جهانی است.

 درســت وقتی وزیر صمت از نهایی 
شدن درخواســت دو متقاضی واردات 
خودرو به کشو خبر داد و تاکید کرد به 
زودی فرآیند واردات خودرو به کشــور 
آغاز خواهد شد، رئیس مجلس ایراداتی 
که متوجه این آیین نامه بود را به دولت 

ابالغ کرد. 
 آیین نامه واردات خودرو در شهریور 
ماه پس از کش و قوس هــای فراوان به 
تصویب رسید اما مفاد پیش بینی شده 
در آن زیر یک عالمت سئوال بزرگ قرار 
داشت. دولت خالف رویه همیشه عوارض 
واردات و ســود بازرگانی را پیش بینی 
نکرده و با تعیین سقف قیمت خودروی 
وارداتی شرایطی را برای انتقال تکنولوژی 
و همچنین تاسیس نمایندگی در کشور 
مشخص کرده بود که همه این ها نشان 
می داد واردات خودرو قرار نیست برای 

تمامی متقاضیان، ساده باشد . 
کار بدان جا رســید که حتی دادفر، 
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو در 
رسانه ها تاکید کرد قرار نیست خودرو به 
کشور وارد شود و مهرماه نیز اولین گروه 
خودروهای وارداتی از راه نخواهند رسید. 
البته پیش بینی وی در دومین بخش به 
حقیقت پیوست. مهرماه به بیستمین 
روز رسید و خبری از اجرایی شدن واردات 
خودرو نیست و حاال با مشکالتی که پدید 
آمده است، به نظر نمی رسد این امر در 1۰ 

روز آینده نیز محقق شود. 

 واردات خودرو ، قصه ای با سر دراز 
وقتی ترامپ از برجام خارج شــد تا 
ایران را تحت فشار بیشتری قرار دهد، 
واردات بسیاری از کاالهایی که لوکس 
تشخیص داده می شدند از جمله خودرو 

قطع شد . 
 استناد به نبود ارز کافی برای واردات 
این اقالم بود . حاال از پس گذشت چهار 
سال دولت پیش بینی کرده است یک 
میلیارد دالر خودرو را در محدوده قیمتی 

1۰ تا 2۰ هزار دالر به کشور وارد کند . 
بر اساس این گزارش اما از همان زمان 
که شرایط دولت برای واردات مشخص 
شد بسیاری تاکید داشــتند که با این 

وضعیت امکان واردات خودرو به کشور 
فراهم نیســت و احتماال تنها گروهی 
خاص می توانند به اســتناد این مصوبه 
خودرو وارد کنند چرا که شــرط ایجاد 
نمایندگی در ایران به گونه ای است که بر 
اساس آن بسیاری از خودروهای معتبر 
نظیر تویوتا و ... امکان واردات خودرو به 
ایران ندارند. بررســی ها نشان می دهد 
حتی در روزهایی که واردات خودرو به 
کشور رونق داشــت نیز چنین اتفاقی 
رخ نداده بود و بســیاری از شرکت های 
معتبر خودروســازی هیچ گاه در ایران 
نمایندگی نداشته اند. این نکته را دبیر 
انجمن خودروسازان بارها مورد استناد 

قرار داده است. 
از سوی دیگر تعیین محدوده قیمتی 
1۰ تا 2۰ هزار دالر محدوده ای است که 
در آن تکنولوژی بــاالی خودرو وجود 
ندارد و نمی توان این گونه نتیجه گرفت 
که شرط واردات خودرو به کشور در قبال 

واردات تکنولوژی محقق شود. 

مجلس چه می گوید؟
حال ســئوال مهم این اســت که 
انتقادات مجلس شــورای اسالمی به 
آیین نامه اعالمی واردات خودرو چیست؟ 
قالیباف نامه ای به رئیس جمهوری نوشته 
و ســه ایراد را متوجه آیین نامه اجرایی 
واردات خودرو دانســته است. وی یکی 
از ایرادات را چین شــرح داده اســت. 
»براساس ماده 1۴ قانون امور گمرکیـ  
مصوب 1۳۹۰ـ  که مقرر می دارد: ارزش 
گمرکــی کاالی ورودی در همه موارد 
عبارت اســت از ارزش بهای خرید کاال 
در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل 
)ســیف( به اضافه ســایر هزینه هایی 
که به آن کاال تــا ورود بــه اولین دفتر 
گمرکی تعلق می گیرد، بنابراین تبصره 
2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش 
گمرکی خودرو را منحصر به هزینه های 
حمل ونقل )سیف( دانسته، مغایر قانون 
است.« بنابراین رئیس مجلس بندی از 
واردات را که به موضوع تعرفه گمرکی 

شناور پرداخته مغایر با قانون می داند.«
دو ایراد دیگر نیــز حقوقی و مرتبط 
با مرجع تعیین سود بازرگانی و تصوی 

آیین نامه است.
 

