
مسئوالن دولتی معتقدند که محدودیتی در تامین ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت مصوب طرح نهضت ملی مسکن 
وجود ندارد؛ این در حالی اســت که بجز بانک مسکن هنوز 
هیچ یک از ۲۶ بانک دیگر گزارشــی درباره میزان پرداخت 

تسهیالت به پروژه مذکور ارایه نکرده اند.
به گزارش ایسنا، تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به یکی 
از مباحث مورد بحث بین کارشناسان و مسئوالن تبدیل شده 
اســت. عموم دولتمردان معتقدند با اختصاص سالیانه ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت مصوب این طرح، پیشبرد آن 
قابل انجام است. در سوی دیگر، کارشناسان معتقدند بانک ها 
فاقد چنین منابعی هستند. البته به تازگی مدیرعامل بانک 
مسکن در دیدار با آیت اهلل حســینی بوشهریـ  عضو هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که محدودیتی در تامین 

مالی نهضت ملی مسکن وجود ندارد.
آسودگی خاطر محمود شــایان احتماال از چگونگی تامین 
ســهمیه ۶۳ هزار میلیارد تومانی این بانک است که البته تا 
کنون صرفا ۴۵۸۲ میلیارد تومان تسهیالت از طرف این بانک 

به حساب سازندگان واریز شــده است. بجز بانک مسکن ۲۶ 
بانک دیگر نیز در این زمینه  تعهداتی دارند که هنوز آماری در 
زمینه عملکرد خود در طرح نهضت ملی مسکن ارایه نداده اند.

آنطور که مسئوالن بانکی می گویند تسهیالت طرح نهضت 
ملی مسکن ۲۰ ساله خواهد بود که ۳ سال دوران مشارکت 
و ۱۷ سال طول مدت بازپرداخت است. اما مشکل این جاست 
که تجربه نشــان داده بانک ها تمایل چندانــی به پرداخت 

وام های درازمدت ندارند.
طبق قانون، بانک ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیالت 
خود را به بخش مســکن اختصاص دهند اما سال ۱۳۹۹ از 
۱۸۹۸ هزار میلیارد تومان تســهیالتی که توســط سیستم 
بانکی پرداخت شد سهم بخش مســکن ۱۰۴ هزار میلیارد 
تومان معادل ۵.۵ درصد بود. در حالی که بنا به گفته رستم 
قاســمیـ  وزیر راه و شهرســازی بخش خدمات که عموما 
غیرمولد اســت ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت 

کرده است.
یکی از موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید و تامین 

مسکن، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در سال ۱۴۰۱ 
مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق اختصاص یافته 
است. وزیر راه و شهرسازی گفته که انتظار ما بیش از این عدد 
بود اما برای شروع کار خوب است و می تواند تحول جدی در 

حوزه مسکن ایجاد کند.
بجز وام بانکــی، آورده متقاضیان نیــز در طرح نهضت ملی 
مســکن پیش بینی شــده که ظاهرا نمی توان چندان روی 
آن حســاب باز کرد. از ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفری که 
برای این طرح تایید شــدند تا کنون ۲۲۰ هــزار نفر آورده 
حــدود ۴۰ میلیون تومان اولیــه را واریــز کرده اند و عمده 
 آنها مربوط به طرح اقدام ملی اســت که ســال ۱۳۹۸ آغاز 

شده است.
قرار اســت به هر واحد نهضت ملی مســکن تا سقف ۴۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت با حداکثر مدت بازپرداخت ۲۰ ساله 
تعلق بگیرد. نرخ سود آن نیز برای اقشــار مختلف، متفاوت 
اســت و دولت می گوید که دهک های اول تا سوم بیشترین 
یارانه و مشــوق های دولتی را دریافت خواهند کرد. اقساط 

ماهیانه ۳ تا ۴ میلیون تومان هم اعالم می شود اما محاسبات 
از مبالغ باالتر برای دهک های ۴ تا ۸ حکایت دارد. کارشناسان 
معتقدند عدم تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن می تواند 
این پروژه را دچار مشکل کند. از طرف دیگر اعطای تسهیالت 
به پروژه های کالن را تورم زا می داننــد؛ تورمی که می تواند 
رشد قیمت ها در بازار مســکن را نیز به همراه داشته باشد. 
اتفاقی که در پروژه مسکن مهر افتاد و برداشت حدود ۵۰ هزار  
میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، از عوامل ایجاد تورم در 

دولت های نهم و دهم عنوان شد.
رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی معتقد است: »مسکن 
مهر تورم زا بود اما نهضت ملی مسکن تورم زا نیست؛ چرا که 
مانند مسکن مهر خط اعتباری بانک مرکزی برای اجرای آن 
در نظر گرفته نشده است. بانک مرکزی برای ساخت مسکن 
مسکن مهر خط اعتباری اختصاص داد و زمانی که این منابع 
وارد بازار شد تورم به وجود آمد. منبع مالی طرح نهضت ملی، 
تسهیالت بانک ها است که در گذشــته به موضوعات دیگر 
اختصاص داده می شد اما اکنون و بر اساس مصوبه مجلس و 

قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد تسهیالت باید به بخش 
مسکن تعلق بگیرد«.

هم چنین علــی صالح آبادیـ  رئیــس کل بانک مرکزی روز 
گذشته در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی  گفته است: 
»برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن عالوه بر تسهیالت 
بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق 
و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد«.
اما شنیده می شود بانک ها اعالم کرده اند درخصوص پرداخت 
تســهیالت بلندمدت دچار محدودیت های نرم افزاری و به 
تدریج تا پایان سال جاری این مشکل را رفع می کنند. یکی 
از پیشنهادات آن است که بانک ها سهمیه متعهد شده خود 
در طرح نهضت ملی مســکن را به بانک مسکن بدهند تا این 
بانک وظیفه پرداخت وام ها را به عهده بگیرد. اما هنوز خبری 
از اجرای این پیشنهاد نیست و اگر هم قرار باشد به مرحله اجرا 
برسد پیش نیازهایی همچون اجرای تفاهم نامه های متعدد را 
می طلبد که همین مساله می تواند سرعت اجرای پروژه را در 

ابتدای کار بگیرد

نماینده کارگران در شورای عالی کار شایعه تغییر مصوبه 
افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را رد کرد و گفت: کارگران نگران 
نباشند مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر 
نمی کند.وی از کارفرایانــی که حقوق این برج کارگران 
خود را علی الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی 
حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه ای در خصوص 
اصالح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی شود و ما به 
عنوان نمایندگان کارگری نه به اصالح و تغییر مصوبه تن 
می دهیم و نه به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در 
این باره شویم. هادی ابویـ  در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ دیشب 
برگزار شد.پیش از این مقرر شده بود تا بر اساس قولی که 
وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمانبندی جلسات، 
شورای عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد لذا مقرر 

شد تا در انتهای فروردین ماه این جلسه تشکیل شود. وی 
ادامه داد: این جلسۀ فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث 
تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعالم کردیم 
که طرح دوباره مساله و اصالح مصوبه موضوعیت ندارد؛ 
البته مسایل حاشیه ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور 
از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم 
شــود و مصوبه تغییر کند. نماینده کارگران در شورای 
عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم 
و باید این هفته را در بزرگداشــت مقام کارگران نجیب 
کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله 
بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود 
باقی است و مصوبه افزایش دستمزد نمی تواند پاسخگوی 
جبران هزینه های معیشت کارگران باشد.با این وجود 
همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را 

پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان 
کارگری نه به خود اجازه می دهیم وارد گفت وگویی در 
این باره شویم و نه به اصالح و تغییر مصوبه تن می دهیم. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، درباره 
برخی اخبار از برگزاری جلسه امروز با معاون اول رئیس 
جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح 
و بیان موضوعات و دغدغــه های جامعه کارگری انتظار 
داریم با مســئوالن و مقامات دیدار کنیم. وزارتخانه ها 
درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می کنند 
از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد 
و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفت وگو، جلسه 
ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه 
هفته کارگر دغدغه ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان 

در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشــوری اعالم کرد که هنوز به هیچ یک از 
شرکت های هواپیمایی و ارائه دهندگان بلیت هواپیما، 
مجوزی برای پیــش فروش پروازهای جــام جهانی را 

نداده ایم و مردم گول تبلیغات تورهای جعلی را نخورند.
به گزارش ایسنا، طی روزها و هفته گذشته در سایت ها 
و شبکه های اجتماعی تبلیغات مختلفی درباره پیش 
فروش بلیت تورهای هوایی جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
منتشر شده که به گفته مسئوالن سازمان هواپیمایی 
کشوری این تورها جعلی است و هنوز مجوزی بابت پیش 

فروش بلیت پروازهای  جام جهانی صادر نشده است.
حسن خوشخو در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهارکرد: 
اگر قرار بــر فروش یا پیش فروش بلیــت هواپیما برای 

پروازهای ایران به قطر در ایام جام جهانی آغاز شود باید 
در ابتدا وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و 
وزارت امور خارجه هماهنگی های الزم با فیفا و قطر را به 
عنوان میزبان انجام دهند و پس از تایید از سوی آن ها 
برای بازی های مربوط به ایران و حتی ســایر کشورها 

می توانیم  این کار را انجام دهیم.
وی افزود: پس از تایید این وزارتخانه آغاز پیش فروش 
و فروش بلیت پروازهای  جام جهانی را اعالم می کنیم 
اما هنوز خبری از پیش فروش این بلیت ها نیست چرا 
که فیفا اعــالم کرده باید بین متقاضیان بســیاری که 

می خواهند به قطر سفر کند قرعه کشی صورت بگیرد.
خوشــخو ادامه داد: تاکنون هیچ مجــوزی برای هیچ  
ایرالینی صادر نکردیم که بتوانــد بلیت های پرواز جام 

جهانی را پیش فروش کند و اگر سایت یا آژانس مسافرتی 
به نیابت از ایرالین ها بلیتی را پیش فروش کند، مرتکب 

تخلف شده و قطعا با او برخورد می کنیم.
سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری تاکید کرد: باتوجه به حضور ایران 
در مســابقات جام جهانی از ابتدا ارتبــاط تنگاتنگی با 
این کشور داشتیم و حتی رییس جمهور در این زمینه 
رایزنی های مختلفی انجام داده است. بنابراین اگر پیش 
فروش بلیت پروازهای جام جهانی آغاز شود آن را اطالع 
رسانی می کنیم. از مردم هم می خواهیم برای خرید این 
بلیت ها و تورها عجله نکنند، آن را از طریق درگاه های 
مجاز معرفی شــده انجام دهند و گول تبلغیات برخی 

تورهای جعلی را نخورند.

