
گروه اقتصادی - طی یک دهه 
گذشــته اروپا و تا حدودی آمریکای 
شــمالی تالش کردند وابســتگی به 
سوختهای فســیلی را کاهش داده و 
وابســتگی به انــرژی تجدیدپذیر را 
افزایــش دهند. ایــن تالش ها باعث 
مهاجرت ســرمایه گذاران از نفت و 
گاز و ظهور ترند جدید سرمایه گذاری 
زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
شد و شرکتها ناچار شدند هزینه روی 

سوختهای فسیلی را کاهش دهند.
وزیر انرژی عربســتان سعودی 
اوایل امسال هشدار داد که عدم سرمایه 
گذاری در نفــت و گاز، اثر بومرنگی 
روی مصرف کنندگان خواهد داشت 
و وی تنهــا مقامــی نبود کــه چنین 
موضوعی را گوشــزد کرد. بسیاری از 
مقامات اوپک هشدار مشابهی داده اند 
اما ظاهرا هیچ فایده ای نداشته است. 
این آژانــس بین المللی انرژی بود که 
سال گذشته اعالم کرد جهان نیازی به 
اکتشاف جدید نفت و گاز ندارد زیرا 
دیگری نیازی به عرضه جدید نفت و 
گاز نخواهد داشت. البته چند ماه بعد 
آژانس بین المللی انرژی موضع خود 
را تغییر داد و از اوپک خواست تولید 
نفت را افزایش دهــد و این واقعیت 
ناگوار صنعت انرژی را نشــان داد که 
نمی توان روندی که ســالها در جریان 
بوده اســت را ظرف مــدت چند ماه 

تغییر داد.
نرخ اندک اکتشاف

موضوعــی که دربــاره آن زیاد 
صحبت نشده، میانگین نرخ اکتشاف 
جدیــد نفت و گاز اســت کــه قابل 
مقایسه با میانگین نرخ تبدیل پنلهای 

خورشیدی است که پایین ۳۰ درصد 
است.

بلومبرگ اخیرا گزارش کرده که 
سه چاهی که شرکت شل در سواحل 
برزیل حفــاری کرده بود، خشــک 
شــده اند. این غول نفتی یک میلیارد 
دالر بــرای حق حفاری در این منطقه 
پرداخت کرده بود و ســه ســال زمان 
برای حفاری صرف کرده بود اما نهایتا 
دســت خالی برگشــت. اکسون هم 
موفق نشــد از ذخایر نفت قابل توجه 
در بلوکهای برزیلی که ۱.۶ میلیارد دالر 

هزینه داشتند، بهره برداری کند.
این خبــر ماهیــت پرمخاطره 
اکتشــاف نفت و گاز حتی در مناطقی 
ماننــد برزیل که به همــراه گویان به 
عنوان کانون جذاب جدید در صنعت 
انرژی شناخته شده است را بارز کرد. 
یک مشاور انرژی برزیلی به بلومبرگ 
گفت: اکتشافهای بزرگ زمانی که نرخ 
اکتشــاف نزدیک ۱۰۰ درصد بودند، 
اتفاق افتادند. میانگین نرخ اکتشــاف 
موفق برای صنعت نفت و گاز بســیار 

پایین تر از ۲۳.۸ درصد بوده است.
تورم هزینه تولید

رونــد کلی تورم تــا حد زیادی 
تحت تاثیر افزایش هزینه های انرژی 
بــوده اما به خود صنعت انرژی منتقل 
نشــده است. در صنعت شیل آمریکا، 
هزینه هــای تولید حــدود ۲۰ درصد 
افزایــش پیدا کرده اند. دو شــرکت 
کانتیننتال ریسورســز و هس کورپ 
اخیرا هشــدار داده اند که هزینه های 
باالتــری را برای ســه ماهه دوم خود 
گزارش خواهند کرد و تنها شرکتهایی 
نیستند که هزینه های باال را تجربه می 