 سخنگو وارد می شود 
 در پاســخ بــه ایــرادات اعالمی، 
ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در رابطه با ایراد سه گانه رئیس 
مجلس شــورای اســالمی از مصوبه 
آیین نامه واردات خــودرو و ابالغ آن به 
رئیس جمهوری، تاکیــد دارد که این 
ایرادات مطرح شده به آیین نامه واردات 

خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اشکال های وارده به 
این آیین نامه به زودی اصالح و نتیجه آن 
در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.

این مسئول در وزارت صمت تصریح 
کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات 
خودرو جدی است و قطعا واردات انجام 
خواهد شــد. در عین حال وزیر صمت 

نیز با بیان اینکــه فرایند واردات خودرو 
به کشور با ُکندی مواجه نیست، گفته 
است: به طور قطع در آینده شاهد ورود 
نخستین خودروهای وارداتی به کشور 

خواهیم بود.
وی تاکید دارد: تا کنون ۳۰۰ شرکت 
یا شخص حقیقی برای واردات خودرو 
درخواست داده اند، اما بسیاری از آنها در 
همان ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط 
الزم حذف شــدند. وی افزود: مطابق 
اعالم وزارت صمت، افراد و شرکت هایی 
که قصد واردات خــودرو را دارند، باید 
از خدمات پس از فــروش و همچنین 
نمایندگی برخوردار باشند، اما بسیاری 

شرکت ها این شرایط را نداشتند.

بازاری درگیر رکود تورمی 
 بازار خــودروی ایــران مدت های 
طوالنی است درگیر رکود تورمی است. 
در حالی که مشتری چندانی در این بازار 
حضور ندارد اما قیمت ها همچنان روندی 

افزایشی را تجربه می کنند. این وضعیت 
البته تنها مبتالبه بازار خودرو در کشور 
نیست، سایر بازارها نیز با وجود درگیری با 
رکود، همچنان با این مساله مواجهند که 

قیمت ها در حال رشد هستند . 
 وقتی موضوع واردات خورو به کشور 
مطرح شد، بسیاری چنین نتیجه گرفتند 
که ممکن است با ورود خودروهای جدید، 
قیمت خودروها در ایــران تحت تاثیر 
قرار گرفته و دســتخوش کاهش شود 
اما حاال بررسی ها نشــان می دهد ورود 
خودروها با وجود مشخص نبودن سود 
بازرگانی و نامشخص بودن قیمت نهایی 
بدان معناست که محدوده تاثیرگذاری 
قیمت بسیار محدود است و تنها بخشی 
از خودروهای وارداتی به کشور را تشکیل 
می دهد و خودروهــای تولید داخل را 

چندان متاثر نمی کند. 
 در این فضاســت که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تاکیــد دارد که واردات 
خودرو به کشــور قطعی اســت . حاال 
بسیاری می گویند حتی قطعی بودن این 
مساله بدان معنا نیست که در هفته های 
پیش رو خودرو به کشــور وارد شــود و 
باید منتظــر بود و دید چــه زمانی این 
مهم امکان وقوع دارد. هر چه هســت، 
در هفته های اخیر درگیری با مفاد این 
آیین نامه همچنان تداوم دارد حتی اگر 
بنا بر اعالم فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درخواست دو متقاضی 

قطعی شده باشد. 

قالیباف به آیین نامه اجرایی واردات خودرو سه ایراد اساسی گرفت؛

حکایت یک مصوبه پیچیده در مه!
ایمان   ربیعی

از همان زمان که شرایط 
دولت برای واردات خودرو 

مشخص شد بسیاری تاکید 
داشتند که با این وضعیت 
امکان واردات خودرو به 

کشور فراهم نیست و احتماال 
تنها گروهی خاص می توانند 
به استناد این مصوبه خودرو 

وارد کنند، چراکه شرط 
ایجاد نمایندگی در ایران 

به گونه ای است که بسیاری 
از خودروسازان معتبر امکان 

ورود به ایران را ندارند 

 دبیر کانون سراسری انبوه سازان معتقد است سیاستگذاران 
باید نگران کاهش شدید سرمایه گذاری در حوزه مسکن باشند 
چرا که این اتفاق هشــدار افزایش دوباره قیمت در این بازار را 