به اعتقاد یک کارشــناس حوزه فناوری اطالعات، 
اپراتورها در سال های گذشــته در رقابت منفی با 
یکدیگر، افزایش قیمت نداشــتند و زیرفروشــی 
می کردند، در صورتی که اگر هر ســال، تعرفه ها 
حداقل ۱۰ درصد بر اســاس تــورم افزایش پیدا 
می کــرد، نمــودی نداشــت که کســی بخواهد 

عکس العملی نشان دهد.
سیدمحمدعلی شــریفی الحسینی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به تغییرات تعرفه ای در اپراتورهای 
اینترنتی بیان کرد: طبق مصوبه ۲۶۶ کمیســیون 
تنظیم مقررات، یــک کف و ســقف قیمت برای 
اپراتورها تعیین شده، در حالی که تا پیش از این، 
اپراتورها داشــتند زیرفروشــی می کردند، یعنی 
اینترنت را با قیمتی کمتر از کف، ارائه می دادند. در 
حال حاضر هم با وجود تغییراتی که صورت گرفته، 
هنوز به سقف قیمتی که درآن مصوبه مجوز داده 
شده نرســیده اند. االن فقط اپراتورها در بازه میانه 
قرار گرفتند و قیمت ها را متعادل ســازی کردند و 
در حالی که تعرفه آزاد بــرای هر گیگابایت، تا ۶۰ 
هزار تومان هم در نظر گرفته شده، بعید است که 

در آینده نزدیک هم به این قیمت ها برسند. وی با 
بیان اینکه اپراتورهای ثابت و همراه دچار مشکل 
هســتند و درحال حاضر امکان ارائــه اینترنت با 
قیمت های قبل را ندارند، گفت: اگر تا پیش از این، 
مشــکل مختص اپراتورهای ثابت بوده، اکنون با 
توجه به افزایش هزینه هــا، اپراتورهای همراه هم 
مجبورند مطابق سایر شــرکت ها عمل کنند. در 
حال حاضر اپراتورها دیگر امکان توســعه ندارند، 
چون هزینه های توســعه خیلی باالســت و حتی 
اگر تجهیزاتشان آســیب ببیند، نمی توانند آنها را 
جایگزین کنند، بنابرایــن مجبورند این تعدیل را 
انجام دهند تا بتوانند بقــای خود را حفظ کنند. با 
تعرفه های فعلی دیگر نمی توان آن پوششــی که 
باید را داشــته باشــند و خدماتی که الزم است را 

ارائه دهند.
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای خاطرنشان 
کرد: در اقتصــاد آزاد، اپراتورها هــم با هم رقابت 
دارند؛ اینکه در این سال ها اپراتورها افزایش قیمتی 
نداشــتند، به این دلیل بوده که در رقابت منفی با 
یکدیگر، داشتند و زیرفروشی می کردند برای اینکه 

تعداد مشتری باالتری داشــته باشند. در صورتی 
که در این سال ها اگر هر ســال، تعرفه ها حداقل 
۱۰ درصد بر اســاس تورم افزایــش پیدا می کرد، 
نمودی نداشت که کســی بخواهد عکس العملی 
نشان دهد، نه اینکه از سال ۱۳۹۵ تا االن متوقف و 
اکنون نمود آن به این شکل احساس شود. اکنون 
هم تغییراتی که اعمال شده، در چارچوب مصوبات 
سازمان تنظیم بوده و اپراتورها تنها به اصالح قیمت 

اقدام کردند.
شریفی الحسینی در پاسخ به اینکه چرا در ماه های 
گذشــته و بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم، 
مشکالت اینترنتی شــدت گرفته، بیان کرد: بعضا 
اشــکال هایی در حوزه انتقال و ارائه خدمت بوده، 
اما به ندرت این اتفاق افتاده و حل شــده اســت، 
برای مثــال در یک بازه زمانی پهنای باند کشــور 
مشکل داشــت که این مشــکالت اکنون برطرف 
شده و مشکلی وجود ندارد، البته با توجه به افزایش 
مصرف، ممکن است مشکالتی هم ایجاد شود، اما 
اکنون وضعیت شــبکه اپراتورها ثابت است و این 

مشکالت هم ربطی به دولت سیزدهم ندارد.

مصوبه هست؛ وام نیست!

کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی کند

اپراتورها در یک رقابت منفی قیمت اینترنت را باال نبرندگول تورهای جعلی جام جهانی را نخورید
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سرمقاله

راهکار مهار
 قیمت مسکن

زمانی که قیمت مسکن باال 
می رود هر نوع عنصر وابسته 
به این موضوع خود به خود 
افزایش می یابد. این پدیده 
کامال طبیعی است. اوراق مشارکت نیز به عنوان 

یکی از عناصر وابسته...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3
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هزینه های  کمرشکن  
خرید  دارو 

احتیاط 
در بازار ارز

قیمت اوراق مسکن به بیش از 90 هزار تومان رسید

وام  مسکن گران تر شد
صفحه3

صفحه2

کاهش قیمت  ها  
یا  سردرگمی  بازار؟

اجرای   این   طرح   با   توجه   به   نوسان   قیمت ها   با   چالش هایی   همراه   است

از   امروز   قیمت   تولید کننده   و  مصرف کننده
   همزمان   روی   کاالها    درج   می شود

رشــد روزافزون هزینه های نظام های ســالمت به 
ویژه افزایش قیمــت دارو موجب نارضایتی مردم و 
نگرانی بیماران شده اســت. به رغم اعالم تامین ارز 
دولتی دارو به میزان یک میلیارد دالر برای ســال 
جاری، باز هم شــاهد گرانی و کمبود اساســی در 
بخش دارویی کشور هســتیم. فعاالن صنعت دارو 
معتقدند ارز دولتی اقالم دارویی باید حذف شــود. 
در مقابل حمایت از بیمه ها را هوشمندانه ترین راه 
جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو عنوان کرده 
اند. چرا که می توان آن را به صورت هوشمند هدایت 
کرد. بنابراین پول در جایی می نشــنید که هزینه 
 آن کمر شکن است و فشــار هزینه ای توسط بیمه 
مدیریت می شــود.معاون بیمه خدمات ســالمت 

سازمان بیمه سالمت با اشاره...

برخی از معامله گران با اشاره به کاهش قیمت دالر 
در روز سه شنبه معتقدند در صورتی دالر روز گذشته 
هم نزولی شــود و ســطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را از دست بدهد، فروشندگان بیشــتری وارد بازار 
خواهند شد.به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران 
روز سه شنبه  شــاهد کاهش قیمت دالر به دلیل  
افزایش عرضه بود و اســکناس آمریکایی روز سه 
شنبه نتوانست به باالی محدوده مقاومتی ۲۷ هزار و 
۸۰۰ برسد  و ۱۵۰ تومان پایین آمد. نرخ دالر دیروز 
بر روی ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفت. برخی از 
معامله گران با اشاره به کاهش قیمت دالر در روز سه 
شنبه معتقدند در صورتی که دالر روز گذشته هم 
نزولی شود  و سطح ۲۷  هزار و ۵۰۰ تومانی را از دست 

بدهد، فروشندگان...



اقتصاد2
ایران وجهان

صعودقیمتسهمهایبیمهای؛
افت 818  واحدی شــاخص 

بورس
شــاخص کل بورس چندین بار نوســان کرد و روز 
پرنوسانی را سپری کرد. در نهایت شاخص پائین تر از 

سطح دیروز ایستاد.
نزولشاخصدرروزپُرنوسانبورستهران

در معامالت روز چهارشنبه، ســی  و یکم فروردین 
1401، شــاخص کل بورس تهران بــا ریزش 818 
واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک میلیون و 

512 هزار و 287 واحد رسید.
نمادهایمؤثربرشاخصها

روز گذشته نمادهای »پارسان«، »شبندر« و »نوری« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »فوالد«، »وپارس« و »وبانک« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »شــگویا«، »زاگرس« و 
»ومهان« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »صبا«، »اتــکای« و »مادیرا« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
گروهسبزبازار

روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای گروه »بیمه و 
صندوق های بازنشستگی« افزایش یافت و سبزترین 

گروه بازار بود. 
رشدارزشمعامالتخرد

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
7 هزار و 713 میلیارد تومان کاهــش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه 207 میلیارد 
تومان بود که 3 درصــد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد.

قدردانی عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری از بانک مسکن 

بانک مســکن در جهاد مســکن ســازی پیشتاز 
است،محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در جریان 
سفر به شهر مقدس قم با آیت اهلل سید هاشم حسینی 
بوشهری، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
و رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم دیدار 
کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ، 
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با 
آیت اهلل حسینی بوشهری عضو هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری از افزایش اعطای تسهیالت بانکی در 
حوزه تامین مسکن مردم خبر داد و اظهار داشت: با 
توجه به حمایت های گسترده آیت اهلل رئیسی ریاست 
محترم جمهوری در مدت کوتاه دولت سیزدهم برای 
تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن هیچ گونه 
محدودیت و مانعی وجود ندارد و بانک مســکن در 

جهاد مسکن سازی کشور پیشتاز است.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در 

سفر رئیس جمهوری به مشهد
معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی از خدمات بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در اســتان خراسان رضوی 
تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در پی ســفر رئیس جمهوری به مشــهد 
مقدس، میــز خدمت بانک به مــدت 2 روز در محل 
اعالمی وزارت امور اقتصاد و دارایی مســتقر و نسبت 
به ارائه خدمت به مراجعان و پیگیری مشکالت آن ها 
اقدام شد.در لوح سپاس این وزارتخانه که به امضای 
»هادی قوامی« معاون امور حقوقی و مجلس و نماینده 
تام االختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، خطاب 
به »محمدرضا صبوری« مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان خراسان رضوی آمده است:»خدمت 
به نظام جمهوری اسالمی و ملت شریف ایران زمین، 
توفیقی سترگ در مسیر آموزه های دینی و انقالب است 
و استقرار میز ارتباطات مردمی همزمان با سفر ریاست 
محترم جمهوری در استان ها، جلوه ای از خدمتگزاری 

و مردمی بودم دولت سیزدهم است.

برندگان خوش شانس وین کارت 
فصل زمستان معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان 
خوش شــانس 444 جایزه نقدی بــه ارزش دوازده 
میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه، 
سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط به فصل 
زمستان با حضور مدیران ارشــد بانک برگزار و 444 
برنده خوش شانس این فصل مشخص شدند.در این 
مراسم، ابتدا قرعه کشــی 4 جایزه 1 میلیارد ریالی 
برگزار شد و پس از مشــخص شدن اسامی برندگان 
خوش اقبال این بخش، قرعه کشــی برای مشخص 
شدن برندگان 40 جایزه 100 میلیون ریالی و 400 
جایزه 10 میلیون ریالی صورت پذیرفت که اسامی 
تمامی برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان 
در دسترس اســت.بر این اســاس، عالقه مندان به 
شرکت در قرعه کشی فصل بهار، می توانند با مراجعه 
به شعب بانک سامان در سراسر کشــور، نسبت به 
افتتاح حســاب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام 
هریک از فعالیت های بانکی مانند پرداخت قبوض، 
خرید از کارت خوان های سامان، خرید شارژ، انتقال 
 وجه و غیره برای شــرکت در قرعه کشــی دور بعد،

 امتیاز کسب کنند.

خبر

بانک ها

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی 
اتاق ایران گفت: در کشور ما که 
دچار تورم شدید است و روز به روز 
قیمت ها افزایش می یابد، چطور 
می توان قیمــت تولید و مصرف 
را روی کاال نشان داد.خســرو فروغان گران سایه در گفت وگو 
با ایلنا گفت: درج قیمت تولید کاال روی محصول در اصل 12 
نیست و این ســردرگمی برای مصرف کننده بوجود می آورد. 
اما ما ضریب سود را مشخص کردیم و اینکه سود شرکت های 
توزیع و تولیدکننده و فروشنده در نهایت چقدر است، مشخص 
نیســت که آیا همه این عوامل در مجموع قیمتی می شود که 
برای قیمت کاالهای مصرفی گذاشــته می شــود.وی افزود: 
اما مشکل اینجاســت با توجه به اینکه نوســان قیمت بسیار 
زیاد است و رشــد قیمت ها باال رفته و هر روز قیمت ها تغییر 
می کند، عمال امکان قیمت گــذاری روی قیمت تولید و دوام 
آن امکان پذیر نیست و ســردرگمی برای فروشنده و خریدار 
بوجود می آورد که باعث بی اعتمــادی خریدار به روند خرید و 
فروش کاال می شود.رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق 
ایران با بیان اینکه متاسفانه هر سال افزایش قیمت کاال را داریم، 

