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حمایت بانک ایران زمین از توسعه 
کسب وکارهای خرد و تولید داخلی

توســعه کســب و کارهای خرد و تولیدات داخلی 
یکی از اولویت های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد 
کشــور است و برنامه و استراتژی تعیین شده بانک 

ایران زمین بر همین راستا تدوین شده است.
عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین 
در افتتاحیه شعبه لواسانی تهران گفت: بانک ایران 
زمین با ایجاد بستری امن و مناسب در حوزه های 
مختلف بانکداری در تالش اســت تــا جوانان این 
سرزمین بتوانند کسب و کار خود را گسترش داده 
و به مشــتریان خود سرویس های خاص و مناسب 
ارائه کنند.مدیرعامل بانک ایران زمین ضمن اظهار 
خوشحالی از حضور در کنار همکاران و مهمانان در 
این مراســم، گفت: تالش من و همکارانم در بانک 
ایران زمین ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است. 
اما نکته قابل توجه نوع خدماتی است که به مردم 
جامعه در بخش های مختلف اقتصادی، بازرگانی، 
صنعت و کسب و کار ارائه می شود.پورسعید افزود: 
خدمات بانک ایران زمین باید طوری طراحی شود 
که برای مشتریان ارزش افزوده ای متمایز از آنچه 
در گذشته و به صورت سنتی ارائه می شد، داشته 
باشــند.وی افزود: بانک ایران زمین با این رویکرد 
توانست در بخش خدمات دیجیتال بانکی سرمایه 
گذاری کند و با همــت همکاران در تمامی بخش 
های بانک ایــن رویکرد را عملــی و اجرایی کند.
مدیرعامل ایــن بانک در ادامه خاطرنشــان کرد: 
بســیاری از خدمات بانکی این بانک با استفاده از 
آخرین تکنولوژی روز انجام می شــود و بســتری 
آماده برای بسیاری از فعاالن اقتصادی، فین تک ها 
و استارت آپ ها ایجاد می کند تا آنها بتوانند از آن 
اســتفاده کنند. پورسعید این نوید را به افرادی که 
می خواهند کســب و کار خود را توسعه دهند داد 
که: اشــخاصی که در حال ارائه سرویس به مردم و 
توســعه کسب و کار خود هستند، می توانند مسیر 
خدمات بانکی خــود را از طریق بانک ایران زمین 
و بستر ایجاد شــده در این مسیر انجام دهند.وی 
گفت: همکاران بانک ایران زمین در تالش هستند 
تا این خدمات را به شــکل بهتر و کیفیت و کمیت 
بیشتر توســعه بدهند.مدیرعامل بانک ایران زمین 
دغدغــه همکاران ایــن بانک را ارائــه خدمت به 
مشتریان دانست و گفت: محل استقرار و دسترسی 
به شــعبه شهید لواسانی مطلوب بوده و امکاناتی را 
که همکاران بانک بتوانند زنجیره خدمات بانکی را 
که نیاز به حضور مشتریان دارد در آن ارائه دهند، 

فراهم شده است.

 ایجاد 1500 کارگاه کوچک تولیدی 
در شهرک ها و نواحی صنعتی كشور

علی رســولیان در دیدار با استاندار خراسان شمالی 
گفت: ایجاد واحدهاي کارگاهی کوچک در استان ها، 
با اولویت شرکت هاي دانش بنیان و بانوان کارآفرین 
در دســتور کار قرار گرفت و به همین دلیل پارسال 
یــک هزار و ۴۰۰ کارگاه ایجاد شــد تــا این افراد 

