اقتصاد

10
شاخص
رشد  2.2برابری صادرات نفتی
در بهار

در تــازه ترین نماگرهای اقتصادی منتشر
شده توسط بانک مرکزی اگرچه میزان تولید
و صــادرات نفت از سال  97تاکنون منعکس
نشده ،اما در بخش دیگر گویای آن است که
ارزش صادرات نفتی (مشتمل بر ارزش نفت
خام ،فراورده های نفتی ،گاز طبیعی ،مایعات
و میعانات گازی صادر شده و  )...در سه ماه
نخست امسال ،نسبت به دوره مشابه سال
قبل ،بیش از 2.2برابر شده است .این در حالی
است که یک محاسبه سرانگشتی از حدود دو
برابر شدن قیمت جهانی نفت در بهار امسال
نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد.

نرخ ارز

پنج شنبه  6آبان۱۴۰۰
21ربیع االول .1443شماره 20786
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(سامانهسنا) )-3/599(269/200

یورو

فروشنده و خریدار خودرو دست
از معامله کشیدند
تسنیم – هم اکنون بازار خرید و فروش خودرو
در رکــود قابل توجهی قــرار دارد و کمتر کسی
سراغ خرید خودرو می رود .ابهامات روند قیمت
گــذاری ها و عرضه محدود محصوالت توسط
خودروسازان هم بر تشدید رکود بازار اضافه کرده
است  .آن طرف هم هنوز رئیس جدید شورای
رقابت مشخص نشده است تا تکلیف قیمت های
جدید خــودرو در پاییز امسال معلوم شــود .بر
همین اساس بازار خودرو در بالتکلیفی قیمتی
قرار دارد و فروشنده و خریدار دست از معامله
کشیده اند .جالب این جاست در این بازار راکد
قیمت تعدادی از خودروها یک تا دو میلیون تومان
افزایش یافته است اما خبری از خریدار نیست.

واکنش وزارت راه به اخبار بیماری
وزیر؛ رستم  ۱۵ساعت در روز کار
میکند
تسنیم  -وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار
اخباری درخصوص بیماری وزیر راه و شهرسازی
اعــام کــرد :رستم قاسمی سالم و پرانرژی در
وزارتخانه مشغول انجام وظایف وزارتی است و
برنامه کاری آقای وزیر در طول روز بیش از 15
ساعت کار فشرده است.

مشکل ورود کشتی های ایرانی به
بنادر چین و هند برطرف شد
مهر–مدیرعاملسازمانبنادرودریانوردیگفت:
هم اکنون مشکلی برای ورود کشتی های ایرانی
به بنادر چین و هند وجود نــدارد .محمد راستاد
دربــاره مشکل پهلوگیری کشتیهای ایرانی در
بنادر هند گفت :با پیگیریهایی که سازمان بنادر
و دریانوردی انجام داده است ،هم اکنون مشکل
خاصی وجود ندارد؛ من از شرکتهای کشتیرانی
هم پیگیری کــردم ،آن ها هم تأیید کردند که
امکان پهلوگیری در بنادر هند فراهم و ترددها
برقرار است .معاون وزیر راه درباره مشکل تردد
کشتیهایایرانیبهبنادرچیننیزاظهارکرد:هم
اکنون ترددها به بنادر چین برقرار و عمده تبادالت
تجاری دریایی کشورمان با چین است.

شافعی :بهترازدولت تحریمها
ی زنیم!
را دورم 
ایسنا  -شافعی ،رئیس اتــاق بازرگانی ایــران
گفت :تجربه تمام این سا لها نشان داده است
که اگر دست بخش خصوصی را باز بگذاریم و
اجــازه دهیم کار خود را پیش ببرد حتی در دل
تحریم ها و محدودیتها نیز همواره راهی پیدا
خواهد کرد .همان طور که در سالهای گذشته
بسیاری از فعالیتها متوقف شد اما صــادرات
بخش خصوصی ادامه پیدا کرد .وی با اشاره به
وضعیت تجارت ایران در عراق ،توضیح داد :دولت
در سالهای گذشته به عراق برق و گاز صادر کرده
اما هنوز نتوانسته است بخش مهمی از ارز حاصل
از صادرات این محصوالت را به کشور بازگرداند،
ایندرحالیاستکهبخشخصوصیرقمیبسیار
بزرگتر از آن به عراق صادرات داشته و توانسته
است ارز را نیز به کشور بیاورد ،این نشان میدهد
که در صــورت میدان دادن به بخش خصوصی
میتوان انتظار ثبت آمارهایی بهتر را داشت.
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حفره  170میلیارد دالری اقتصاد ایران در 23سال