می دهد.
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری خبرآنالین با اشاره 
به اینکه قیمت مسکن در همین یک ســال در تهران رشدی 
قابل توجه را تجربه کرده اســت، درباره دالیل افزایش نرخ ها با 
وجود رکود عمیق در بازار مسکن گفت: به نظر می رسد حجم 
سرمایه گذاری در بازار مسکن طی ۴ سال گذشته به شدت کاهش 
یافته است و آمارها موید این موضوع است که سیر نزولی در این 
حوزه داشته ایم که عمده دالیل آن به سیاست ورزی دولت در 

حوزه مسکن برمی گردد.
الزم به توضیح اســت آمارهای ارائه شــده از سوی مراجع 
رسمی نشان می دهد متوسط قیمت مسکن در شهریور 1۴۰1 
به ۴6 میلیون و 111 هزار تومان رسیده و این در حالی است که 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریورماه 

سال گذشته، ۳1 میلیون و 7۰۳ هزار تومان گزارش شده بود.
فرشــید پورحاجت تصریح کــرد: هنگامی کــه دولت در 
سیاست گذاری به نحوی عمل می کند که تورم را به بازار منتقل 
کند و از آن سو بخش نظارتی دولتی نیز در زمینه کنترل این بازار 
هیچ عالقه مندی نشان نمی دهد، چه انتظاری می توان داشت؟ 

بخش مسکن رها شد
پورحاجت افزود:  در حالی که بخش مسکن، بازار اقتصادی 
بسیار مهمی است اما رها شــده و در نهایت امروز پدیده رکود 
تورمی دامن این بازار را گرفتــه و رها نمی کند و به نظر بنده در 

آینده نیز شدت و حّدت این موضوع افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: هنگامی که در 6 ماه نخست سال 1۴۰1 و در 
تهران بزرگ کاهش ۵۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی 
رخ می دهد؛ یعنی عرضه و تقاضا در تهران به عنوان شهری که 
6۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی تولید مسکن ثبت نام کرده اند، 
موید این موضوع است که باید منتظر تورم جدیدتری در این حوزه 

باشیم زیرا کل ساخت و ساز این شهر را اگر به کار اندازیم شاید 
به عدد 1۰۰ هزار واحد هم نرســیم! درحالی که فقط در بخش 
مسکن ملی 6۰۰ هزار متقاضی با استطاعت مالی تقریبا محدود 
وجود دارد و این یعنی عقب ماندگی ۵۰۰ هزار واحدی فقط در 

این بخش داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: به اعتقاد بنده این 
بازار رها شده، دولت، مجلس،  نهادهای مختلف شهری و محلی 
مانند شورای شهر، شهرداری و ... به هر طریق و مدلی که صالح 
می دانند این بازار را رها کرده اند و تنها اولویت آنها حفظ درآمد از 
این بخش برای دولت است. برای نمونه می توان به مالیات های 
تعیین و اتخاذ شده برای بخش مسکن اشاره کرد و به جز اخذ 
مالیات شاهد خدمات رسانی مناســب هم نیستیم. از آن سو 
داستان های مختلفی در پشت پرده اخذ عوارض شهرداری ها 
نهفته است و عمال حقوق کارمندان با این منبع درآمد پرداخت 
می شود. بخش دیگر را می توان مربوط به خدمات شرکت های 

آب، برق و گاز دانست که همین روال را طی می کند.
این فعال بازار ساخت و ساخت در بخش خصوصی اظهار کرد: 
درحالی که این همه هزینه ای که دولت، مراکز و نهادهای محلی، 
ســازمان و ارگان های مختلف و تحت عنوان دولت خصوصی 
در حال ارایه خدمات هستند مانند سازمان نظام مهندسی یا 
شرکت توزیع نیروی برق و ... اساسا خدماتی به بخش خصوصی 

ارایه نمی دهند، یعنی تولیدکننده بخش مسکن ناچارا تبدیل به 
شرکت توزیع نیروی برق، آبفا، کارت خوان شهرداری ها، تامین 
کننده حقوق و دستمزد ۵۰۰ هزار مهندس در کشور و ... شده 