بتوانند کسب و کار خود را توسعه دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امســال 
یــک هــزار و 5۰۰ کارگاه کوچــک تولیدی برای 
متقاضیــان توانمنــدی که قــدرت تأمین فضای 
کافی برای کســب و کار خود ندارند، در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور ایجاد می شود. وی افزود: 
ایجاد واحدهاي کارگاهی کوچک در اســتان ها، با 
اولویت شرکت هاي دانش بنیان و بانوان کارآفرین 
در دستور کار قرار گرفت و به همین دلیل پارسال 
یــک هزار و ۴۰۰ کارگاه ایجاد شــد تــا این افراد 
بتوانند کسب و کار خود را توسعه دهند. رسولیان 
اضافه کرد: از یک هزار و 5۰۰ کارگاهی که احداث 
آن ها در برنامه امسال شرکت شهرک هاي صنعتي 
اســتان ها قرار دارد، 3۰ کارگاه در خراسان شمالی 
اســت. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ادامه داد: 
تمرکز ما ایجاد ظرفیت های صنعتی در استان های 
محروم و توســعه صنعتی عدالــت محور در همه 
نقاط کشور، به ویژه استان های کم برخوردار است، 
به طوری که به خراســان شــمالی نیز ۲۰ میلیارد 
تومان برای توسعه زیرساخت ها کمک شده است. 

 ارتقای خدمات بانکی - بیمه ای 
در راستای رشد و توسعه تعاونی ها

سرپرست بانک توسعه تعاون ارتقای خدمات بانکی 
و بیمه ای را در کمک به رشــد و توسعه تعاونی ها 

موثر دانست.
محمد شــیخ حســینی بیان داشــت: کمیسیون 
تخصصی بازارســرمایه، بیمه و بانــک اتاق تعاون 
ایران، به دلیل گستردگی جامعه مخاطب، یک فرا 
کمیســیون است و ما سیاســت ها، سرویس ها و 
خدماتی که در حال حاضر در بانک توسعه تعاون، 
وجود دارد را در اختیار شرکت های تعاونی قرار می 
دهیم و به دنبال بهره گیری از ظرفیت سایر بانکها 
برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم. وی گفت: 8۰ 
درصد تامین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می 
گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیستم اقتصاد 
اســت با این توصیف برنامه های مدونی برای بهره 
گیری از تمام ظرفیت های تخصصی بخش تعاون، 
شامل بانک، بیمه و تعاونی های اعتبار با محوریت 
اتــاق تعاون ایران تدوین و به اجرا درمی آید. وی با 
اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت های جزیره ای و 
لزوم نگاه سیســتمی و هم افزایی میان اجزا اظهار 
داشــت: باید نیاز و خواســته های بدنه تعاونی ها 
در اجرا شناســایی شــود و با احصاء آن فرآیندها، 
سیاســت های اعتبــاری ارزی، بیمــه و صندوق 

ضمانت سرمایه گذاری تنظیم گردد.

اخبـــار

بــه همت بنیــاد برکــت ، 5۴۰۰ طرح اشــتغال خرد 
و متوســط در مناطــق کم برخوردار اســتان تهران به 

بهره برداری رسید. 
در جریان سفر یکروزه سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام 
به شهرستان ورامین ، تعدادی از طرح های اجتماع محور 
بنیاد برکت در اســتان تهران افتتاح و برای 17 هزار نفر 

شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد.
در ابتدای این ســفر ، با حضور سرپرست ستاد اجرایی 
فرمان امــام ، رئیس هیئت مدیــره  و مدیرعامل بنیاد 
برکت ، مدیرعامــل گروه اقتصادی تدبیــر و جمعی از 
مســئوالن محلی در شهرک صنعتی عباس آباد ورامین ، 
یک طرح اقتصادی فرآوری و بســته بندی مواد غذایی با 
حجم سرمایه گذاری 3۰ میلیارد تومان  و اشتغال ۲5۰ 
نفر به بهره برداری رسید. سرپرست ستاد اجرایی فرمان 
امام دراین مراسم گفت: در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصادی و رونق تولید 
به ویژه در حوزه فعالیت های دانش بنیان، ســتاد اجرایی 
فرمان امام امسال حجم سرمایه گذاری ۴7 هزار میلیارد 
تومان با ظرفیت اشــتغال 35۰ هزار نفر را برنامه ریزی 

کرده اســت.عارف نوروزی افزود: امروز در استان تهران 
5۴۰۰ طــرح دانش بنیــان، خرد، خانگی، متوســط و 