کنند.
کمبود مواد خــام یکی از دالیل 
تورم هزینه تولیــد نه تنها در صنعت 
شــیل بلکه در هر میدان نفتی دیگری 
هســتند. کمبود نیروی کار، مشــکل 
ویژه ای برای صنعت شیل آمریکاست 
که به باال رفتن هزینه های تولید دامن 
زده اســت. تداوم مشکالت زنجیره 

تامین که ناشــی از شیوع پاندمی بوده 
است هم در این وضعیت نقش داشته 
اســت. مشــکل بزرگتر این است که 
اوضاع صنعت انرژی در ماه های آینده 
بهبود پیدا نخواهد کرد. فشــار مربوط 
به هزینه تولید در شــرایطی روی می 
دهــد که دولت فدرال واقعا به نفت و 

گاز نیاز دارد.

حمالت سایبری
افزایــش قابــل توجه حمالت 
سایبری باعث شــده است حمالت 
سایبری به نگرانی عمده صنعت انرژی 
در چند سال گذشته تبدیل شود. هک 
شــبکه کلونیال پایپ الین، مســائل 
زیــادی را در بخش امنیت ســایبری 
برجســته کرد اما اقداماتی که پس از 

این واقعه انجــام گرفت، چندان زیاد 
نبودند.

طبق یافته های نظرسنجی جدید 
 ،DNV شــرکت مشــاوره نروژی
صنعت انرژی نگرانی زیادی نسبت به 
امنیت سایبری دارد و بدتر از آن، برای 
کنترل وقایع امنیت سایبری واقعا آماده 
نیســت. ۴۸ درصد از مدیران انرژی 

انتظــار دارند حمالت ســایبری به 
خسارت فیزیکی به دارایی های انرژی 
منجر شوند و بیش از نیمی از آنها )۵۴ 
درصد( انتظار دارند حمالت سایبری 
به صدمات جانی منتهی شوند. حدود 
۷۴ درصد هم آسیب زیست محیطی 
در نتیجه حمالت سایبری را پیش بینی 
کردنــد. تنها ۳۰ درصد از این مدیران 
می دانند اگر شرکتشــان هدف حمله 
قــرار گرفت، چه اقدامــی باید انجام 

دهند.
ژئوپلیتیک

ریســک ژئوپلیتیکی ریســکی 
اســت که هیچ وقت از صنعت انرژی 
دور نمی شــود خــواه وقتی قیمتها به 
شدت کاهش پیدا می کند یا مثل حاال، 
در ســطح باالیی می ماند. چشم انداز 
تحریم نفت روســیه از سوی اتحادیه 
اروپا در چند روز گذشته ضعیف شده 
اما یکی از عوامل پشــتیبانی کننده از 
قیمتهــای نفت بوده اســت. طوالنی 
شــدن مذاکرات هســته ای ایران هم 
عامل دیگری بوده است. و البته مسئله 
عدم تمایل اوپک به قبول درخواست 
غرب برای افزایش سریعتر تولید نفت 

هم وجود داشته است.

به نظر نمی رســد روسیه به هیچ 
وجه نگران چشــم انداز تحریم باشد. 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه، در روزهای اخیر گفت: همان 
نفتی که کشورهای اتحادیه اروپا از ما 
خریداری کردند ناچار خواهند بود از 
جای دیگری بخرند و پول بیشــتری 
باید پرداخت کننــد زیرا قیمتها قطعا 
افزایش پیــدا خواهد کرد و زمانی که 
هزینه تحویــل و کرایه حمل افزایش 
پیدا کنند، این کشورها ناچار خواهند 
بود برای ساخت زیرساخت مربوط، 

سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
در این بین، ایران صادرات نفت 
به چین را افزایــش داده و چین نفت 

ایران را خواهد داشت.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، 
برای آمریکا مشــکل قیمت به حدی 
حاد شده که جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریــکا به دنبال دیــدار با محمد بن 
ســلمان، ولیعهد عربســتان سعودی 
اســت که پیش از این به دلیل نقشــی 
که در دســتور قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد ریاض داشــت، 
حاضر به مالقاتش نبود و ترجیح می 
داد با پدرش ملک سلمان صحبت کند.