خاطرنشان کرد: این قیمت گذاری ها باید به صورت ساختاری 
تغییر کند. چون نوع قیمت گذاری خود ایراد دارد و فرایند تولید 
مرتب در نوسان است، پس در نوع قیمت گذاری ها و نظارت بر 
قیمت گذاری  ایرادات داریم. بنابراین از تولیدکننده تا فروشنده 
این نظارت با مشکل مواجه است.فروغان در ادامه تاکید کرد: 
متاسفانه سازوکاری که برای زیرساخت ها باید داشته باشیم 
تا بتواند آن را شکل دهد، وجود ندارد و روند تشکیل پرونده ها 
و افزایش زیان پرونده ها به شــکل کم فروشی، گران فروشی و 
تخلف بسیار زیاد شده اســت. در زیرساخت های قضایی این 
مسائل هم با مشکل مواجه هســتیم.وی افزود: باید دید چه 
کار می توان کرد که افزایش قیمت صورت نگیرد. بخشنامه ها 
و مصوباتی که هر روز شــاهد آن در این خصوص هســتیم، 
نشان دهنده این است که اهمیتی از سوی مسئوالن امر به این 
موضوع داده نشده که بتوانیم شاهد کاهش قیمت ها باشیم.این 
فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه، تا ساختار را از ریشه و اساسی 
ســازماندهی نکنیم، قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کند 
و افزایش قیمت ها باعث فرایند گران فروشی و کم فروشی در 
کنار آن می شــود، ادامه داد: همچنین قیمت های دستوری 
خودشان باعث می شوند، گران فروشــی و کم فروشی شکل 
بگیرند و تقلب در نوع کاال هم اتفاق بیفتد که همه این موارد 
باید ریشه ای اصالح شــوند.وی افزود: اکنون فقط یک کشور 

داریم که قیمت تولید و مصرف کننده را همزمان روی کاال درج 
می کند و آن هم هندوستان است. اما ثبات قیمت در این کشور 
زیاد بوده و ممکن است کاالیی چندین ماه قیمتش تغییر نکند 
و تورمی وجود نداشته باشد. در کشور ما که دچار تورم شدید 
اســت و روز به روز قیمت ها افزایش می یابد، چطور می توان 
قیمت تولید و مصرف را روی کاال نشان داد. فروغان گران سایه 
درباره راهکارهای اصالح ریشه ای قیمت اجناس خاطر نشان 
کرد: در اتاق بازرگانی ایــران، کار تحلیلی روی بحث نظارت 
بر بازار انجام شــده که اکنون تقریبا آماده اســت و به صورت 
گزارش هم منتشر خواهد شد. بحث قیمت گذاری و چگونگی 
قیمت گذاری با توجه به موقعیت اقتصادی کشور در اتاق ایران 
را در دست کار داریم که به مســئوالن دولتی کمک می کند 
تا قیمت گذاری ها براساس داشــته های علمی و کارشناسی 
بهتر انجام شود. متاسفانه امروز کارشناسی هایی که ارائه داده 
می شود، براساس کارشناسانی است  که از یک سازمان کوچک 
گرفته تا باالتر اغلب گزارش هایی برای خوشایند مقام باالتر  است 
و کارشناسی واقعی نیســت برای اینکه بتواند مقام باالدستی 
را راضی نگه دارد. آنها هم بر اســاس ایــن گزارش ها تصمیم 
می گیرند و چون اکثرا این آمارها و گزارش ها خدشه به آن وارد 
 است، اکثرا تصمیماتی که براساس آنها گرفته شده، تصمیمات

 درستی نیست و بحران زا هستند.

یزدانپناه:قیمتهاازطریقسازمانهاینظارتی
کنترلشود

 اســماعیل یزدان پناه، نایب رئیس اتاق بازرگانی داخلی 
ایران، در گفت وگو با ایلنا نیــز درباره روند افزایش قیمت 
کاالها در بازار گفت: با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و 
افزایش هزینه ها در سال جدید طبیعی است که قیمت ها 
یک مقدار افزایش یابد. یک واحد تولیدی نمی تواند حقوق و 
دستمزد را بدون باال بردن کاالی تولیدی اش باال ببرد درغیر 
این صورت زیان می بیند. بنابراین وقتی ما افزایش برخی 
پارامترهای تولید را داریم طبیعی است که افزایش قیمت 
کاال را به دنبال خواهد داشت. یزدان پناه در ادامه افزود: اما 
در برخی موارد، سوءاستفاده هایی صورت گرفته که یک 
شوکی به بازار وارد شده که این مورد مدنظر ما نیست و باید 
از طریق سازمان های نظارتی کنترل شود تا به آن حدی که 
مشخص است، برسد. مثل افزایش قیمت خودرو که اخیرا 
دوباره اتفاق افتاده و بی مورد است.وی در ادامه درباره درج 
قیمت کارخانه و مصرف کننده روی کاال خاطرنشان کرد: 
ما موافق این امر نیستیم چون مشکالت متعددی را ایجاد 
خواهد کرد. تمام کاالها از طریق بارکد قابل رهگیری است 
و در یک سامانه مشخص است که قیمت درب انبار چقدر 
بوده است. اما این یک تشــدد خاطر برای مصرف کننده 
ایرانی ایجاد می کند که از مصرف کاالی ایرانی روی گردان 
می شود. آیا این نمونه را در هیچ جای دنیا داریم. در اغلب 
کشورها فقط درج قیمت مصرف کننده را داریم که آن واحد 
تولیدی باید به سازمان های نظارتی نسبت به این قیمت 
پاسخگو باشــد. به نظرم این کار اشتباهی است و نتیجه 

عکس خواهد داد.

از   امروز   قیمت   تولید کننده   و  مصرف کننده   همزمان   روی   کاالها    درج   می شود

کاهش قیمت  ها  یا  سردرگمی  بازار؟

رئیسجمهور:
مشکالت فقط با دستور دادن 

حل نمی شود
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت استفاده بهینه از 
فرصت های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش 
خصوصی در توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه، 
به معــاون اول ماموریت داد با تشــکیل کمیته ای، 
مشکالت و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه ترین 
زمان برای حل آنها تدبیر کنند.به گزارش ایسنا، آیت 
اهلل سید ابراهیم رئیســی روز چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی درباره فرصت ها و چالش های روابط تجاری با 
کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب 
توصیف و بر لــزوم بهره مندی از فرصت های موجود 
و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این 
عرصه تاکید کرد.رئیس جمهور در ادامه به معاون اول 
ماموریت داد با تشکیل کمیته ای با حضور مسئوالن 
ذیربط، مشکالت و موانع حوزه تجارت را احصا و در 
کوتاه ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.رئیســی 
پیگیری را رمز موفقیت دستگاه ها در انجام وظایف و 
ماموریت های شان دانست و تاکید کرد: مشکالت فقط 
با دستور دادن حل نمی شود، بلکه دستورات باید منجر 
به اقدام و عمل جدی شود.رئیس جمهور با تاکید بر 
لزوم مدیریت نقدینگی و هدایت تســهیالت بانکی 
به سوی تولید گفت: خلق نقدینگی بدون مدیریت 
آن پیامدهای ســوء اقتصــادی دارد و تالش های 
خدمت گزاران عرصه اقتصاد را بالاثر می کند.رئیسی 
در ادامه ضمن محکوم کردن حمالت تروریســتی 
به چند مدرســه در کشور افغانســتان و تسلیت به 
خانواده هــای قربانیان این رخداد، مســئولیت این 
حوادث را عالوه بر تروریست ها، بر عهده کشورهایی 
دانست که در سال های گذشته به اسم تامین امنیت، 
با مداخالت غیرمســئوالنه بیشــترین نقش را در 

ناامن سازی و بی ثبات سازی افغانستان ایفا کرده اند.
رئیســی همچنیــن از هیات حاکمه افغانســتان 
خواســت که با تمام توان برای جلوگیری از تکرار 
این دست حوادث که بیشترین قربانیان آن اطفال 
و دانش آموزان بیگناه هستند، بکوشد.رئیس جمهور 
در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت فرارسیدن 
ایام ســوگواری مولی الموحدین حضرت علی)ع( 
و گرامیداشــت لیالی قدر، بر بهره مندی از فرصت 
این شب ها برای کسب معرفت و فیوضات معنوی 
تاکید کرد و اظهار داشــت: محروم کسی است که 
از درک شب های قدر محروم باشد.رئیس جمهور، 
شرط درک شب قدر را کسب معرفت نسبت به مقام 
و منزلت اهل بیت علیهم السالم عنوان کرد و گفت: 
برای کســب معرفت باید خود را در معرض نسیم 
رحمت الهی قرار داد و اگر انسان در شب قدر مدال 
معرفت نگیرد، برای او هیچ فرقی بین این شــب و 

شب های دیگر نیست.

انتشار فهرســت ابربدهکاران 
بانک های دولتی و خصوصی

بانک مرکزی اعالم کرد: در راستای اجرای ردیف 
1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 1۶- تسهیالت 
تکلیفی قانون بودجه ســال 1401 کل کشــور، 
آمار مقدماتی تســهیالت و تعهــدات کالن )از 
بانک هایی کــه تاکنون دریافت شــده( در پایان 
 اســفند ماه ســال 1400 مطابق بند یاد شــده

 منتشر می شود.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس 
بند یاد شده انتشار این اطالعات به صورت فصلی 
بوده و طبعاً باید در تیر ماه سال جاری منتشر گردد 
لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطالعات 
و آمار؛ این امر از ماه جاری در دســتور کار بانک 

مرکزی قرار گرفته است. 
گفتنی است، اطالعات منتشر شده تنها به منزله 
دریافت تسهیالت و تعهدات کالن از شبکه بانکی 
بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده 
اصل تسهیالت –بدهی غیر جاری قابل مشاهده 

است.
شایان ذکر است به اســتناد فصل اول ماده 1 بند 
1-8- آیین نامه تســهیالت و تعهــدات کالن 
موضوع بخشنامه شــماره 242553/۹2 تاریخ 
1۶/08/13۹2، تســهیالت و تعهدات کالن: »به 
مجموع خالص تسهیالت و تعهدات اعطایی/ایجاد 
شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل 
معادل 10 درصد ســرمایه پایه مؤسسه اعتباری 

باشد.«، اطالق می شود.
الزم بــه ذکر اســت اطالعــات مذکــور، اولیه 
بــوده و اقدامــات مقتضــی در زمینــه پایش و 
 بهبــود مســتمر کیفیــت آن در دســت اقدام

 و پیگیری است.
در پایان تاکید می شــود تاکنون اطالعات از 14 
بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت 
اطالعات از سایر بانک ها جدول مربوطه کامل تر 

می شود.

اخبار
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احمدرضا فرشــچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
می گوید که واردات موبایل با ارز خشــکبار، پس از ۶ ماه 
برگزاری جلسه و بررسی کارشناسی، ظاهرا به دلیل عدم 
صالحدید و مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، یک شــبه 
متوقف شد.یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره 
به اینکه، اختصاص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات 
برخی کاالها از جمله موبایل برای کمک به رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اجرایی شد، گفت: دو 
روز پس از آغاز مبادله ارز میان صادرکنندگان خشــکبار 
و واردکنندگان موبایل ، ناگهان به ما اعالم شــد که بنا بر 
عدم صالحدید رئیس کل بانک مرکزی این طرح متوقف 
می شود.احمدرضا فرشــچیان که خود از صادرکنندگان 
خشکبار است، در این باره توضیح داد: از اوایل سال گذشته 
که مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کاالهای کشاورزی 
پررنگ شد، جلسات مختلفی با حضور نمایندگان سازمان 
توســعه تجارت، بانک مرکزی و نمایندگان تشکل های 
مرتبط برگزار شد. ابتدا پیشنهاد سازمان توسعه تجارت 
این بود که رفع تعهد ارزی برخی گروه های خاص کاالیی 
از جمله کاالهای کشاورزی حذف شود. اما در نهایت این 
نتیجه حاصل شــد که واردات برخی کاالهــا به صادرات 
کاالهایی کشاورزی معطوف شود که  بدین ترتیب از گروه 
23 تا 27 یک تعداد از اقالم لوکس و مصرفی انتخاب شد.او 
افزود: از شهریور تا اسفند ماه ســال گذشته، شاید ده ها 
جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی 
و تشکل های مربوطه برگزار شد، به طوری که شاید تعداد 
این جلسات به 40 یا 50 جلسه برسد. در نهایت در تاریخ 

25 اسفندماه سال گذشته، طبق توافق نمایندگان نهادهای 
ذیربط، مقرر شــد که  ارز حاصل از صادرات محصوالت 
کشاورزی از جمله خشــکبار، در نهادی به نام تاالر دوم با 
واردکنندگان مبادله شود. از این رو در 21 فروردین ماه سال 
جاری، این پروژه کلید خورد  و این تاالر فعالیت خود را در 
تاریخ 23 فروردین ماه آغاز کرد. بدین ترتیب صادرکنندگان 
ارز خود را با نرخ توافقی که البته تحت نظارت بانک مرکزی 
قرار داشت به واردکنندگان موبایل ارائه می کردند. در این 
پروژه، حتی بانک مرکزی تعدادی از صرافی های بانک های 
دولتی را که مورد وثوق این نهاد بود را نیز معرفی کرد. اما 
هنوز دو روز از آغاز مبادله میان این دو گروه نگذشته بود 
که شنیده شد، بنا بر عدم صالحدید رئیس بانک مرکزی، 
فعالیت تاالر دوم متوقف شد. فرشچیان با اشاره به اعتراض 
فعاالن اقتصادی نسبت به عدم مشــورت دولت با بخش 
خصوصی پیش از تصمیم گیری ها، گفت: در این مورد شاهد 
بودیم که دولت به طور استثنا با بخش خصوصی مشورت 
کرد و آنچه دولت در نظر داشت را فعاالن بخش خصوصی 
پذیرفتند اما ناگهان این تصمیم لغو شــد. سئوال من از 
ریاست بانک مرکزی این است که آیا این عدم صالحدید 
هم بر مبنای کار کارشناســی حاصل شد؟ یا یک شبه در 
مورد سرنوشــت این طرح تصمیم گیری صورت گرفت ؟ 
چرا حدود ۶ الی 7 ماه از وقت فعاالن اقتصادی، مدیران بانک 
مرکزی و مدیران صمت گرفته شد و در نهایت این رایزنی ها 
به چنین نقطه ای ختم شد؟ فعاالن اقتصادی پیگیر این 
مساله هستند که بدانند رئیس بانک مرکزی به چه دلیل 

یک تنه در مقابل این طرح ایستاده  است.