است بنابراین باید پرسید چه انتظاری از این بازار دارید؟

بخش خصوصی جایی در برنامه های مسکنی
 دولت ندارد

پورحاجت گفت: در این شرایط ما در حال فعالیت اقتصادی 
هستیم و بنابراین انتظار فعالیت بیشتری از بخش خصوصی 
و تولیدکنندگان نمی توان داشت؛ ضمن اینکه دستگاه هایی 
که عنوان شد از بخش خصوصی هزینه های سنگین دریافت 
می کنند و در مقام اجرا نیز پیچیده ترین بروکراسی ها و گلوگاه ها 
را برای بخش تولید در نظر گرفته اند و جالب اینکه به جای کاستن 
از موانع همچنان این موارد را دنبال می کنند. برای نمونه شهردار 
تهران چندی پیش اعالم کرد کــه تالش می کنند مدت زمان 
صدور پروانه ساخت را از 6 ماه کاهش دهند در حالی که این کار را 
می توان حداکثر در یک هفته انجام داد تا بخش خصوصی سرمایه  

خود را وارد این حوزه کند.
وی خطاب به مسووالن دولتی و شهری بیان کرد:  شما که 
هزینه سنگین دریافت می کنید حداقل خدمات خوب و مناسب 

به مردم ارایه دهید.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان:

 صدور پروانه ساختمانی نصف شد

خبر

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این گونه نیست که 
دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت 
درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث 
عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات اســت. باید توجه داشته 
باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می شود اما 

گاهی افراد در حالت انتظار باقی می مانند که ببینند هزینه 
این تصمیم تا چقدر می تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان 

دست به اتخاذ آن تصمیم  بزنند.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه ریشه 
اعتراضات مشکالت اقتصادی است، اظهار داشت: از سال ۹7 
که اراده دولت مبنی بر تغییر نرخ برابری دالر بود و پس از آن 
نرخ دالر به تدریج از ۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید، 
بستری برای این اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم، ایجاد 
و از آن به بعد هم در سال ۹۸ هم با افزایش نرخ بنزین شاهد 
تکرار این اتفاقات بودیم؛ کامال مشخص بود که اعتراضاتی 

به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: پس از این تحوالت اقتصادی؛ با تغییر نرخ 
برابری ارز، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش 
پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه مدت در کنار افزایش نرخ 

تورم که به باالتر از ۴۰ درصد هم رسید، کامال مشخص بود 
جمعیت عظیمی به سمت فقر هدایت شوند و طبقه متوسط 
جامعه هم به سمت طبقات فقیر حرکت کنند. همین فرایند 
پتانسیلی را ایجاد کرد تا در شرایط خاصی مانند امروز این 
موج انتقادات و اعتراضات تجمعی ناشی از آثار اقتصادی سر 

باز کند و خود را بروز دهند.  
این کارشناس اقتصادی گفت: شــاید پس از این مردم 
دیگر نیازی به ارایه دلیلی برای اعتراضات خود نداشته باشند 
و دیگر با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نشویم و انتقادات 
و اعتراضات مشــخصا با موضوع اقتصادی دنبال شوند و با 
معترضانی مواجه خواهیم بود که شرایط اقتصادی جامعه را 

هدف گذاری می کنند.
حیدری با بیان اینکه شــرایط موجود، نتیجه و تصویر 
سیاســت های غلط دولت ها اســت که امروز جمعیت 2۵ 

میلیون فقیر در جامعه وجود دارد که علیرغم آنکه بیشتر 
از ساعت معمول و متعارف کار می کنند اما توانایی پوشش 
هزینه های حداقلی را ندارند، افزود: طبیعی است که در این 
شرایط باید منتظر اعتراضات در جامعه بود که بخشی از این 
اعتراضات پنهان و با هدف ناکارآمد کردن اقتصاد بوده و آثار 
آن را تنها می توان در اعداد و ارقام مربوط به شــاخص های 
اقتصادی دید. همچنین بخشــی از اعتراضات و انتقادات 
آشکار بوده به شکل همان چیزی که این روزها با آن مواجه 
هستیم و معتقدم پس از این هم با اشکال مختلف اعتراضات 

و به طور مشخص با رویکرد اقتصادی مواجه خواهیم بود.  
وی با اشاره به پاسخ دولت به مطالبه های اقتصادی مردم 
در این شرایط گفت: این گونه نیست که دولت به مطالبات 
مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی جامعــه دارد اما بحث عدم توانایی در 
اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای 
یک تصمیم هزینه کمی داده می شــود اما گاهی افراد در 
حالت انتظار باقی می مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا 
چقدر می تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ 

آن تصمیم  بزنند.

یک کارشناس اقتصادی: 

 ناکارآمدی دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است
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