معاون وزیر نفت:

کارت های سوخت المثنی، یک تا دو ماه 
آینده به دست مردم می رسد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

افزایش ۴۰ درصدی تعداد صندلی هواپیماها

گروه اقتصادی - مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: ظرف یک تا دو ماه آینده کارت های سوخت المثنی صادر 

شده و به دست صاحبانش می رسد.
»جلیل ســاالری« یکی از دالیل تاخیر صدور کارت سوخت المثنی را 

نبود اطالعات کارت سوخت اشخاص و تراکنش ها اعالم کرد.
وی ادامه داد: در بخش حمل ونقل عمومی چالشــی نبود، اما در حوزه 
خودروهای شخصی موجودی سوخت کارت ها وجود نداشت تا بتوان آن 

را به کارت های جدید المثنی انتقال داد.
وی با اشــاره به اینکه هم اینک مشــکل برطرف شده گفت: هم اکنون 
فرایند شــخصی ســازی فعال شده و اطالعات اشــخاص و تراکنش های 

کارت های سوخت گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان 
اینکه افراد زیادی در صف نوبت دریافت کارت ســوخت المثنی هســتند 
افزود: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار کارت سوخت المثنی صادر می شود که ظرف 

یک تا دو ماه آینده به دست صاحبانش خواهد رسید.

گروه اقتصادی  - رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری از افزایش ۴۰ 
درصدی تعداد صندلی هواپیماها خبر داد و گفت: برنامه خرید هواپیمای و 
بازگرداندن ۱۰۰ فروند هواپیمای زمین گیر شــده به چرخه پرواز در دستور 

کار است.
»محمد محمدی بخش« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره 
مشکل کمبود صندلی پرواز، اظهار کرد: در مدت اخیر چند فروند هواپیمای 
خرید شــده اســت و در حال افزایش ناوگان نیز هستیم. در برنامه فعلی نیز 

تصمیم داریم هواپیماهای زمین گیر را سرخط بیاوریم.
وی با بیان اینکه درخواست پرواز نسبت به سال های گذشته به شدت 
افزایش یافته اســت، افزود: در مدت اخیر تعداد صندلی هواپیماها نیز ۴۰ 
درصد افزایش یافته است، اما همچنان این میزان افزایش پاسخگوی تقاضای 
فعلی نیســت. رییس سازمان هواپیمایی گفت: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۱۵ 
فروردین امسال دو و نیم  میلیون نفر توسط حمل ونقل هوایی جابه جا شدند.
محمدی بخش درباره میزان هواپیماهای ســرپا نیز گفت: اکنون ۱۵۸ 
فروند هواپیمای عملیاتی داریم و تعداد صندلی ناوگان هوایی نیز ۴۰ درصد 
افزایش یافته، اما درخواســت نسبت به مشابه سال قبل ۲.۵ برابر شده است 

و شاهد استقبال مردم از  این بخش هستیم.
وی بــا بیان اینکه بــرای خرید هواپیما نیز منتظر مذاکره رفع تحریم ها 
نیستیم و امکان خرید هواپیما وجود دارد، گفت: افزایش ناوگان درخواست 
به حق مردم اســت و تقریباً ۱۰۰ فرونــد هواپیمای زمین گیر داریم که باید 
به چرخه پرواز برگردانیم، البته خرید هواپیما نیز در دســتور کار اســت که 
می تواند به پوشش تقاضا کمک کند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در 
حال برنامه ریزی برای نوســازی و بازسازی ناوگان هوایی کشور هستیم و 

به زودی تعداد صندلی ها در این بخش افزایش می یابد.