بازار خودرو همچنان روند صعوی در پیش دارد و با نوسان 
دالر در نیمه کانال 27 هزار تومانی خودرو همچنان پایین 
نمی آید و تنها در برخی مدل ها شاهد ثبات قیمتی بودیم. 
پژو 207 و پژو پارس LX، دو خودرویی هســتند که از 
ابتدای سال بیش ترین افزایش قیمت را ثبت کردند.به 
گزارش اقتصادآنالین در معامالت روز گذشته پژو 20۶ 
تیب دو مدل 1401 که دیروز دو میلیون تومان افزایش 
قیمت داشت روز گذشته بدون تغییر همان 2۹7 میلیون 
تومان معامله شــد. در مدل 1400 هم این خودرو بدون 
تغییر همان 28۶ میلیون تومان معامله شد. 20۶ تیپ 
5 فول مدل 13۹۹ روز گذشته بدون تغییر قیمت 342 
میلیون تومان قیمت خورد. پژو 207 دنده ای پانوراما مدل 
1401 که دیروز 2 میلیون تومان گران شده بود با افزایش 
یک میلیونی دیگر به قیمت 3۹8 میلیون تومانی رسید. در 
مدل 1400 این خودرو هم بدون تغییر نماند و با افزایشی 
جزئی به 382 میلیون تومان رســید. نسخه اتوماتیک و 
مدل 1400 که دیروز 3 میلیون تومان گران شــده بود 
روز گذشته هم با جهش 5 میلیون تومانی به ارزش 5۶5 
میلیون رسید. نکته قابل توجه برای این خودرو افزایش 30 
میلیون تومانی آن از ابتدای سال است.قیمت پژو پارس 
LX مدل 1401 با ثبت 5 میلیون افزایش در روز گذشته 
و دو میلیون تومان دیگر در معامالت روز گذشته به قله 
380 میلیون تومانی رسید. این خودرو همانند پژو 207 
از ابتدای سال افزایش 30 میلیون تومانی به ثبت رسانده 
اســت. مدل 1400 این خودرو هم از افزایش بی نصیب 
نماند و 3۶2 میلیونی شد.پژو 2008 هم که چند مدتی 

بود خبری از قیمتش در بازار نبود و به ظاهر ثبات قیمتی 
داشت روز گذشته پس از هفته ها با ۶0 میلیون افزایش به 
 LX قیمت 1 میلیارد و 1۶0 میلیون تومانی رسید.سمند
ســاده هم در هر دو مدل 1400 و 1401 با افزایش های 
دو میلیون تومانی به ترتیب 284 و 273 میلیون تومان 
معامله شــدند. دنا معمولی مدل 1401 همانند دیروز 
افزایش قیمت ســه میلیون تومانی را ثبت کرد و 385 
میلیون تومان معامله شــد. مدل 1400 هم دو میلیون 
تومان گران شد و به 370 میلیون تومان رسید. در نسخه 
توربو اتوماتیک اما تغییر قیمتی ثبت نشد و با قیمت 4۹2 
میلیون تومان معامله شد. پراید 111 روز گذشته 1۹8 
میلیون تومان معامله شد که نســبت به دیروز تغییری 
قیمتی را نشــان نمی دهد؛ این خودرو از ابتدای سال با 
افزایش قیمت 12 میلیون تومانی همراه بوده است. پراید 
131 هم روز گذشــته بدون تغییر نسبت به روز گذشته 
178 میلیون تومان معامله شد. نسخه صندوقدار پراید نیز 
از ابتدای امسال، افزایش 8 میلیون تومانی قیمت را ثبت 
کرده است.تیبا هاچبک مدل 1400 با دو میلیون افزایش 
دیگر به 1۹8 میلیون تومان رسید و هم قیمت با پراید 111 
معامله می شود. تیبا صندوقدار برخالف روزهای گذشته 
بدون تغییر قیمت بود و همان 182 میلیون تومان معامله 
شد.شاهین در مدل 1400 گران شد و در معامالت روز 
گذشته با افزایش 5 میلیونی به قیمت 355 میلیون تومان 
معامله شد. قیمت کارخانه برای مدل 1401 این خودرو 
هم افزایشی بود و با شروع فروش بدون قرعه کشی این 

خودرو به قیمت 344 میلیون و 580 هزار تومانی رسید.

برخی از معامله گران با اشــاره به کاهش قیمت دالر در 
روز سه شــنبه معتقدند در صورتی دالر روز گذشته هم 
نزولی شود و ســطح 27 هزار و 500 تومانی را از دست 
بدهد، فروشندگان بیشــتری وارد بازار خواهند شد.به 
گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران روز سه شنبه  شاهد 
کاهش قیمت دالر به دلیل  افزایش عرضه بود و اسکناس 
آمریکایی روز سه شــنبه نتوانســت به باالی محدوده 
مقاومتی 27 هزار و 800 برسد  و 150 تومان پایین آمد. 

نرخ دالر دیروز بر روی 27 هزار و ۶00 تومان قرار گرفت. 
برخی از معامله گران با اشاره به کاهش قیمت دالر در روز 
سه شــنبه معتقدند در صورتی که دالر روز گذشته هم 
نزولی شود  و ســطح 27  هزار و 500 تومانی را از دست 

بدهد، فروشندگان بیشــتری وارد بازار خواهند شد.این 
دســته از معامله گران می گویند اگر این اتفاق رخ دهد 
دست بازارساز نیز برای فشار بیشتر به قیمت باز خواهد 
شد. با این حال، به نظر می رســد در شرایط بلندمدت، 

برای بازارســاز بهتر اســت که قیمت را در محدوده ای 
قرار دهد که قابلیت بیشتری برای مدیریت آن محدوده 
قیمتی داشته باشد.به نظر می رسد بخشی از معامله گران 
به صورت احتیاطی خرید های خــود را افزایش داده اند  
ولی شماری از معامله گران هم چنان در انتظار شکسته 
شدن محدوده مقاومتی 28 هزار و 200 تومانی هستند. 
 تا محدوده یاد شده شکسته نشــود، تقاضای احتیاطی

 بیشتری وارد بازار نخواهد شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پی انتشار 
گزارش  کــذب در مورد منابــع درآمدی خــود در روزنامه 
فرهیختگان، جوابیه ای منتشر کرده است.ذینفعان پنهان 
و پیدای تخریب اتاق ایران چه کســانی هستند؟گزارشگر 
روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه ای از گزارش های 
منتشر شده روی ســایت کدال بورس، بدون اندکی اطالع 
از ماهیت روابط اتــاق ایران و اعضــای آن، با تیتر جنجالی 
»ناپدید شــدن 1500 میلیارد پول«، بیش از آنکه ســنت 
نهاد 137 ساله اتاق ایران را نشــانه رفته باشد، روان مردمی 
را نشــانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض 
حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هســتند؛ 
وگرنه پرواضح است که حدود یک هزار عضوی که در هیات 
نمایندگان اتاق ایران و اتاق های استانی در سراسر کشور، به 
نمایندگی از حدود 50 هزار فعال اقتصادی حضور دارند، ساز 
و کارهای نظارتی متعددی را در طی سال ها برای حفاظت از 
امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده اند و مراجعه 
به یکی از آن ها برای اطالع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی تواند 
کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه ای 
که دست کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار 
اطالعات نادرست و استنتاج های نادرست تر چنین عجوالنه 

رفتار کرده است؟

بااینوصفجهتتنویرافکارعمومیوآگاهی
مخاطبانمحترمروزنامه،بهاطالعمیرساندکه:

نویسنده گزارش با اســتناد به مجموع درآمدهای منتخبی 
از شرکت های بورسی و مســتندات مربوط به پرداخت حق 
عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود ساالنه  
این شرکت ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! 
یک عدد گم شده 1500 میلیارد تومانی رسیده است؛ در حالی  

که اساس چنین محاسبه ای، بر پیش فرض های غلط بنا شده 
و در نتیجه استنتاج مذکور، به دالیل متعددی فاقد مبناست، 
از جمله: 1-     در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت 
بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی های اعضا اشــاره شده 
است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده 
که سهم اتاق ایران از واریزی های اعضا صرفاً %۶0  می باشد و 
الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق های بازرگانی شهرستان ها 
است. لذا مقایسه منابع بودجه ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی 
اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق های شهرستان ها، صحیح 
نبوده و منجر به گمراهی استفاده کنندگان گزارش و تشویش 
اذهان عمومی شده است.2-     به استناد ماده 13 قانون احکام 
دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت ها به عنوان حق 
عضویت آنان در هنگام »تمدیــد« کارت بازرگانی دریافت 
می شود. از ســویی عموم شــرکت های عضو، دارای کارت 
بازرگانی 5 ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، 
به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می کنند. 
در نتیجه، مبنای حساب نتیجه گیری نویسنده درباره ناپدید 
شدن 1500 میلیارد تومان، حاصل  مفروضاتی غلط است و 
در عمل بخشی از این محاسبات در ســال های آتی وصول 
خواهند شــد. برای نمونه در ردیف های 5،۶،8،۹،14، و.... 
جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند 
تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال 13۹۹ 
اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچگونه 
دریافتی نداشته است.3-      در زمان مراجعه اعضا برای تمدید 
عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط 

سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، 
مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می گیرد. از آنجا 
که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا )به خصوص شرکت های 
بزرگ( گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می شود، 
رقم مابه التفاوت چهاردرهزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ 
قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعــه عضو و ارائه برگ 
قطعی عملکرد ) معموالً چند ســال پس از پایان سال مالی 
شرکت( محاسبه و دریافت می شــود. مغایرت ردیف های 
1،۶،7،8 و.... منتشرشــده در گزارش مذکور، حاصل چنین 
اشتباهی است.4-     در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچگونه 
مبلغی بابت چهاردرهزار دریافت نمی شود و وصول این مبلغ 
موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی 
است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی که نسبت به تکمیل 
فرایند تمدید خود اقدام نکننــد، هیچ گونه وجوهی از بابت 
چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت های 
ردیف های،۹،2۶ و... گزارش منتشر شــده، به دلیل توقف 
فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نســبت به پرداخت 
چهار در هزار اقدام نکرده انــد.5-     اتاق ایران برای حمایت 
از اعضای خود در برابر بحران های اقتصادی و شرایط ناگوار 
ناشــی از تحریم ها بر تولید و تجارت کشور، سال هاست که 
امکان تقسیط پرداخت چهار درهزار را  فراهم کرده است. از 
این رو بخشی از  این مبالغ به صورت اقساطی و در سال های 
آتی وصول می شــود. برای نمونه ردیف 12 گزارش منتشر 
شــده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال های پس از تاریخ 
تمدید کارت خود )1400 به بعد( به حساب اتاق ایران واریز 