بنگاه محور توسط بنیاد برکت به بهره برداری رسید.
وی ادامــه داد: حجم کل ســرمایه گذاری برای اجرای 
ایــن 5۴۰۰ طرح 73۰ میلیــارد تومان بوده و برای 17 
هزار نفر نیز شــغل مســتقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده 
است.نوروزی تأکید کرد: حجم سرمایه گذاری های هدف 
قرارداده شده برای اســتان تهران تا پایان امسال سه یا 
چهار برابر این رقمی است که در فصل بهار انجام دادیم 
و امیدواریم حداقل 1۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در طرح های خرد و خانگی را برای مناطق کم برخوردار 
اســتان تهران داشته باشیم.در ادامه این مراسم ۴ طرح 
اقتصادی در شهرســتان های اســتان تهــران از جمله 
شهریار، ورامین و محمد آباد به صورت ویدئو کنفرانسی 
رونمایی شــدند. در ادامه ســفر یکروزه سرپرست ستاد 
اجرایــی فرمان امام ، طرح اقتصــادی پرورش کاکتوس 
خوراکی در شهرســتان پیشوا و چند طرح اجتماع محور 
در روســتای خورین ورامین نیز با حضور عارف نوروزی 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

 بهره برداری از 5400 طرح اشتغالزایی بنیاد برکت
 در مناطق محروم استان تهران

رئیس کل سازمان خصوصی ســازی گفت: بر اساس بند 
الــف تبصره ۲ قانون بودجه ســال 1۴۰1 می بایســت 
اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان در ســال جاری 

اتفاق بیفتد.
حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره 
به بنــد الف تبصره ۲ قانون بودجه ســال 1۴۰1 گفت: 
مطابق این بند از بودجه سال جاری دولت موظف است 
تا پایان ســال 1۴۰1 از محل ســهام باقی مانده خود در 
شرکت ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد و ســازمان بهزیستی و همچنین 
کلیه افراد واجد شــرایط اقدام کند.رئیس کل ســازمان 
خصوصی ســازی افزود: بر اساس این بند از بودجه سال 
جاری می بایســت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
اتفاق بیفتد که در این زمینه اقدامات مفصلی انجام شده 
است و بر اســاس منابع موجود در حال کارشناسی در 
خصوص جزئیاتی از جمله نوع و میزان سهام تخصیصی 
به افراد مشمول هســتیم، ضمن اینکه باید در خصوص 
روش و نحــوه انتقال ســهام به این دســته افــراد نیز 

تصمیمات درستی اتخاذ شود.

وی اضافــه کرد: در خصــوص مشــموالن جدید باید 
این اطمینان را داشــته باشــیم که بر اساس مشخصات 
در  صورت گرفتــه  راســتی آزمایی های  و  ثبت شــده 
ســامانه های کمیته امداد و بهزیســتی سهام عدالت به 
افراد مورد نیاز تخصیص یابد.قربانزاده همچنین با اشاره 
به عزم و اراده دولت نســبت به تخصیص سهام عدالت 
جدیــد به جاماندگان گفت: تــالش می کنیم در مرحله 
نخســت به افراد تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهیم.
الزم به ذکر اســت در این نشســت نمایندگان سازمان 
بهزیســتی و کمیتــه امــداد امام خمینی)ره( و ســایر 
مراجــع ذی صــالح، به ارائــه نظر و آمــار در خصوص 
میزان جاماندگان تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان 
بهزیســتی پرداختند که بر اساس آخرین آمار، در زمان 
حاضــر تعــداد 1337875 نفر از افراد تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینــی)ره( و تعداد ۲۰۲58۲5 نفر 
مددجویان سازمان بهزیستی، جمعاً به تعداد 33637۰۰ 
نفر، به عنوان افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور 

فاقد سهام عدالت هستند.  تسنیم

 تخصیص سهام عدالت 
به ۳میلیون نفر از جاماندگان در مرحله اول

گزارش

کامیــار زین العابدینی   ایجاد ســامانه یکپارچه فروش 
خــوردو در حالی می توانســت نقطه امیدی باشــد برای 
خریــداران کــه مدت هــا در ســامانه های پیــش فروش 
خودروسازان سردر گم بودند، اما نتایج حاصل از این سامانه 