اقتصادی 6

گــروه اقتصــادی -  یــک 
کارشــناس اقتصاد مســکن اظهار 
داشــت: در فرایند چند سال گذشته 
ســکونتگاه های  ســاکن  جمعیت 
غیررسمی از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
همچنیــن نظام کــج کارکرد 
کشــاورزی در ایــران و انقــالب 
خرده بورژوازی و به نوعی تقســیم 
زمیــن باعث امــواج جدیــدی از 
مهاجرت روســتایی به کالنشهرها 
شــده به طوری که کل روستاها در 

حال ریشه کن شدن هستند.
کمال اطهــاری درباره التهابات 
بازار اجاره و دالیل افزایش جهشــی 
نــرخ اجاره اظهــار داشــت:  اکثر 
موجران بنا بر نرخ تورم، درآمد خود 
از اجاره دادن ملک را تعیین می کنند 
و به دنبال آن هســتند کــه با درآمد 
حاصل از اجــاره هزینه های خود را 
پوشــش دهند و این در حالی است 
که هزینه ها هم به شدت افزایش پیدا 
کرده  و نمی توان مسئول این اجحاف 
را موجران دانست بلکه این اجحاف 
از ســوی یک اقتصــاد کج کارکرد 

صورت می گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با 
بیان اینکه در این نوســانات فصلی و 
انتظارات تورمی امکان افزایش نرخ 
اجاره از نرخ تورم وجود دارد، گفت: 
نرخ اجاره مانند فنر فشــرده شده و با 
افزایش نرخ تورم خود را به ســطح 
ســایر قیمت هــا رســاند وگرنه در 
چندین سال  گذشته شاهد آن بودیم 

که نرخ اجاره تا حدودی کمتر از نرخ 
تورم پیش می رفت.

 اطهــاری افزود: این شــرایط 
بیانگر این است که دولت نمی تواند 
قواعد توسعه را در اقتصاد و در عرصه 
اجتماعــی رعایت کند و دولت ها در 
سال های گذشته آن قواعدی که برای 
اقتصاد توسعه ای نیاز است را رعایت 
نکردند و فاقد الگوی توسعه بودند، 
بــه ویژه آنکه پــس از برنامه چهارم 
توسعه شــاهد ایجاد چنین وضعی 

هستیم.
این کارشــناس اقتصاد مسکن 
تاکیــد کــرد: ایران فاقد سیاســت 
اجتماعی و الگوی اقتصادی است و 
اساسا سیاست اجتماعی برنامه ریزی 
نشــده کــه مســکن اجتماعــی با 
ســاماندهی مستاجران را هدف قرار 
دهد و در گذشــته دو بار طرح جامع 
یک بار در سال ۱۳۸۴ و یکبار هم در 

سال  ۱۳9۴ کنار گذاشته شد.
اطهاری افــزود: دو جناحی که 
مخالف از هم قرار داشــتند، از طرح 
جامع مســکن روی گردان شــدند 
چراکــه هر دو این جریــان به دنبال 
ادامه تراکم فروشــی بودند در حالی 
که در هیچ کجای دنیا درآمد از تراکم 

فروشی معنا و مفهوم ندارد. 
سیســتم مسکن کشــور هم بر 
رانــت اســتوار اســت در حالی که 
نئولیبرالیســم بر رانت نیســت بلکه 
بر روی تولید ارزش افزوده اســتوار 
اســت و اگر یک جریــان رانتی بر 
روی کار باشد ســرمایه داری هم از 

بین می رود. وی گفت: در سیســتم 
جامع مســکن، مســکن اجتماعی 
تعریف شــده و هدف این بوده که با 
اجرای این طرح برابری نسبی ایجاد 
شود و در کشــوری مانند آلمان هم 
کارگــران با مزد و حقوق نمی توانند 
مسکن مناسب خانوار خود تهیه کند 
و در این سیستم هم مسکن اجتماعی 
تعریف شده  اما در ایران تولید مسکن 
براســاس رانت اســت و سیســتم 
جامعــی در این باره وجود ندارد که 
در این شــرایط افزایش اجاره بها هم 

صورت می گیرد.
این کارشــناس اقتصاد مسکن 
ادامه داد: در این شــرایط اســت که 
هــر قدر هم مــزد و حقوق، افزایش 
پیــدا  کند باز هم کفــاف هزینه ها به 
ویژه هزینه های مســکن را نمی دهد 
و مســکن اجتماعی ضروری است 
و در آمریــکا هم کــه نظام بازار آزاد 
حاکم است، هم مســکن اجتماعی 