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای
اقتصادی حاکی از آن است که خالص حساب
سرمایه در بهار امسال به منفی بیش از 3
میلیارد دالر رسیده است .رقمی که در مقایسه
با صــادرات  34میلیارد دالری غیر نفتی در
سال  ،99حدود  10درصد آن را شامل می
شود .این یعنی این که می توان فرض کرد یک
دهم ماحصل فعالیت های صادراتی اقتصاد
ایران ،در بهار امسال نه تنها موجب واردات
مواد اولیه و سرمایه ای به کشور نشده ،بلکه
با خروج خود از کشور و کمترین تاثیر بر رفع
تقاضاهای مصرفی داخلی ،چرخ تولید دیگر
کشورها را به حرکت درآورده اســت .با این
حال ،بررسی ها نشان می دهد ماجرا به این
جا ختم نمی شود و ابعاد بیشتر و بلندمدت
تری دارد.
▪خروج سرمایه از نگاهی نزدیک

بازار خبر

پوند

370/661 315/513

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

)-1/280/000(117/500/000

نیم سکه

ربع سکه

35/700/۰۰۰ 60/800/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

به گزارش خراسان ،کلیت مسئله یاد شده از
یک منظر چندان عجیب نیست .نمونه بارز
ایــن موضوع را می تــوان در خبرهای خرید
ملک توسط ایرانیان در ترکیه مالحظه کرد.
داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه
نشان می دهد که در سال های اخیر ،ایرانی
ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند
به طوری که تنها در  9ماه نخست سال جاری

میالدی ،حــدود شش هــزار واحــد مسکونی
توسط ایرانی ها در این کشور خریداری شده
است.
این آمارها همچنین گویای این مطلب است
که از ســال  2016تا  ،2020تعداد خانه
های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی ها
حدود  11برابر شده و از  664واحد به هفت
هزار و  189واحد رسیده است .بماند این که
هم اینک تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای
دیگر نظیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج
فارس ملک و دارایی دارند.

▪ایران صادر کننده دیرپای سرمایه

سوای آمارهای فوق ،بررسی های بلندمدت
نشان می دهد که سال هاست کشور ما به صادر
کننده سرمایه تبدیل شده است .طبق داده های
بانک مرکزی از سال  77تاکنون ،غیر از شش
ســال ،خالص حساب سرمایه از کشور منفی
بوده و عم ً
ال در این مدت بیش از  23سال ،بیش
از  171میلیارد دالر از کشور خارج شده است.
در بیان ریشه های این موضوع می توان چند
علت را ذکر کــرد .بارزترین دلیل ،به کاهش
ارزش پول ملی کشور بر می گردد .موضوعی

که اثر آن در رشد تورم ،افزایش نرخ ارز و در عین
حال رشد پایین اقتصادی کشور نمود دارد.
داده ها نشان می دهــد که در دهــه  90رشد
اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و در عین
حال ،شاخص قیمت ها بیش از هفت برابر شده
است (تورم بیش از  600درصد در طول یک
دهه) .همزمان با این آمارها ،مالحظه می شود
که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری چندان
مثبت نبوده و موجب شده است تا دارندگان پس
انداز به عنوان یک راه حفظ دارایی ،به تبدیل
آن به دالر یا دارایــی هــای دالری فکر کنند.
از سوی دیگر ،باید به شبکه گسترده صرافی
مجاز و غیر مجاز هم که نظارت بر ورود و خروج
سرمایه از کشور را بسیار سخت می کند ،اشاره
کرد .اگرچه این شبکه می تواند کارکرد ضد
تحریمی داشته باشد اما در هر حال ،به سکویی
برای خروج راحت تر سرمایه از اقتصاد ایران
تبدیل شده است.و در پایان ،می توان به تاثیر
جانبی محدودیت در واردات کاال که در اثر
تحریم ها و از سال  97اعمال شده است ،اشاره
کــرد .در سایه بی توجهی به گسترش نقشه
ارزی کشور برای مقابله با تحریم ،به نظر می
رسد ممنوعیت های یاد شده ،عم ً
ال موجب افت
رضایت مندی زندگی در بخشی از جامعه شده و
آن ها را به سوی خروج سرمایه از کشور برای رفع
تقاضاهای مصرفی سوق داده است.