نیز گره های جدیدی بر دغدغه های مردم افزوده است. 
در اواخر ســال 1۴۰۰ بود که با حضور رئیســی ،ریاست 
جمهوری اسالمی ایران در محل خودروسازان نقطه امیدی 
شد برای رسیدگی قاطع و همه جانبه دولت به وضعیت بی 
سامان بازار خودرو. پس از آن نیز وزارت صمت از طرح های 
جدیدی برای ســامان دادن و بهبود کیفیت خودرو مطرح 
کرد ،هر چند که مســئله گرانی خــودرو همچنان پا برجا 
ماند.   اوایل ســال 1۴۰1 دوباره گرانی خودرو بر سر مردم 
آوار شــد. در نهایت وزارت صمت از ایجاد سامانه یکپارچه 
فــروش خودروی خصوصی ها  و دولتی هــا خبر داد و در 
اواخر اردیبهشــت نیز این ســامانه فعال شــد. همزمان با 
این اقدام خودروســازان ابهامات بســیاری را در باب این 
ســامانه مطرح و آن را ناکارآمد عنوان و خواســتار محور 
بودن خودشــان در فروش خودرو شدند، روندی که البته 
سالهاست صورت گرفته و جز درد و رنج برای مردم نتیجه 

ای نداشته است. 
در روزهای اخیر در حالی نتایج قرعه کشــی در ســامانه 
یکپارچه منتشــر شــد که نتیجه آن در ابتدا خوشایند و 
در ادامه رنجــی جدید برای خریداران بود که با کلید واژه 
اصلــی و ذخیره رقــم خورد. در این چارچــوب در توجیه 
مشکل پیش آمده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان درباره ابهامات پیش آمده در اعالم نتایج 
تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: در سامانه، 
نفر اصلی یا ذخیره بودن مشــخص نشــد و اطالع رسانی 
نادرست برخی خودروســازان نیز بر این ابهامات دامن زد 

و نگرانی ها را دوچندان ساخت.
صدیف بیک زاده درباره ابهامات پیش آمده در اعالم نتایج 
تخصیص خودرو از طریق ســامانه یکپارچه اظهار داشت: 
برای جلوگیری از قرعه کشــی های دوبــاره در یک فرآیند 
تخصیــص، حدود 1۲هزار نفر به عنــوان منتخبان ذخیره 
مشخص شــدند اما این موضوع به صورت شفاف در سامانه 

یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

وی بیــان کرد: برای رفــع دغدغه های ایجاد شــده برای 
کســانی که به عنوان منتخب ذخیره مشــخص شده اند، 
هماهنگی های الزم انجام شــده است تا در قالب ساز و کار 
مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح هایی مانند فروش 
فوری، فوق العاده و پیش فروش که توســط خودروســازان 
اعالم شــده اســت و منتخبــان نیز برای آن هــا ثبت نام 
کرده اند، پیگیری شــود و برای آنان از سوی وزارت صمت 

تخصیص خودرو در قالب این طرح ها، انجام شود.
وی افــزود: تعیین منتخبان ذخیره به این ســبب بود که 
اگــر به هر علتی منتخبان اصلــی، فرآیند خرید خودرو را 
در زمان تعیین شــده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، 
این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی 
یا ذخیره بودن مشــخص نشد و متأســفانه اطالع رسانی 
نادرســت از سوی برخی خودروســازان نیز بر این ابهامات 
دامن زد و نگرانی ها را دوچندان ســاخت. وی با اشــاره به 
بررســی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند 
تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، قرار بود 
در گام نخســت کنترل ها و نظارت های الزم انجام شود تا 
متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص 