وجود دارد. 
اطهاری گفت: مسکن اجتماعی 
یک بســته ای اســت که مســکن 
استیجاری بخشــی از آن محسوب 
می شود و اساسا نهضت ملی مسکن 
هیچ یک از سیاســت های مســکن 
اجتماعــی را محقق نمی ســازد. در 
طرح مســکن اجتماعی چیزی شبیه 
به طرح پیاده شده در آمریکا،  توانمند 

سازی ســکونتگاه های غیر رسمی 
وجود داشت. به  گونه ای که سیستم 
بانکــی به طور بلــوغ یافته به عنوان 
پشتیبان وارد بازار مسکن می شوند و 
اجازه خرید و فروش را دارند و اگر 
این سیستم بلوغ یافته وجود نداشته 
باشد سرمایه گذاری در بازار مسکن 

محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به حذف طرح جامع 
مسکن در سال های گذشته ادامه داد: 
وقتی طرح جامع مسکن در سال ۸۴ 
و در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته 
شــد نماینده های امور مسکن در آن 
دوران، بــه صراحت اعالم کردند که 
نیازی به نظام اســتیجاری نداریم و 
 در نهایــت طرح مســکن مهر پیاده 

شد.  
اطهــاری درباره نظام مســکن 
اســتیجاری برنامه ریزی شــده در 
طرح جامع مســکن اظهار داشــت: 
بعــد از انقالب در نظام برنامه ریزی 
برای اولین بار واژه نظام اســتیجاری 
در ایران عنوان شــد که در آن نظام، 
حقــوق بگیرهای جوان و زوج های 
جــوان در اولویت بودنــد تا از این 
فرصت استقاده کنند که در یک چشم 
انداز مشخص صاحب مسکن شوند 

اما هیچ گاه این طرح عملی نشد.   
این کارشناس اقتصادی مسکن 
با اشاره به گسترش شهرها و افزایش 

حاشــیه نشــینی گفت: در دهه های 
گذشته کالنشهرها به دلیل گسترش 
شهرک های صنعتی در حال گسترش 
بودند و از این رو اســاس ماموریت 
اصلی شــهرهای جدید پشــتیبان و 

توانمندسازی بوده است.
وی ادامه داد: طــرح جامع در 
حال تکمیل شــدن بــود و از این رو 
در همان سال ها مقوله سکونتگاه های 
غیر رسمی و توانمندسازی ارائه شد 
و تمــام این مــوارد در طرح جامع 
مسکن تبلور پیدا کردند اما این طرح 
از برنامه چهارم توسعه کنار گذاشته 
شــد و قانــون جامع رفــاه و تامین 
اجتماعی هم در عمل به اجرا نرسید. 
از انجایی که سیســتم توسعه از 
لحاظ نهادی کج کارکرد بود از همان 
زمان نئوفئودالیسم در اقتصاد ایران و 

اجتماع ایران حاکم شد.
اطهــاری با اشــاره بــه تبعات 
اجتماعــی معضل اجاره نشــینی در 
کالنشــهرها گفت: تبعات اجتماعی 
بــه وجود آمده از افزایش نرخ اجاره 
امروز به عیان در جامعه دیده می شود 
و خشنوت در حال گسترش است و 
کشوری که وارد اقتصاد دانش بنیان 
نشــود، حذف تمدنی در آن شــکل 

می گیرد.
این کارشــناس اقتصادی تاکید 
کرد: امروز دیگر مسئوالن نمی توانند 

پشــت بام خوابــی را تکذیب کنند 
چراکــه این ســبک زندگــی را در 

کشورمان می بینیم.  
وی با اشاره به افزایش جمعیت 
حاشــیه نشــینی گفــت: در فرایند 
چند ســال گذشــته جمعیت ساکن 
ســکونتگاه های غیررســمی از ۲۰ 
درصــد به ۳۰ درصــد افزایش پیدا 

کرده است. 
همچنیــن نظام کــج کارکرد 
کشــاورزی در ایــران و انقــالب 
خرده بورژوازی و به نوعی تقســیم 
زمیــن باعث امــواج جدیــدی از 
مهاجرت روســتایی به کالنشهرها 
شــده به طوریکه که کل روستاها در 

حال  ریشه کن شدن هستند. 
از سوی دیگر افزایش اجاره بها 
و هزینه های زندگی باعث می شــود 
کــه خانوار کم درآمدی شــهری به 
سمت سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه 
نشینی هدایت شوند و سرعت حاشیه 
نشــینی از نیمه دهه 9۰ به طور قابل 

توجهی افزایش یافته است.