انتقاد صریح مدیر عامل جدید از بنگاه داری بانک ملی
مدیر عامل بانک ملی ایــران ،ضمن انتقاد
صریح از حجم بنگاه داری در این بانک تاکید
کرد :ماشین تولید زیان این بانک باید متوقف
شود.به گــزارش ایبنا ،محمدرضا فرزین در
مــراســم معارفه خــود بــه عــنــوان مدیر عامل
جدید بانک که با حضور وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،معاونان وزیر ،اعضای هیئت مدیره

و هیئت عامل و جمعی از مدیران ارشد برگزار
شد ،در تشریح برنامههای در دستور کارش
برای مدیریت این نهاد گفت :کیفیت ارزیابی
داراییهای بانک باید شناسایی و ناترازی
های موجود شامل ناترازی دارایی و بدهی،
ناترازی درآمد و هزینه و جریان ورود و خروج
وجوه نقد باید متحول شود .وی تاکید کرد که

سرمایه بانک ملی ایران باید حداقل معادل
 ۵میلیارد دالر باشد .فرزین با بیان این که
«بانک ملی ایران زیر آوار بنگاه داری در حال
خفه شدن است» ،ادامه داد :بانک ملی ایران
نباید بنگاه داری کند  ،بلکه باید بنگاه خلق
کند .محمدرضا حسین زاده نیز در مراسم
تودیع خود به طرح برخی چالش های این

بانک پرداخت و با بیان این که تکالیف بسیار
سنگینی از سوی دولت ها بر بانک ملی ایران
وضــع می شود،تصریح کــرد :اکنون بدهی
دولــت به بانک ملی ایــران بیش از  ۷۰هزار
میلیارد تومان است ،اما اگر به اندازه تکالیف
وضع شده ،خط اعتباری به بانک داده شود،
مشکالت حل می شود.

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اشاره به موافقت رئیس جمهور با
کلیات اختصاص سهام عدالت به
جاماندگان اعالم کرد:

فرمول پیشنهادی توزیع
سهام عدالت به  10میلیون
جامانده در فاز اول

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که
رئیسجمهور موافقت خود را با طرح اختصاص
سهام عدالت به جاماندگان اعالم کرد،گفت:
در فاز اول ،سهام عدالت به  10میلیون نفر از
جاماندگان اختصاص مییابد.پورابراهیمی
در گفتوگو با فارس ،دربــاره مطلبی که از وی
در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که
سهام عدالت به  10میلیون نفر از جاماندگان تا
 22بهمن اختصاص مییابد،تصریح کرد :سال
گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس
مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
مطرح و تصویب شد که طرح وارد صحن مجلس
هم شد اما دولت قبلی به بهانه این که این طرح
بار مالی دارد آن را قبول نکرد ،در نتیجه بررسی
آن در صحن مجلس متوقف شــد .وی خاطر
نشان کرد :به تازگی با رئیسجمهور مکاتبه شد
که آقای رئیسی هم این نامه را به وزیر اقتصاد
و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجــاع داد و
موافقت کلی خود را با اختصاص سهام عدالت
به جاماندگان اعالم کرد که امیدواریم به زودی
نظر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه
اعــام شــود .وی گفت:در گــزارش کمیسیون
اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص
سهام عدالت جامانده ها در نظر گرفته شد .اول
کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد
امام خمینی (ره) قرار دارند (به ترتیب به تعداد
 1.7و  2.3میلیون نفر) .دوم ایثارگران (به تعداد
 2میلیون نفر) .سوم کارگران و بازنشستگان.
در مجموع در فاز اول  10میلیون نفر هستند که
واقع ًا به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت
ندارند .پورابراهیمی این را هم گفت که کسانی
که در شش دهک پایین درآمدی هستند تا 20
میلیون نفر هم میرسند اما در فاز اول افراد تحت
پوشش ،بازنشستگان ،کارگران و ایثارگران 10
میلیون نفر هستند که امیدواریم هر چه زودتر
سهام عدالت به آن ها اختصاص یابد.

در نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت مطرح شد:

درخواست حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
رئیسسازمانبورسواوراقبهادارطینامهای
به وزیــر صنعت ،معدن و تجارت به سیاست
قیمتگذاری صنعت خودرو اشاره کرد و این
سیاست را زمینهساز ضرر و زیان سهامداران
و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت
در کشور خواند.به گزارش پایگاه خبری بازار
سرمایه(سنا)،مجیدعشقیدرایننامهخطاب
به فاطمی امین آورده است:سیاست های
قیمتگذاری اعــمــال شــده توسط شــورای
رقابت در سال های گذشته ،زیان سنگینی بر
سهامداران حاضر در صنعت خودرو تحمیل
کرده به گونهای که مطابق صورتهای مالی
حسابرسی شده شرکتهای ایران خودرو و
سایپا در سال  ۹۹زیان خالص این شرکتها
به ترتیب  ۱۵۵هزار و  ۵۰میلیارد و  ۵۷هزار
و  ۶۶۵میلیارد ریال برآورد شده و همچنین
زیــان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب

بیش از  ۲۹۹هــزار و  ۳۸۶میلیارد و ۱۵۰
هزار و  ۶۹میلیارد ریال است.در بخش دیگر
ایــن نامه آمــده اســت علت اصلی ایــن ضــرر و
زیان نبود توازن بین افزایش نرخهای اعطایی
به شرکتهای خــودروســاز و افزایش قیمت
نهادههای تولید است .به عنوان مثال میزان
افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا در
سال  ۹۷تا  ۹۹به طور میانگین  ۲۴۸درصد
است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت
مذکور حــدود  ۱۶۳درصــد اســت.در ادامــه،
عشقیبهایرادهای شیوهقیمتگذاریشورای
رقابت پرداخته و به وزیر صمت پیشنهاد داده
است که موضوع قیمتگذاری خودرو مجدد
مــورد بررسی کلی قــرار گیرد و محصوالت
خودرویی همانند محصوالت صنایع فوالد
و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط
شورای رقابت خارج شود.

پزدالری نوبخت و نقد ریالی کاربران!
روز گذشته نوبخت ،رئیس سابق سازمان
برنامه در واکنش به ماجرای انتشار نامه وی
و پاسخ رئیس جمهور سابق ،موضعی در
ارتباط با منابع ارزی گرفت که واکنش برخی
کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.
نوبخت در توئیت خود نوشت« :با صراحت
اع ــام میکنم :دول ــت دوازدهــــم با
وجود #تحریم و محاصره اقتصادی؛
میلیاردها #دالر به صورت نقد و قابل
دسترس به عنوان موجودی ارزی،
تحویل دولت سیزدهم داد…»با
این حال این موضع نوبخت
با واکنش برخی کاربران به
نقش وی در هزینه تراشی

هــای بــودجــه ریــالــی هــمــراه شــد.یــک کاربر
ِ
دست آقای نوبخت
نوشت :منابع ارزی کشور
حساس
ودوستانشاننبودوبرایخرجمنابع
ِ
ارزی کشور به مانع بزرگی در بانک مرکزی
برخوردند! فشار آوردند که منابع ارزی را هم
مانند منابع ریالی تمام کنند که خب رهبر
انقالب نگذاشتند.کاربری دیگر نیز
نوشت:خداراشکرکهمنابعاسکناس
ارز دســت شما نبود و دســت بانک
مرکزیبودوگرنهبالییکهسربودجه
ریالیآوردیدوکسریبودجه
تاریخی که رقم زدید ،بر
سر منابع اسکناس ارز
هم میآوردید.

سقف وام جهش تولید مسکن به تفکیک مناطق
معاون وزیــر راه و شهرسازی ،جزئیات وام
جهش تولید مسکن را اعالم کرد .به گزارش
صدا و سیما ،محمود محمودزاده اظهار کرد:
سقف وام طرح جهش تولید مسکن ۴۵۰
میلیون تومان اســت .در کــان شهرهای
باالییکمیلیوننفرسقفوام ۴۰۰میلیون
تومان ،در مراکز استانها سقف وام ۳۵۰
میلیون تومان و در دیگر شهرها سقف وام
 ۳۰۰میلیونتوماندرنظرگرفتهشدهاست.

وی افزود :همچنین سقف وام در روستاها
 ۲۵۰میلیون تومان است که البته عرف این
تسهیالت در مناطق روستایی ۲۰۰میلیون
تومان بــوده است اما بــرای مــوارد خاص تا
 ۲۵۰میلیون تومان هم تسهیالت ارائــه
میشود .به گزارش خراسان ،این وام قرار
است بــرای دهک های مختلف به تفکیک
دهک های کم درآمدتر و پردرآمدتر به ترتیب
با نرخ های سود  5تا  12درصد ارائه شود.
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