خودرو معرفی شوند. 
این سخنان به عنوان توجیه نابسامانی پیش آمده در حالی 
مطرح شده است که بیست و هفتم اردیبهشت اولین دوره 
ثبت نام در ســامانه جدید فروش یکپارچه خودرو آغاز شد 
و برندگان قرعه کشی تا 18 خرداد فرصت واریز وجه دارند. 
این ســامانه از ابتدای شروع به کار با مشکالتی مواجه بود؛ 
بــه طور مثال در اولین گام ثبــت نام، برخی متقاضیان به 

راحتی نتوانستند عملیات را به پایان برسانند.
به گفته برخی کاربران در دو روز اول که اقدام به ثبت نام 
کرده بودند، این ســامانه مدام اخطار های مختلفی می داد 
و در بارگذاری اطالعات، دریافت پیامک یا انتخاب شــهر 
برای تکمیل فرم ثبت، ایراداتی وجود داشــته است. برخی 
کاربران می گفتند، در مرحله انتخاب خودرو، ســامانه پیام 
»در حال بارگذاری اطالعات« را نشان داده، اما امکان ثبت 
نام فراهم نشــده اســت. از طرفی پس از ثبت نام و انجام 
قرعه کشــی، اتفاقات جدیدی رخ داد؛ چنــد کاربر برای 
استعالم نتیجه قرعه کشی وارد سایت شده و پیامی مبنی 
بر برنده شــدن دریافت کرده اند، اما پــس از اینکه قصد 
داشتند اقدام به واریز وجه کنند، پیامی مبنی بر حضور در 

لیست منتخبین رزرو را مشاهده کردند!
نکته قابل توجه آن است که از ابتدا طرح خودروسازان نیز 
به جای همراهی با وزارت صمت در مســیر ابهام سازی و 
چالش آفرینی در راه یکپارچه سازی سامانه گام برداشتند 
چنانکه  به طور مثال، آقای احمد نعمت بخش دبیر انجمن 
خودروســازان گفته، نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی 
بر شــیوه جدید قرعه کشــی انتقاد داریم. تاکنون بخش 
خصوصی کار خود را انجام می داد و بدون سیســتم قرعه 
کشــی، مردم به سهولت خودرو را ثبت نام کرده و تحویل 
می گرفتند. در میان این نابســامانی امــا آنچه به نظر می 
رســد که به عنوان تنها گزینه باقی مانده برای رفع بحران 
بازار خودرو کشور می تواند مورد توجه باشد اصل باز شدن 
مســیر واردات خودروهای ارزان قیمت به کشــور  است.  
طرحی که دیروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی قانون مجوز 5 ساله واردات خودرو را برای اجرا به 
دولت ابالغ کرد.براســاس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت 
خودرو که توســط قالیباف ابالغ شــد، وزارت صمت باید 
آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. براساس 
مــواد 5، 6 و 7 این قانون نیــز، تکالیف و الزامات جدیدی 
برای ارتقای کیفیت خودرو های تولید داخل به دولت ابالغ 
شده است ،از جمله شماره گذاری خودرو ها منوط به تایید 
ســازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعالم قیمت تمام 

شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است. 
در این میان گویی همچنان ابهامات بسیاری مطرح است و 
متولیان امر چنانکه باید وارد میدان واردات خودروی ارزان 
به کشــور نشده اند و خودروسازان نیز با انحصار در واردات 
بــه دنبال حذف این طرح می باشــند چنانکه درهفته های 
گذشته با ابهام سازی و تحریک افکار عمومی علیه سامانه 
یکپارچه فروش خودرو تکرار روند انحصار فروش گذشــته 
را دنبال می کردند که نابســامانی ها و عملکرد نادرســت 
وزارت صمت در روند قرعه کشی به آن دامن زده و زمینه 
ســاز توجیه انحصار طلبی خودورسازان شده است، روندی 
که عدم رویکرد همه جانبــه وزارت صمت درباب واردات 
خودرو می تواند توســط خودروسازان و انحصارگرایان بازار 
خودور در ایــن عرصه تکرار و مردم همچنان ســر درگم 
میان خودروسازان و سازمان حمایت و وزارت صمت باشند. 