گروه اقتصادی -  مدیرکل دفتر 
صنایع لوازم خانگی وزارت صمت با 
بیان اینکه نزدیک به ۴۰ هزار شناسه 
کاال بــرای کاالهای لــوازم خانگی 
صادر شده است، گفت: برای کسانی 
کــه خدمات دهنــده کاالی قاچاق 

هستند جرم انگاری شده است.
محسن شکراللهی با بیان اینکه 
تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار شناســه 
کاال بــرای کاالهای لــوازم خانگی 
صادر شده است، اظهار کرد: از سال 

99 نیــز تقریباً بــه صورت تجمیعی 
۲۲ میلیــون کد رهگیری برای لوازم 
خانگی تولید داخل و کاالهایی که به 
صورت رسمی وارد کشور می شوند 
ثبت شده است و حتی کاالهای کوله 
بری هم ملزم هستند شناسه کاال و کد 
رهگیری را از سامانه جامع تجارت 

دریافت کنند.
مدیــرکل دفتر صنایــع لوازم 
خانگی و اداری وزارت صمت افزود: 
همه کاالهایی که دارای کد رهگیری 

هستند باید ضمانت هم داشته باشند؛ 
یعنی مصــرف کننده بتواند از طریق 
کد مشخص شده درســامانه جامع 
تجــارت )#۷۷۷۷*۴*( یــا نــرم 
افــزاری که از طرف ســامانه جامع 
تجارت در اپلیکیشن هایی مثل بازار 
وجود دارد اصالت دار بودن یا تقلبی 

بودن کاال را تشخیص دهد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان 
کاالهای داخلی بــا اصالت ملزم به 
ثبت کد رهگیری شــده اند، گفت: 

قانون جدید که اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق اســت ایــن امکان خوب 
را بــه ما می دهد کــه طبق آن بتوانیم 
کســانی که خدمــات دهنده کاالی 
قاچاق هســتند جرم انگاری شده و 
مثل سابق نیست که کاالهای قاچاق 
بتواند در شبکه رسمی کشور کاالی 
تقلبی و جعلی بــدون جرم انگاری 

فعالیت داشته باشد.
مدیــرکل دفتر صنایــع لوازم 
خانگــی و اداری وزارت صمــت 

افــزود: وظیفه وزارت صمت کمک 
بــه تفکیک کاالی با اصالت از کاالی 
قاچاق و تقلبی است و بحث شناسه 
کاال، کــد رهگیری، ســامانه ای که 
بــرای گارانتــی و ضمانــت آماده 
 شــده در راســتای ایــن مســاله 

بوده است.
گفــت:  شــکراللهی 
زیرســاخت های حقوقــی و فنــی 
برای شــروع طرح مبارزه با قاچاق 
کاالی لوازم خانگی در کشــور آماده 

است، اما بدون ورود جدی نهادهای 
نظارتی و همگرایی که الزمه این کار 
اســت، اجرای دقیق این طرح محقق 

نخواهد شد.
مدیــرکل دفتر صنایــع لوازم 
خانگــی و اداری وزارت صمــت 
افــزود: زیرســاخت حقوقی همین 
اصالح قانون مبــارزه با قاچاق کاال 
است، زیرساخت فنی آن هم سامانه 
اصالت سنجی اســت که در اختیار 

مردم قرار می دهیم.