می کند.۶-      مطابق قانون اتاق ایران، فرایند تصویب و نظارت 
بر بودجه اتاق ایران شامل 5 مرحله است و هیات نمایندگان 
اتاق ایران، متشــکل از نمایندگان اتاق های کشور و تشکل 
ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید 
گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان 
در هر 34 اتاق کشور عینا تکرار می شود.7-     اتاق ایران، بنا 
به سنت 137 ساله خود، با اتکا به ده ها هزار عضوی که صدها 
هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه  را صرف انتقال تجربه و دانش 
و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات رئیسه، هیات 
نمایندگان اتاق ایران و 34 اتاق اســتانی، 500 تشکل ملی 
و استانی، نزدیک به 300 کمیســیون تخصصی در سراسر 
کشور و 45 شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت 
می کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب و کار  و رونق تولید 
و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظــت از امانت خود  از هر 
ناظری اولی تر و شایســته ترند.8-      با این وصف، اتاق ایران 
در تیر و  اسفند سال گذشته توضیحات الزم درباره اشکاالت 
موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست 
کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی 
خود را برای رفع هر گونه شائبه ای ولو در قالب اجرای طرح 
تحقیق و تفحص اعالم کرده است. در فروردین 1401 نیز از 
وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا 
بررسی های الزم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام 
داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشــر کنند و از  
بررسی های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و 
می شود.باالخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران 
و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب و کار، مبارزه 
علیه فساد و تالش برای ارتقای ســالمت نظام اداری بوده 
 است و همواره همه ذینفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت 

و گو فرا خوانده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ می دهد

چرا مصوبه واردات موبایل با ارز خشکبار متوقف شد؟
پژو پارس ۴۰۰ میلیونی؛ هر روز نزدیک تر از دیروز

ادامه روند صعودی قیمت خودرو

سایه احتیاط در بازار ارز

احتیاط  در بازار ارز

پارلمان بخش خصوصی به گزارش روزنامه فرهیختگان واکنش نشان داد

پاسخ اتاق ایران به ادعاهای نادرست درباره منابع درآمدی

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com
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اتاق اصناف تهران در اطالعيه اي خطاب به واحدهاي 
صنفي تهران بر اتصال دستگاه  هاي کارتخوان خرده 

 فروشي ها به سامانه خريد هوشمند خبر داد.
در اين اطالعيه آمده اســت: بنابر بخشنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با توجه به نزديک بودن به 
امکان تخصيص ارز ترجيحي کاالهاي اساسي و انواع 
يارانه ها به صورت هوشمند و همچنين در دستور کار 
بودن طرح هاي عرضه مســتقيم کاال به گروه هاي 
منتخب جامعه تحت عنوان سامانه اعتبار يارانه اي 
هوشمند« يا سايه« مقتضي است تمامي واحدهاي 
صنفي ذي ربط اطالعات دستگاه هاي کارتخوان خود 
را در http://pos.iranianasnaf.ir/ ثبــت کنند 
و يا به شــماره۱۰#*۵۰۰*پيامک بزنند تا دستگاه 
هاي کارتخوان خرده فروشي ها به سامانه هاي خريد 

هوشمند متصل شوند.
از آنجايي که در شــرايط رکود )کاهش قدرت خريد 
جامعه( به همراه تورم )افزايــش قيمت(، اين طرح 

موجب تحريک تقاضا و افزايش مشتريان آنها خواهد 
شد. لذا پيش بيني مي شــود، اتصال به اين سامانه، 
موجب رونق کسب و کار واحدهاي صنفي خواهد شد.

در اين طرح، تطابق مشخصات مالک پوز بانکي و يا 
صاحب حساب بانکي متصل به پوز، با دارنده پروانه 
کسب واحد صنفي به هيچ وجه الزامي نيست و ثبت 
مشخصات پوز بانکي در سامانه صرفا به منزله پذيرش 
آن توسط واحد صنفي و اتصال به سامانه هوشمند 
“سايه” است. هر سهمي از مبلغ خريد کاال که از محل 
حساب سايه )اعتبار يا يارانه( به حساب واحد صنفي 
واريز مي شود، همزمان با واريز ساير مبالغ خريد است.

ضمنا، زمان بندي اصــالح و تکميل اطالعات پوزها 
به تفکيک رســته هاي صنفي، استان يا شهرستان 
و همچنين زمان بندي آغــاز پايلوت هاي مختلف و 
مراحل اجراي طرح، صرفــا از طرف معاونت تجارت 
و خدمــات وزارت صنعت، معدن و تجــارت اعالم 

خواهد شد

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در خصوص ضرورت تاســيس شهرک صنعتي 
طال و جواهر گفت: از ۱۷۰۰ توليدکننده طال و جواهر که 
داراي کد شناسه توليد از اتحاديه هستند بنا به داليلي 
تنها ۳۰۰ واحد پروانه کسب دارند؛ لذا براي ساماندهي؛ 

تاسيس شهرک صنعتي طال يک ضرورت است.
ابراهيــم محمدولي، رئيــس اتحاديه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران بيان داشت: در تهران 
حدود ۱۷۰۰ توليدکننده طال و جواهر از اتحاديه کد 
شناسه توليد دريافت کرده اند ولي تنها ۳۰۰ واحد از 
اين تعداد داراي پروانه کسب هستند، چرا که اکثريت 
توليدکنندگان در واحدهاي مسکوني محدوده بازار که 
عمالً سکونتي وجود ندارد براي فعاليت هاي توليدي از 

آن استفاده مي کنند، ساکن هستند.
محمدولي ادامه داد: توليدکنندگان ســاکن در اين 
ساختمان ها از سال هاي بسيار دور فعال هستند. از 
آنجايي که شهرداري براي صدور سند تجاري و يا اداري 
مبالغ زيادي را دريافت مي کند براي توليدکننده صرف 
ندارد به دنبال سند اداري و تجاري برود، اتحاديه هم 
نمي تواند به مکان غير اداري يــا تجاري پروانه بدهد 

بنابراين در تالشــيم با تهيه زمين مناسب نسبت به 
ساخت شــهرک صنعتي براي ۱۷۰۰ واحد توليدي 

اقدام کنيم.
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران اظهار داشت: ساخت واحد تجاري و اداري در اين 
وسعت و با اين تعداد اعضاء در تهران به دليل گراني زمين 
و ساخت تقريباً غيرممکن است؛ اما با جستجوهايي که 
اخيراً انجام داده ايم در صدديم زمين بزرگي نزديک شهر 
آفتاب تهيه و اقدام به ساخت شهرک صنعتي بنماييم؛ 
البته از زمان اقدام تا تحويل حداقل به پنج سال زمان نياز 
داريم تا به هدف برسيم. اميد است مسئوالن همکاري 
هاي الزم را با اين صنف انجام دهند. محمدولي با اشاره به 
اينکه امسال سال دانش بنيان و اشتغالزايي است تصريح 
کرد: اگر مسئوالن نگاه مثبت به توليد داشته باشند، 
يکي از صنايعي که براحتي مي تواند منجر به اشتغالزايي 
شود طال و جواهر است. وي در لزوم برگزاري و برپايي 
نمايشگاه طال و جواهر بيان داشــت: ايجاد نمايشگاه 
در هر کاال و صنفي، چشــم و چراغ آن صنف اســت. 
 در صدديم تا در ســال ۱۴۰۱ نمايشگاه طال و جواهر 

را برگزار کنيم.

دبير انجمن حبوبات گفت: قرار بود  اجرای قانون ماليات بر 
ارزش افزوده در مورد اقالم خوراکی و کاالهای سفره مردم 
منتفی شود ولی اين معافيت تاکنون شامل حال حبوبات 
نشده است. سيد عبدی افتخاری با بيان اينکه شورای 
عالی اقتصاد در اســفندماه با حضور سران قوا تشکيل 
شد، اظهار کرد: در اين شورا مصوب شد که اجرای قانون 
ماليات برارزش افزوده در مورد اقالم خوراکی و کاالهای 
سفره مردم منتفی شود.  رئيس ســازمان امور مالياتی 
هم در مصاحبه های خود اعالم کــرد که اين ماليات بر 
ارزش افزوده از مواد خوراکی برداشــته خواهد شد. وی 
ادامه داد: نهايتا بخشنامه ای عملياتی شد که برای همه 
کاالهای اساســی ماليات بر ارزش افــزوده يک درصد 

باشد ولی برای حبوبات همان ۹ درصد ماند. دبير انجمن 
حبوبات اضافه کرد: اجرای اين بخشنامه از تيرماه است و 
چنانچه معافيت مالياتی شامل حال حبوبات نشود قيمت 
حبوبات باال می رود و قشر آسيب پذير جامعه که حبوبات 
قوت غالب آنها شده و دسترسی  به محصوالت پروتئينی 
به دليل قيمت های باال ندارند،   آسيب خواهند ديد. وی 
تصريح کرد: مکاتبات بسياری با معاون رئيس جمهوری و 
وزارت جهاد داشتيم ولی هنوز پاسخی دريافت نکرده ايم. 
اميدواريم در اين مسير تجديد نظر صورت گيرد و حبوبات 
شامل معافيت مالياتی شــود. با نگاه حمايتی دولت به 
اقشار آسيب پذير انتظار تجديد نظر و اعالم يک درصدی 

ماليات بر ارزش افزوده کاالی حبوبات را داريم.

 رئيس اتاق اصناف مرکز البرز اعالم کرد: نظارت بر نانوايی 
های اين استان برای پيشــگيری از تخلفاتی مانند کم 
فروشی و گرانفروشی تشديد شد.  بهروز حصاری اظهار 
داشت : براين اســاس  پرونده ۱۷ نانوايی متخلف طی 
هفته گذشــته به تعزيرات حکومتی استان ارجاع شد. 
وی اضافه کرد: در اين مدت  از ۱۶۷ واحد صنفی نانوايی 
توسط بازرسان معاونت بازرســی اتاق اصناف و اتحاديه 
نانوايان بازديد شده است. رييس اتاق اصناف البرز گفت: 
عمده تخلفات اين واحدهای صنفی، گرانفروشی، عدم 
درج قيمت، عدم رعايت دســتورالعمل بهداشتی و کم 

فروشی بوده اســت . وی گفت: همه نانوايی های استان 
البرز با رعايت قوانين صنفی و پروتکل های بهداشتی فعال 
هستند.وی خاطرنشان کرد: طرح ويژه نظارت بر نانوايی ها 
به شدت افزايش يافته و بازرسان بر رعايت بهداشت فردی 
و محيط، کيفيت، وزن و رعايت نرخ های مصوب، توسط 
متصديان نانوايی ها، مورد ارزيابی بازرسان قرار می گيرند. 
حصاری افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف 
شامل کم فروشی يا گران فروشــی، مراتب را از طريق 
شماره تماس ۳۶۱۱۷ اتاق اصناف مرکز استان البرز به 
بازرسان واحد بازرسی ونظارت اصناف البرز اطالع  دهند.