وقتی قرعه کشی سامانه یکپارچه گره بازار خودرو را کورتر کرد 

خریداران سر درگم میان خودروسازان و سازمان حمایت

صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال 1۴۰1 بیش از یک میلیون بشکه در 
روز است که درآمدهای آن به طور کامل وصول می شود.

در ســال جاری وقوع جنگ روســیه و اوکراین و اعمــال تحریم های نفتی غرب 
علیه روس ها باعث تغییر در آرایش نفتی کشــورهای صادرکننده در بازار جهانی 
نفت شــد.صادرات نفت ایران با اتکا به بازارسازی انجام شده در دولت سیزدهم 
نه تنها آســیبی ندید بلکه روند افزایشی آن ادامه پیدا کرد و ایران به دنبال فتح 
یا ایجاد بازارهای جدید برای فروش نفت اســت.حال یک ســوال اساسی وجود 
دارد، اینکه در سال جاری صادرات نفت ایران چه میزان است؟ هر چند به دلیل 
شــرایط تحریمی اعداد و ارقام دقیقی درباره صادرات نفت ایران اعالم نمی شود، 
اما بررسی منابع معتبر خارجی می تواند به تخمین حدودی این رقم کمک کند.
طبــق آمار رســمی اوپک، میزان تولید نفــت ایران در ماه آوریــل )فروردین و 
اردیبهشــت ماه( ۲.56۴ میلیون بشــکه در روز بوده اســت و نسبت به سه ماه 

نخست سال ۲۰۲۲ به میزان 36 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
طبق گزارش برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
میزان مصرف نفت در پاالیشــگاه های داخلی در ســال 1۴۰۰، 1.715 میلیون 
بشــکه در روز بوده اســت که این رقم در دو ماه گذشــته تغییری نکرده است.
در نتیجه حاصــل تفریق میزان مصرف داخلی نفت از میزان تولید برابر اســت 
بــا رقم صادرات نفت ایران در ســال 1۴۰1. بدین ترتیب صادرات نفت ایران در 

ســال 1۴۰1 حدود 85۰ هزار بشکه در روز بوده است.البته آمار اوپک، یک آمار 
برآوردی از میزان تولید نفت ایران اســت که همواره اعدادی کوچکتر یا مساوی 
تولید واقعی نفت ایران را عنــوان می کند. به بیان دیگر رقم صادرات نفت ایران 
بیش از 85۰ هزار بشــکه در روز اســت.به گفته جواد اوجــی وزیر نفت، میزان 
صادرات میعانات گازی ایران در طول دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ هزار بشکه در 
روز بوده اســت. بدین ترتیب مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به 

بیش از یک میلیون بشکه در روز می رسد.
در سال 99 و در دولت دوازدهم، میزان تولید نفت طبق صورت مالی شرکت های 
نفتی، 1.91۲ میلیون بشــکه در روز بوده است که از این مقدار 1.6۰6 میلیون 
بشــکه در پاالیشگاه ها مصرف شده اســت و تنها رقمی معادل 3۰6 هزار بشکه 
صادرات نفت خام ایران بوده اســت.صادرات میعانات گازی ایران نیز بین ۲۰ تا 
6۰ هزار بشــکه در روز بوده است. در مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی 
ایران در ســال 99 حدود 35۰ هزار بشــکه در روز بوده است.افزایش چشمگیر 
صادرات نفت ایران در دولت ســیزدهم درحالــی رقم خورد که درآمدهای نفتی 

آن نیز به طور کامل وصول می شــود و برخالف دولــت قبل هیچ پولی از محل 
صادرات نفت ایران بلوکه نشــده اســت.جواد اوجی وزیر نفت در برنامه صف اول 
درباره شــیوه وصول درآمدهای نفتی ایران می گوید: تمامی درآمدهای نفتی در 
تاریخ مشخص آن وصول شده  است. 8۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صورت 
نقدی دریافت کرده ایم و مابقی نیز با دارو و کاالهای اساســی تهاتر شده  است. 
مــا بازارهایی جدید و مشــتریان جدیدی را برای فروش نفت ایران شناســایی 
کرده ایم.در ســال 1۴۰۰، دولت دوازدهم سقف مصارف بودجه را به میزان 1۲۴ 
 درصد افزایش داد که در مقایســه با سال های گذشته و سال 1۴۰1 یک افزایش 