اطهاری کارشناس اقتصاد مسکن  :

مسئوالن نمی توانند پشت بام خوابی را تکذیب کنند

صدور ۴۰ هزار شناسه کاال برای کاالهای حوزه لوازم خانگی

 چشــم انداز تحریم نفت روســیه از سوی اتحادیه اروپا 
در چند روز گذشــته ضعیف شــده اما یکــی از عوامل 
پشــتیبانی کننده از قیمتهای نفت بوده اســت. طوالنی 
شدن مذاکرات هسته ای ایران هم عامل دیگری بوده است. 
و البته مسئله عدم تمایل اوپک به قبول درخواست غرب 
برای افزایش سریعتر تولید نفت هم وجود داشته است.

پنج چالش پیش روی صنعت انرژی
گرانی کم سابقه قیمت سوخت، کمبود دیزل در آستانه فصل تابستان و عدم تمایل اوپک برای همکاری شاید از جمله موانع زیادی باشد 

که مقامات دولتی در سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند.اما در حقیقت این موارد نمایانگر مشکالت عمیقتر در صنعت انرژی هستند.

گــروه اقتصادی - بــه گفته  
وزیــر ارتباطات دولــت دوازدهم، 
سیاســت اعالم ممنوعیت واردات 
برخی گوشــی های پرطرفدار اشتباه 
است و این تصمیم دور زدن سیستم 
رجیســتری را بــرای قاچاقچیــان 
مقرون به صرفه و توجیه پذیر و یکی 
از سیستم های کارا در مقابله با قاچاق 
کاال به کشور را ناکارآمد خواهد کرد.
اگرچــه واردات گوشــی های 
آیفون به صورت رســمی از ســوی 
مقامــات از جملــه وزارت صمت 
ممنوع نشــده، اما ثبت سفارش این 
کاالها در ســامانه جامــع تجارت با 
مشــکل مواجه است و واردکنندگان 
هنگام مراجعه به این ســامانه با این 
پیام مواجه می شــوند که با توجه به 
قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در 
گروه کاالیی ۲۷، امکان ثبت سفارش 

آن وجود ندارد. این در حالی اســت 
کــه هفته گذشــته اعالم شــده بود 
ثبت ســفارش این برنــد تا روز ۳۱ 
اردیبهشــت محدود شده و اکنون به 
نظر می رسد با تغییر گروه کاالیی این 
مدل گوشی ها، تصمیمات جدیدی 

در این خصوص گرفته شده است. 
در حالــی که تغییر گروه کاالی 
آیفون از ۲۳ به ۲۷، به معنای ممنوعیت 
واردات ایــن کاال نیســت، اما اخبار 
منتشرشده از عدم امکان ثبت سفارش 
بــرای این کاال در یک ماه گذشــته، 
باعث افزایش قیمــت تا ۱۰ میلیون 
تومانی گوشی های این برند شده بود 
و از روز گذشــته نیــز این کاالها باز 
هم افزایش قیمت داشــتند. در عین 
حال فروش آیفون در فروشگاه های 
آنالین هم انجام نمی شود و با مراجعه 
به این  وب سایت ها، این کاالها با عدم 

موجودی  مواجه شده اند.
ممنوعیــت  داســتان  البتــه 
گوشــی های با برند آیفون از دو سال 
پیش مطرح شد، زمانی که اعالم شد 
دولت به دلیل محدودیت های مالی و 
ارزی و مشکالت موجود، نمی تواند 
مثل قبــل به همه واردکنندگان ارزی 
تخصیــص دهد و بــه همین خاطر 
واردات با محدودیت بســیار بزرگی 
مواجــه شــده اســت و آن زمــان، 
ممنوعیت واردات گوشی های بیشتر 
از ۳۰۰ یــورو یا پرچمدار مطرح بود 
و اکنون با بروز مشــکالت ارزی، به 
نظر می رسد بار دیگر تصمیم به ایجاد 
محدودیت برای این کاالها و این بار 
گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر گرفته  

شده است.
این در حالی اســت که پیش از 
ایــن انجمن واردکننــدگان موبایل، 
نسبت به تبعات احتمالی ممنوعیت 
قانونی واردات آیفون، هشدار داده و 
گفته شــده بود با این تصمیم، قاچاق 
مسافری در این حوزه به شدت رونق 
می گیرد، کما اینکه در دو ماه اخیر باز 
هم خرید و فروش پاسپورت رونش 
گرفتــه و به شــدت کاالی قاچــاق 
مسافری وارد کشور شده که هم ارز 
قاچاق از کشــور خارج می کند و هم 
گوشی هایی وارد شــده که گارانتی 
نــدارد، بلکه یــک کاالی بی اصالت 
اســت و در صورت مشــکالت  آن، 

دست مردم به جایی بند نیست.