مدير تعاون روستايی خوزستان با بيان اين که خريداری 
گندم و کلزا از دو هفته گذشته در استان آغاز شده است، 
از خريداری تاکنون ۶۵ هزار تن گندم و ۱۰ هزار تن کلزا 
در استان خبر داد. امين معين راد با بيان اينکه خريد 
تضمينی محصوالت گندم و کلزا از دو هفته گذشته آغاز 
شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۵ هزار تن گندم 
و ۱۰ هزار تن کلزا از کشاورزان استان خريداری شده 
است. وی با اشاره به اينکه سطح زيرکشت محصوالت 

پاييزه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم شده 
است، افزود: سطح زير کشت گندم ۵۳۵ هزار هکتار و 
سطح زير کشت کلزا نيز ۴۷ هزار و ۱۳۰ هکتار است. 
مدير تعاون روستايی خوزستان با اشاره به اينکه برای 
خريد گندم ۶۸ مرکز و برای خريــد کلزا ۴۶ مرکز در 
استان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: پيش بينی 
می شود امسال يک ميليون و ۱۰۰ تا يک ميليون و ۲۰۰ 

هزار تن گندم و ۶۰ هزار تن کلزا خريداری شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران گفت: با 
توجه به مازاد توليد و کاهش تقاضا، هر کيلو مرغ حدود 
۴ هزار تومان کمتر از نرخ مصــوب در اکثر واحد هاي 
مرغداري عرضه مي  شود. مهدي يوسف خاني، رئيس 
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران گفت: با توجه 
به مازاد توليد و کاهش تقاضا، هر کيلو مرغ حدود ۴ هزار 
تومان کمتر از نرخ مصوب در اکثر واحدهاي مرغداري 

عرضه مي شود.
وي گفت: با توجه به شرايط مساعد توليد، مرغ کماکان 
کمتر از قيمت مصوب عرضه مي شود و قيمت کنوني هر 
کيلو ران مرغ ۲۷ هزار تومان، سينه مرغ ۵۳ هزار تومان و 

فيله مرغ ۶۵ هزار تومان است. يوسف خاني بيان داشت: با 
توجه به کاهش تقاضا پيش بيني مي شود که قيمت مرغ 
تا پايان ماه رمضان نوساني نداشته باشد.رئيس اتحاديه 
فروشندگان پرنده و ماهي تهران گفت: هم اکنون قيمت 
هر کيلو مرغ در اکثر خرده فروشي ها ۲۷ هزار تا ۲۹ هزار 
تومان اســت.با توجه به افزايش ميزان جوجه ريزي و 
مازاد توليد، پشتيباني امور دام براي کاهش جبران زيان 
مرغداران اقدام به خريد حمايتي مرغ کرده است چرا 
که بنابر آمار اعالمي روزانه باالي ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ 
توزيع مي شود که بدليل کاهش تقاضا، يک هزار تا يک 

هزار و ۲۰۰ تن مازاد بر نياز کشور است.

تاسيس شهرک صنعتي طال يک ضرورت است

قيمت مرغ به پايين تر از نرخ مصوب کاهش يافت

اتصال دستگاه هاي کارتخوان خرده فروشي ها به سامانه خريد هوشمند

چرا حبوبات مشمول ۹ درصد ماليات می شود؟

نظارت بر نانوايی های البرز تشديد شد

خريداری ۶۵ هزار تن گندم و ۱۰ هزار تن کلزا 

رشد روزافزون هزینه های نظام های 
ســامت به ویژه افزایش قیمت دارو 
موجــب نارضایتی مــردم و نگرانی 
بیماران شده است. به رغم اعام تامین 
ارز دولتی دارو به میزان یک میلیارد 
دالر برای سال جاری، باز هم شاهد گرانی و کمبود اساسی 
در بخش دارویی کشور هستیم. فعاالن صنعت دارو معتقدند 

ارز دولتی اقام دارویی باید حذف شود. 
در مقابــل حمایت از بیمه هــا را هوشــمندانه ترین راه 

جلوگیری از افزایش شــدید قیمــت دارو عنوان کرده 
اند. چرا که می تــوان آن را به صورت هوشــمند هدایت 
کــرد. بنابراین پــول در جایی می نشــنید کــه هزینه 
 آن کمر شکن اســت و فشــار هزینه ای توســط بیمه 

مدیریت می شود.
معاون بیمه خدمات سامت سازمان بیمه سامت با اشاره 
به افزایش قیمت دارو طی سال گذشــته، گفت: به دنبال 
عدم تامین منابع مالی مناسب برای بیمه سامت در جهت 
برقراری پوشش کافی بیمه دارو، قیمت ها افزایش یافت و 
افزایش قیمت ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم 

تحمیل شد.
دکتر مهدی رضایی درباره افزایــش قیمت دارو ها طی 
ســال گذشــته، بیان کرد: افزایش قیمت دارو سال 
گذشته بیشــتر از پیش بینی ها بود. هر سال 
با مشخص شــدن تعرفه ها سهم افزایش 
هر بخش هم مشــخص می شــود و 
وزن درصد افزایــش قیمت دارو را 
هم پیش بینی می کنیــم که جزو 
تعهدات سازمان بیمه گر می شود. 
ســال قبل این تعهدات برای دارو 
۱۵ درصد بود و ســازمان های بیمه گر 
موظف بودند تا ۱۵ درصد افزایش در قیمت 
دارو را تعهد کنند که مصــوب هیئت وزیران 
 هم شد. بر همین اســاس تا ۱۵ درصد افزایش را 

اعمال کردیم.
او ادامه داد: سال گذشــته ۵۶۰ قلم دارو افزایش 
قیمت داشتند که پوشــش بیش از ۱۵ درصد آن 
در تعهد ما بود و حدود ۳۵ تــا ۴۰ درصد افزایش 
قیمت اعمال شــده بود. ما تا آبان ماه ۱۴۰۰ حدود 
۴۶۰ قلم را پوشــش دادیم، اما دیدیم این روند ادامه دارد 
و تا آن مقطع زمانی حدود ۱۰۰۰ میلیــارد تومان بار مالی 
به ســازمان بیمه سامت تحمیل شــده است و 

اعام کردیم کــه منابعی برای این افزایش دیده نشــده 
و اگر قرار بر افزایش قیمت دارو اســت بایــد برای تامین 
منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشــش خود 
را افزایش دهند که متاســفانه هیچ اتفاقی نیفتاد و بدون 
اینکه منابعی به مــا بدهند قیمــت دارو افزایش یافت و 
 افزایش قیمت ها تحت پوشش قرار نگرفت و این بار به مردم 

تحمیل شد.
وی افزود: امیدواریم در سال جدید و در اولین جلسه شورای 
عالی بیمه ان شاءاهلل بتوانیم این اقامی که سال گذشته تحت 
پوشش قرار نگرفتند را تحت پوشش بیمه بیاوریم که فشار از 

دوش مردم برداشته شود.
در همین زمینه عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت 
دارو در گفت و گویی با "کســب و کار" گفت: سیاســت 
های اشــتباه منجر به گرانی و کمبود دارو در کشور شد. 
آشــفتگی بازار دارو نتیجه ســازوکارهای غلط دولتهای 
 گذشته بوده و می بایست با راهکارهای نتیجه بخش این بازار 

را نجارت داد. 
حســام الدین شــریف نیا اضافه کرد: دارو و تهیه آن به 
دلیل اینکــه ارتبــاط مســتقیمی با ســامت مردم 
 دارد بایــد مــورد توجه ویژه ای باشــد. پیــاده کردن 
سیاست های نادرست موجب آســیب رساندن به سامت 
مردم می شــود. تصمیم غلط ایجاد ارز ترجیحی به حوزه 
دارو مشــکات را ایجاد کرد. می بایســت با اصاح روند 
 اجرای این طرح جلوی گرانی و ســختی هــای تهیه دارو 

گرفته شود. 
به گفتــه وی، ارز دولتی که خود یارانه داده شــده دولت 
به مردم اســت به جای اینکه از طریق بیمه ها  به  دســت 
بیمار برسد به شــرکت های وارد کننده و تولید کننده دارو 
داده می شــود. قاعدتا شــرکت هایی که نقدینگی بهتر و 
یا روابط بهتــری دارند زودتر به این ارز دسترســی پیدا 
 کــرده و این موضوع باعــث ایجاد ناعدالتــی در صنعت 

دارو شده است.
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هزینه های  کمرشکن  خرید  دارو 

قیمتاوراقمسکنبهبیشاز۹۰هزارتومانرسید

وام  مسکن گران تر شد
هزینه۹۲میلیونیوام۴۸۰میلیونی

هزینه وام مســکن کمرشــکن شده و 
توانایی متقاضیان برای دریافت آن هر 
روز کمتر می شود. به عبارتی هزینه وام 
مسکن در روزهای اخیر شرایط پرنوسانی 
را پشت سر می گذارد و ارقام بی سابقه ای 
را تجربه می کند. در شرایط فعلی قیمت اوراق مسکن به بیش 
از 9۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که متقاضیان باید 
برای ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن، بیش از 9۲ میلیون تومان 
پرداخت کنند. فعاالن بازار مسکن معتقدند در ۸ سال گذشته 
بخش مسکن با رکود مواجه بود، در این شرایط اگر تسهیاتی 
هم عرضه شده متقاضی زیادی برای دریافت آن وجود نداشته 
است. چراکه این تسهیات برای مردم بسیار گران تمام می 
شود و دریافت آن و بازپرداخت اقساط آن به هیچ عنوان صرفه 
ندارد.  درحالی که ترمز افزایش هزینه وام مســکن در سال 
جدید کشیده شده و هفته قبل هر برگ از تسهیات مسکن 
حدودا ۷۸ هزار تومان قیمت داشت، قیمت این اوراق اکنون به 
بیش از 9۰ هزار تومان نیز رسیده است. بررسی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیات 
مسکن در فروردین و اردیبهشــت و خرداد سال گذشته به 
تریتب 9۵ هزار و ۴۰۰، 9۳ هزار و 9۰۰ و ۸9 هزار و ۸۰۰ تومان 
قیمت دارند. هر برگ  اوراق تسهیات مسکن بانک مسکن 
در، تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت 9۰ هزار و 
۴۰۰، 9۲ هزار و ۶۰۰ و 9۲ هزار و 9۰۰ تومان داد و ستد می شود.

همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱۴۰۰، ۸9 هزار و ۷۰۰، در 
آبان ماه ۱۴۰۰، 9۲ هزار و ۵۰۰ و در آذرماه ســال ۱۴۰۰ نیز 9۱ 
هزار تومان قیمت دارند. اوراق تســهیات مسکن در دی  و 

بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 9۳ هزار و ۷۰۰ و 9۶  هزار 
تومان معامله می شود. این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن 
ماه نوشته شده است.  بر این اساس، مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیات دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید مسکن و ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله می شود. لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیات باید ۴۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تسه 9۶ هزار تومانی، ۳۸ میلیون و 
۴۰۰هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۵ میلیون 
و ۳۶۰  هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 

به ۵۳ میلیون و ۷۶۰  هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ 
میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید 
مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیات مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شــود 
که همراه با هزینه ۱۵ میلیــون و ۳۶۰هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیات مسکن خریداری کنند، 
در مجموع باید 9۲ میلیون و ۱۶۰هزار تومان پرداخت کنند. 
سقف این تسهیات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردهــا به ۱۶۰ و برای زوجین به 
۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه 
تسهیات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۰ میلیون و 
۷۲۰ هزار تومان و متاهل ها نیــز باید ۶۱ میلیون و ۴۴۰ هزار 
تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای سایر مناطق 
شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون 

تومان رسیده اســت. بنابراین مجردها باید با پرداخت ۱۱ 
میلیون و ۵۲۰  و متاهل ها نیز با پرداخت ۲۳ میلیون و ۴۰ هزار 

تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

راهکار مهار قیمت مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

زمانی که قيمت مسکن باال می رود هر نوع عنصر وابسته به اين موضوع 
خود به خود افزايش می يابد. اين پديده کامال طبيعی اســت. اوراق 
مشارکت نيز به عنوان يکی از عناصر وابسته به قيمت مسکن از آن 
تاثير می پذيرند. دليل اين رشد قيمت اوراق هم تورم در بخش مسکن 
است. اين در حالی است که اين وام نياز مردم برای خريد مسکن را نيز 
مرتفع نمی کنند. بخش اندکی از مردم توانايی بازپرداخت را دارند. 
افزايش وام مســکن نيز فارغ از تورم زا بودن آن غيرممکن است. هر 
چقدر ميزان اين وام افزايش پيدا کند بازپرداخت آن نيز مشکل تر 
خواهد شد. بازپرداخت اين وام در شرايط فعلی و با همين مبالغ نيز از 