بی سابقه است.
هر چند در دولت ســیزدهم مصارف بودجه تنها 9 درصد افزایش یافته است اما 
این مشکل در یک سال قابل حل نیست و دولت همچنان درگیر پرداخت حقوق 
و دســتمزدی است که در سال 1۴۰۰ بدون پشتوانه مالی به میزان غیرمتعارفی 
افزایش یافت و خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم بود.در نتیجه حجم کســری 
بودجه دولت و مصارف حقوق و دســتمزد کارکنان دولت به قدری باالســت که 
تمامــی درآمدهای نفتی را می بلعد و دیگر ســهمی برای ایجاد زیرســاخت ها و 
افزایش رفاه عمومی باقی نمی ماند. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان »رشد 
صادرات نفت تورم  1۴۰۰ را ۲۴ درصد کاهش داد« توضیحات بیشــتری در این 

باره ارائه کرده است.  فارس

صادرات بیش از یک میلیون بشکه ای 
نفت ایران در سال 1401

گزارش مرکز آمار نشان می دهد؛

تورم تولیدکننده در مسیر کاهشی
بررسی آخرین داده های آماری مرکز آمار نشان می دهد که نرخ تورم تولیدکننده 
در زمســتان 1۴۰۰ کاهشی شــد به این ترتیب که نرخ تورم نقطه به نقطه 6.6 

درصد، فصلی 5.1 درصد و سالیانه 6.6 درصد کاهش یافت.
مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته را منتشر کرد.نرخ تورم 
تولیدکننده )شاخص بهای تولیدکننده( از جمله شاخص های قیمتی است که در 
بررســی روند سطح قیمت ها بررسی می شود و یکی از معیارهایی است که برای 
سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و اعالم می شود. از 
این رو، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی 
سیاستگذاران خواهد داشت. هدف از محاسبه نرخ تورم تولیدکننده، اندازه گیری 

تغییرات قیمت هایی اســت که تولیدکنندگان در ازای فرو ش کاالها و خدمات 
خود دریافــت می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت که این شــاخص، قیمت 
کاالها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می گیرد. با بررسی این شاخص می توان 
از سطح تغییر قیمت ها در بازار کاال و خدمات مصرفی یا تورم اطالع کسب کرد. 
به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شــاخص بهای تولیدکننده با یک 

وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده می شود.
براساس گزارش مرکز امار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 
به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل زمستان 1۴۰۰ به ۴۲ 
درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل 6.6 واحد درصد کاهش 
داشته اســت.به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای 
تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشــور، در فصل زمستان 1۴۰۰ نسبت به 
فصل زمستان سال 1399، ۴۲.۰ درصد افزایش دارد.در میان بخش های مختلف 
تولیــدی کم ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق )1۰.6 درصد( 

و بیش ترین نرخ مربوط به بخش معدن )6۴.5 درصد( می باشــد. بررسی آخرین 
اطالعات بیانگر این اســت که نرخ تورم تولیدکننده کل کشــور نسبت به فصل 
قبل )تورم فصلی( در زمستان 1۴۰۰ به ۴.9 درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل 5.1 واحد درصد کاهش داشــته است.در فصل زمستان سال 
گذشــته، در میان بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به بخش برق 
با ۲.1 درصد و بیش ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با 
7.8 درصد بوده است؛ همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم منفی 
11.۴ درصد مواجه بوده است. تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده 
در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل 
به 5۴.3 درصد رســید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل 6.6 واحد درصد 
کاهش داشــته است.در فصل زمستان 1۴۰۰، در میان بخش های اصلی تولیدی 
در کشــور، کم ترین تورم ســاالنه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با 
19.۴ درصد و بیش ترین آن مربوط به بخش معدن با 9۲.9 درصد است.  مهر