هرچنــد ممنوعیــت واردات 
آیفون بــا توجیه ارزبری آن صورت 
می گیرد، محاســبات نشان می دهد 
در یک ســال گذشته که حدود ۱۶۳ 
میلیون تن بــه ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد 
دالر برای کل تجارت خارجی ایران 
ثبت شــده است، سهم گوشی باالی 
۶۰۰ دالر با ۱.۳ میلیارد دالر به حدود 
۱.۲ درصد یعنی حــدود یک صدم 
این تجارت می رســد و در قیاس با 
واردات ۵۲ میلیارد دالری حدود ۲.۵ 
درصد را در اختیــار دارد. آن هم در 
شرایطی که به اســتناد اعالم دولت 
و بانــک مرکــزی، در چندماه اخیر 
وضعیــت درآمدها و ذخائر ارزی به 
حدی تقویت شــده که مشکلی در 

تامین ارز کاالهای اساســی و به ویژه 
دارو وجود ندارد.

از ســوی دیگر اطالق لوکس 
بودن به موبایل هــای آیفون به دلیل 
قیمت باالی ۶۰۰ دالری آن هاســت، 
ایــن در حالی اســت که بــه اعتقاد 
تحلیلگران، در حوزه فناوری مفهومی 
با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل های 
متنوعی از دیگــر برندها در این رده 
قیمتی وجــود دارند و آیفون در این 
رده قیمتی تنها نیســت. دسته بندی 
موبایل ها فارغ از قیمت شان بر اساس 
امکانات و ویژگی های کاربردیشان 
اســت. به این ترتیب که موبایل هایی 
با امکاناتــی برتر در رده پرچمداران 
قرار می گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر 

از ۶۰۰ دالر دارند.
محمدجــواد آذری جهرمــی 
-وزیر ســابق ارتباطــات و فناوری 
اطالعات- بــا انتشــار توییت زیر 
از زمــان مســوولیتش در وزارت 
ارتباطات، در کانــال تلگرامی خود 
نوشته است: آخرین باری که تصمیم 
داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، 
از رییس ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی خواســتم که 
گزارش سه ماهه واردات گوشی های 
تلفن همراه را برایم تهیه کند. گزارش 
گویا بود، شــرکتی خــارج از روال 
همیشگی خود و ســایر شرکت ها، 
حجم زیادی گوشــی آیفــون وارد 
کشــور کرده بود. آنچه باعث شــد، 
روال ممنوعیت واردات در سری قبل 
متوقف شود؛ ارسال این مستندات به 

صاحبان تصمیم بود.

خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
کرد: در حالیکــه خبرهای خوبی از 
فروش نفت و بازگشــت منابع آن از 
ســوی دولت مطرح می شود و این 
گشــایش ها به حدی بــوده که خبر 
از عزم برای صــدور مجوز واردات 
خــودرو می دهنــد؛ ممنوعیت ثبت 
ســفارش گوشی تلفن همراه به دلیل 
محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی 
در تناقض اســت. چرا اصرار داشته 
و دارم که سیاســت اعالم ممنوعیت 
واردات برخی گوشی های پرطرفدار 
اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این 
تصمیم دور زدن سیستم رجیستری 
را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه و 
توجیه پذیر خواهــد کرد و به نوعی 
یکی از سیســتم های کارا در مقابله 
با قاچاق کاال به کشــور را ناکارآمد 

خواهد ساخت.

تاثیر محدودیت  واردات آیفون بر رجیستری
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