عهده مردم خارج است. 
امکان استفاده از اين وام مختص افرادی است که پول خريد مسکن 
را تهيه کرده اند و اندکی کم دارند. اين افراد می توانند از اين وام برای 
خريد استفاده کنند. يعنی اين وام به درد افرادی می خورد که تمام 
کاالهای خود را تبديل به پول کرده اند و قصد خريد خانه را دارند. در 
اين بين مبلغی هم کم دارند. اين مقدار کسری را با دريافت وام تامين 
می کنند. واال اينکه افرادی مانند زوج های جوان و خانه اولی ها در 
ابتدای امر و بدون پشــتوانه مالی بخواهند از وام مسکن برای خريد 
خانه استفاده کنند، کامال غيرممکن است. با اين ميزان وام، می توان 
۶ تا ۸ متر و در بهترين حالت ۱۰ متر مسکن در تهران خريد. البته در 
شهرستان ها تا ۳۰ متر نيز امکان خريد وجود دارد. با توجه به مکان و 

موقعيت ملک، توانايی خريد هر متر خانه تغيير می کند. 
در شهرهای کوچک بهتر می توان از اين مقدار وام بهره برد اما در همان 
شرايط نيز اين وام درصد کمی از هزينه های خريد مسکن را پوشش 
می دهد. متاسفانه بايد اشاره کرد تمامی کارها و طرح هايی مه ممکن 
بود در ساماندهی بازار مســکن جوابگو باشد، انجام شد و نتيجه ای 
نداشته است. تنها راهکاری که می توان به نتيجه آن اميدوار بود توليد 
مسکن است. توليد مسکن آنطور که بايد در کشور تحقق پيدا نکرد. 
توليد مسکن در حد و اندازه يک ميليون واحد در سال نيازمند تغيير در 
اقتصاد کالن است. کشور بايد از اقتصاد بسته سوسياليستی خارج و به 
سمت اقتصاد باز و آزاد حرکت کند. در غير اين صورت امکان ساخت 

يک ميليون مسکن در سال فراهم نخواهد شد.  
بايد اجازه ورود بخش خصوصی به بازار مسکن داده شود. بايد بخش 
خصوصی عرضه مالی و باز را داشــته باشــد. مثل بخش خصوصی 
کشورهای همسايه بايد بخش خصوصی ايران وارد ميدان شود. اينکه 
تا به امروز بخش خصوصی آنطور که بايد به موضوع توليد مسکن ورود 
نکرده دليل بر ناتوانی در تامين نياز مسکن نيست. دولت اجازه اين کار 
را نمی دهد. دست و پای بخش خصوصی در حوزه توليد مسکن بسته 
است. از سوی ديگر هيچ راهی نيز برای ورود شرکتهای خارجی جهت 
ساخت مســکن وجود ندارد. همانطور که پيش بينی می شد ورود 
چينی ها نيز منتفی شد. بايد بخش خصوصی گوی و ميدان ساخت 

مسکن را در دست بگيرد. 
اين در حالی است که بهترين راهکار مهار قيمت ها در بازار مسکن اين 
است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که با اين اقدام نه تنها انگيزه 
سودجويی در بازار مسکن تضعيف می شود که تقاضا برای مسکن 
افزايش داشته و باعث تحريک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ 

تورم به صورت خودکار بازار مسکن تنظيم خواهد شد.
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صرافی های حوزه رمز ارز نيازمند قانون گذاری هستند
تحلیلگر بــازار رمزارزها گفت: با قانون گذاری بــرای صرافی های داخلی 
کاربران ایرانی از صرافی های داخلی اســتفاده می کنند. رضا اســماعیل 
نسب گفت: به علت تحریم صرافی های رتبه باال مانند binance امکان 
دسترسی به کاربران ایرانی نمی دهند و این صرافی دسترسی بدون احراز 

هویت را از کاربران ایرانی گرفته است.
بنابراین کاربران ایرانی به سمت صرافی هایی درجه پایین تری حرکت می 
کنند. زمانی که کاربر از  از صرافی بدون احراز هویت استفاده می کند باید 
انتظار داشته باشند که آن صرافی با هر قانونی بیاید و دسترسی کاربران را 
قطع کند.  این امر پتانسیل هایی را برای صرافی های داخلی ایجاد می کند 
که کاربران  را به سمت خودشان بکشاند، که این کار نیازمند قانون گذاری 

از سمت دولت است.
او می گوید: صرافی های داخلی باید از سمت دولت مجوز دریافت کنند و 
رتبه بندی شده و بستری قابل اعتماد برای کاربران ایرانی باشند، کاربران 
صرافی های ایرانی با مشکالتی مانند کارمزد باال،  پایین بودن سرعت انتقال 
پول مواجه هستند که این مشکالت با وجود کاربر و سرمایه زیاد قابل حل 
اســت اما  افزایش کابر برای صرافی ها نیازمند قانون گذاری در این حوزه 
اســت. صرافی ها از نظر تکنولوژی می توانند خودشان را به صرافی های 

خارجی نزدیک کنند.
صرافی های ارز دیجیتال پلتفرم هایی هســتند، به عنوان یک واسطه بین 
خریدار و فروشنده عمل کرده و با دریافت کارمزد تراکنش ، برای خود کسب 
درآمد می کنند. صرافی های ارز دیجتال به متمرکز و غیر متمرکز تقسیم 
می شــوند که صرافی متمرکز به عنوان یک طرف معامله و یا یک شخص 
ثالث بین خریدار و فروشــنده قرار می گیرند. ۹۹ درصد تراکنش های ارز 
دیجیتال از طریق صرافی های متمرکز انجام می شــود.بایننس از جمله  
صرافی های متمرکزی است که  کاربران ۲۹ کشور من جمله ایران و آمریکا 

را تحریم کرده است.  

افزايش 10 درصدی قيمت گوشی های پرچمدار
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به اینکه واردات گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر متوقف شــده، گفت: طی چند هفته گذشته گوشی های 
پرچمدار و باالی ۶۰۰ دالر حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت را پشــت سر 

گذاشت.
افشــین اکبری حداد در خصوص وضعیت کنونی بازار موبایل اظهار کرد: 
هم اکنون در بازار موبایل با ۲ چالش مواجه هستیم. از ابتدای سال جاری 
 ETS صورت گیرد. نرخ ETS محاسبه حقوق عوارض باید بر اساس نرخ
یعنی میانگین ارزهای موجود که در حال حاضر برابر با ۲۳ دالر اســت. از 
طرفی موضوع تهاتر ارز خشکبار با موبایل نیز چالش های زیادی را به وجود 

آورد.
وی افزود: قرار بر این بود که از ابتدای ســال جاری تامین ارز گوشی های 
باالی ۶۰۰ دالر از طریق ســامانه نیما صورت نگیرد و با ارز خشکبار تهاتر 
شود که این ارز هم تنها از صرافی های منتخب بانک های دولتی قابل تامین 
است. با اجرایی نشــدن این طرح در حال حاضر واردات گوشی های باالی 

۶۰۰ دالر متوقف شده است.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به راکد بودن وضعیت بازار 
موبایل خاطرنشان کرد: هم اکنون بازار موبایل در وضعیت راکد قرار دارد 
و خرید و فروشــی صورت نمی گیرد. همچنین تصمیم تهاتر ارز خشکبار 
با موبایل اثرات شدیدی خواهد داشــت. طرح تهاتر ارز خشکبار با موبایل 
به دلیل طلب کردن ارز باالتر از نرخ آزاد از سوی صادرکنندگان خشکبار 
صورت نگرفت. در صورت اجرایی نشــدن این تصمیم با کاهش قیمت در 
بازار موبایل و در صورت اجرایی شدن این تصمیم با افزایش پنج درصدی 
در قیمت گوشی های زیر ۶۰۰ دالر و افزایش ۱۰ درصدی در گوشی های 

باالی ۶۰۰ دالر روبه رو خواهیم بود.
اکبری حداد تصریح کرد: علت این افزایش قیمت بالتکلیفی سفارش های 
ثبت شــده و ثبت نشدن ســفارش از شــروع ســال جاری در این نوع 
موبایل هاســت. بنابراین کاهش موجودی این برندها و به طور خاص برند 
آیفون در بازار باعث افزایش قیمت موبایل شد. وی ادامه داد: موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر شــامل تمام مدل های آیفون و گوشی های پرچم دار برند 

سامسونگ و شیائومی با قیمت باالی ۱۵ میلیون تومان می شود.

شوک سقوط فروش در بازار جهانی تلفن هوشمند
فروش تلفن هوشمند در سه ماهه نخست سال میالدی جاری ۱۱ درصد 
کاهش پیدا کرد که بزرگترین کاهش از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا بود.

آمار شرکت تحقیقاتی Canalys نشان داد سامسونگ الکترونیکس با ۲۴ 
درصد سهم از بازار تلفن هوشمند جهانی، عنوان برتری را از اپل پس گرفت 
و شرکتهای چینی شیائومی، اوپو )Oppo( و ویوو )Vivo( فهرست پنج 
فروشنده برتر بازار را کامل کردند. سهم سامسونگ از بازار تلفن هوشمند 
از ۱۹ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به ۲۴ درصد در سه ماهه اول 
سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و ســهم اپل در همین مدت از ۲۲ درصد به ۱۸ 
درصد کاهش پیدا کرد. شیائومی با ۱۳ درصد سهم، در رتبه سوم ماند و اوپو 
با ۱۰ درصد، در رتبه چهارم و ویوو با هشت درصد، در رتبه پنجم ایستاد. 
سایر فروشندگان تلفن هوشــمند ۲۷ درصد دیگر سهم بازار را در اختیار 

داشتند.
این کندی چشمگیر فروش تا حدودی تحت تاثیر ادامه سیاست کرونا صفر 
چین روی داد که روی تقاضا و عرضه در بزرگترین بازار تلفن هوشمند جهان 
تاثیر گذاشت و تولیدکنندگان داخلی نتوانستند قطعات کافی برای مدلهای 
 Canalys ارزان قیمت خود تولید کنند. نیکول پنگ، نایب رئیس شرکت
گفت: بازارها شاهد افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ به دلیل شیوع واریانت 
اومیکرون بودند. فروشــندگان به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، گسترش 
قرنطینه های کرونایی چین و تهدید تورم با ابهام بزرگی مواجه هســتند. 

همه این موارد ضعیف شدن فصلی تقاضا را تشدید کرد.
تولید نیمه رساناها در چین با کاهش تقاضا برای محصوالت الکترونیکی 
مصرفی و اجرای قرنطینه های گســترده در مناطقی شامل شانگهای، در 
سه ماهه نخست برای نخستین بار از اوایل سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرد. با 
این همه کمبود قطعات ممکن است زودتر از حد انتظار بهبود پیدا کند و از 

فشار بر تولیدکنندگان کم کند.
اپل نسل سوم آیفون SE را در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ عرضه کرد. 
 Canalys با وجود گزارش ها از تقاضای ضعیف برای این گوشی، شرکت
معتقد است که این گوشــی همچنان می تواند پیشران رشد مهمی برای 
اپل در بازار گوشــی های ارزان قیمت و میان رده باشد. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، وو جین هو، تحلیلگر بلومبرگ اینتلیجنس گفت: تقاضای جهانی 
برای تلفنهای هوشمند احتماال تحت تاثیر فضای تورمی، محدود خواهد 
شد و فروش سال ۲۰۲۲ به ۵۲۷ میلیارد دالر می رسد که نسبت به سال 
۲۰۲۱ تغییر چندانی نشــان نمی دهد و چهار درصد پایین هدف موسسه 

تحقیقاتی IDC خواهد بود.

اخبار

تجربه جدید فراری هیبریدی با سرعت بیش از ۳۳۰ کیلومتر
شرکت خودروسازی فراری، مدل هیبریدی با سقف تاشو GTS ۲۹۶ را روانه بازار کرد. شرکت خودروسازی فراری، سازنده خودروهای اسپورت لوکس، با توجه به برتری در راهبرد 
الکتریکی خود از  GTS ۲۹۶ جدید روباز و چهارمین مدل پالگین هیبریدی خود رونمایی کرد. این مدل از ۳ مدل هیبریدی قبلی فراری پیروی می کند که به تولید سری کامل رسیدند.

این خودروی لوکس با قیمتی در حدود ۳۰۰ هزار یورو به فروش می رسد. شرکت خودروسازی فراری گفت حداکثر سرعت آن بیش از ۳۳۰ کیلومتر در ساعت است. تحویل مدل جدید از 
اوایل سال ۲۰۲۳ از اروپا آغاز و قیمت آن در زمان مناسب تایید خواهد شد.

»وقتی نرخ تورم ما پایین 
باشــد و مثال نظیر کشور 
همچــون ژاپن باشــد که 
نزدیک صفر و حتی منفی 
است، اساسا ۸ درصد تورم 
جهانی چندان ما را تــکان نمی دهد. اما وقتی خود 
ما در بهترین و خوش بینانه ترین حالت ۴۱ درصد 
تورم داریم، باید بپذیریم که چالش اصلی ما داخلی 
است و مسائلی نظیر جنگ اوکراین را نباید به مثابه 
چالش هایی جدی برای آن معرفی کنیم. از این رو، 
اگر با فرماِن کنونی در عرصه اقتصادی ادامه دهیم 
و تورم جهانی نیز بر اقتصاد ما بار شود، به نظر من 

شرایط خطرناک خواهد شد.«
همزمان با اوج گیری پاندمی ویروس کرونا )در سال 
۲۰۲۰( و تبعات اقتصادِی به شدت منفی آن، سیلی 
از روند چاپ پول در اقتصاد هــای جهانی با هدف 
مقابله با آثار و تبعات منفی این بحران آغاز شــد. 
مساله ای که به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران، 
حامل تبعات تورمی بسیار زیادی بود. دلیل اصلی 
این موضوع نیز این اســت که اساســا اقتصاد های 
جهانی رو به شیوه ای از خلق پول آوردند که بر خالف 
قواعِد سنتی آن ها، با بخش واقعِی اقتصاد ترکیب 
نمی شد و اساسا این ظرفیت برای آن وجود نداشت.

از این رو، نشــریات و روزنامه های اقتصادی مطرح 
جهان، نسبت به وقوع "سونامی تورمی" آتی دنیا 
به شدت هشــدار می دادند. مســاله ای که البته با 
بحران های دیگری نظیر بحــران انرژی و افزایش 
بهای آن )بویژه نفت و گاز( نیز همراه شــد و عمال 
چشــم انداز تورمی جهان را وخیم تر از قبل کرده 
اســت. با این همه در مورد روند مذکور و تاثیرات 
احتمالی آن بر اقتصاد ایران، پرســش های فراوانی 
مطرح اســت."عطا بهرامی"، اســتاد دانشــگاه و 
کارشناش مســائل اقتصادی، به بررسی برخی از 
مهمترین پرسش های مطرح در این رابطه پرداخته 
اســت. مشــروح گفتگو با عطا بهرامی را در ادامه 
مطالعه فرمایید. عدم اجــرای اصالحات اقتصادی 
در کشورمان موجب خواهد شــد تا ایران با امواج 
شدیدتر و خطرناک تِر تورمی رو به رو شودبسیاری از 
ناظران و تحلیلگران اقتصاد بین المللی مخصوصا از 
زمان آغاز شدِن پاندمی ویروس کرونا، به طور خاص 
بر ایجاد امواج جدید تورمی در جهان تاکید دارند 
و نسبت به آن هشــدار می دهند. به نظر شما دلیل 

اصلی این موضوع چیست؟
در پاسخ به ســوال شــما باید بگویم که آمار های 
اقتصادی، آنچه شما گفتید را تایید می کنند. این 
بدان معناســت که رکورد تورم ۴۰ ساله شکسته 
شــده و هم در آمریکا و هم در اروپا نــرخ تورم از 
۷ درصد فراتر رفته اســت. تقریبــا از اوایل دوران 
ریاست جمهوری "ریگان" به این سمت )یعنی از 
سال ۱۹۸۲ تاکنون( که "پل ولکر" رئیس فدرال 
رزرو )بانک مرکزی آمریکا( بود، تحت تاثیر برخی 
تحوالت شاهد اوج گیری نرخ تورم در آمریکا بودیم. 
با این حال، دیگر، نمونه مشــابهی از این مساله را 
تا به امروز و در چهارچوب شــرایط تورمی کنونی 
نداشته ایم.حال اگر بنا باشد دلیل اصلی این موضوع 

را توضیح دهیم باید بگوییم که در بحبوحه پاندنی 
ویروس کرونا، اقتصاد های جهانی به ســمت یک 
خلق پوِل سنگین و گسترده حرکت کردند. یعنی 
بانک های مرکزی کشور های مختلف جهان مبالغ 
عظیمی را بــه ارز های مختلف جهــان )نظیر ین، 
پوند، دالر و غیــر( خلق پول انجــام دادند که این 
اتفاق وقتی در سطح بین المللی رخ داد و مجموع 
این خلق پول ها و بار تورمی که آن ها ایجاد کردند، 
در کنار یکدیگر قرار گرفته و تجمیع شــدند، عمال 
یک چالش را در شرایط کنونی و حتی برای آینده 

ایجاد کرده اند.
باید توجه داشته باشیم که اقتصاد های برتر جهانی 
به خوبی در طول تاریخ یاد گرفتــه اند که چگونه 
خلق پول خود را با بخش واقعی اقتصادشان ترکیب 
بکنند تا ظرفیت های جدیدی ایجاد شود و موجب 
ایجاد تورم نشود. با این حال، در دوره پاندمی کرونا 
این رویه حالت شــدیدی به خود گرفت و عمال از 
چهارچوب ظرفیت ها نیز فراتــر رفت و باعث موج 

تورمی شد که البته همچنان نیز ادامه دارد.
از سویی باید توجه کنیم که مساله انرژی و افزایش 
بهای آن که در برهه کنونی تا حد زیادی ناشــی از 
تحوالت مرتبط با جنگ اوکراین اســت نیز عمال 
به این وضعیت دامن زده اســت. در واقع، به دلیل 
اینکه سهم انِرژی در بحث قیمت تمام شده کاال ها 
و خدمات به شــدت موثر اســت و در عین حال، 
کشــور های صاحب انرژی نظیر عربستان و امارات 
نیز که متحد آمریکا هم هســتند، از قیمت باالی 
نفت استقبال می کنند و در زمینه کاهش دادن آن 
تاکنون با آمریکا همکاری نداشته اند )به خصوص 
به دلیل اصطکاکات و اختالفات خاص خود با دولت 
بایدن(، همه و همه باعث شده که تورم اوج گیرد. 
وقتی این حالت ایجاد می شــود، نوعی "وضعیت 
گذار" ایجاد می شود که در قالب آن شاهد تبعات 
سیاسی و اجتماعی زیادی نیز هستیم.همزمان با 
اوج گیری جنگ اوکراین، شاهد اثرگذاری این جنگ 
بویژه بر قیمت مواد غذایی بوده ایم. در مدت اخیر به 
طور خاص سازمان خواروبار و کشاوزی ملل متحد 
)فائو( در گزارش ماهانه خود اعالم کرده که شاخص 
قیمت مواد غذایِی این سازمان به باالترین حد در 
کل تاریخ رسیده اســت. دیدگاه شما در این رابطه 
چیست؟روسیه و اوکراین هر دو جز تامین کنندگان 
اصلی نهاده های دامی و غالت جهان هســتند. در 
این چهارچوب وقتی دوران کشت به جنگ بگذرد، 
حتما این مســاله روی ظرفیت های موجود تاثیر 
می گذارد و خیلی از کشور ها که مواد غذایی خود را 
وارد می کنند آسیب خواهند دید. خیلی از کشور ها 
نیز که مونتاژ کننده هم هستند و مثال مونتاژ کننده 
مرغ می باشند و نهاده دامی می آورند، جوجه را هم 
وارد می کنند و ترکیب می کنند و محصول نهایی را 

عرضه می کنند، تاثیرات منفی را تجربه می کنند.
باید توجه داشته باشــیم که وقتی شرایط تورمی 
ایجاد می شــود، ابتدا کاال های ضروری در مقایسه 
با کاال های واسطه ای و سرمایه ای افزایش قیمت را 
تجربه می کنند. از این جهت، آن دسته از کشور هایی 
که بویژه کاال های ضروری خود را وارد می کنند، از 
این موضوع شدیدا متاثر می شوند. البته که مثال در 
مدت اخیر نیز به وضوح این موضوع را در کشورمان 

مشــاهده کرده ایم و شــاهد افزایش قیمت مواد 
غذایی بوده ایم. به طور کلی، اقالم ضروری غذایی، 
در ابتدای موج های تورمی متاثر می شوند که عمال 
این مساله را در عرصه بین المللی و در کشور های 
مختلف به خوبی مشاهده می کنیم.با توجه به آنچه 
در مورد تورم جهانی و تاثیرات فزاینده بین المللی 
آن گفته شد، چشــم انداز اثرگذاری این مساله بر 
اقتصاد ایران که از یک ســو در ســال های اخیر با 
تحریم های گســترده مواجه بوده و از سوی دیگر، 
چشم انداز دســتیابی به یک توافق در چهارچوب 
مذاکرت اتمــی وین نیز در شــرایط فعلی چندان 
روشن به نظر نمی رسد، چگونه خواهد بود؟ واقعیت 
این اســت که اقتصاد ایران به دلیل اینکه به شدت 
بد اداره می شــود، از ظرفیت های خالی زیادی رنج 
می برد. از این منظر، پاسخ به پرسش شما هم بله و 
هم خیر است.این بدان معناست که اگر ما بخواهیم 
با همین دست فرمان فعلی عرصه اقتصاد را مدیریت 
کنیم، بله ما خیلی آســیب می بینیم بویژه به این 
دلیل که طاقت مردم کشورمان و اقتصاد نیز تا حد 
زیادی به سر آمده اســت. در واقع، ما بخش زیادی 
از تاب آوری خود را هزینه کرده ایم و وقتی در این 
شرایط با تورم و فشار بیشتر مواجه می شویم، عمال 
شرایط کمرشکن می شود.از این رو، اگر قرار باشد 
فضای اقتصادی به همین نحو اداره شود، در ادامه 
من شــرایط را خطرناک می بینم. با این حال، اگر 
کشور در فضای اقتصادی خوب اداره شود یعنی ما 
بتوانیم موتور تورِم داخلی را خاموش کنیم، آنوقت 
تورم جهانی نمی تواند آسیب چندانی را به ما وارد 
کند. من اساســا بر این باورم که یکی از مهمترین 
دالیل بد اداره شــدن عرصه اقتصادی کشــور ما 
نظاِم بانکی است. ما کشوری هستیم که بازار پول 
آن هیچ قانونی ندارد و رها شــده اســت، اما برای 
بازار کار آن خروار ها قانون نوشــته شده است. این 
موضوع تا حد زیادی اقتصاد ما را فلج کرده اســت. 
در شــرایط کنونی، بانک های مــا روزانه قریب به 
چهار هزار میلیارد تومان خلق پول می کنند. از این 
رو، یکچنین اقتصادی نمی توانــد ادعا کند بحران 
اصلی از مثال جنگ اوکراین و یا حتی بحران کرونا 
به آن سرازیر شده، خیر، این اقتصاد خود از داخل با 
مشکالت عدیده ای رو به رو است.در تمامی کشور ها 
مثال در آمریــکا، بانک مرکزی این کشــور بدون 
قاعده و قانون حتی یک ِســنت هم به کسی پول 
نمی دهد. حتی مثال در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ 
میالدی، وقتی فالن بانک آمریکایی ورشکســت 
می شــد و فدرال رزرو چند میلیارد دالر به آن پول 
می دهد، این کار را به صورت بی قاعده انجام نمی 

دهد و در عوض، سهام آن را در کنترل می گیرد و 
یا مثال بیمه اصلی آمریکا را هم دولت آمریکا در آن 
دوران خرید و سهام آن را برداشت.از این رو، آن ها 
اساسا بی قاعده به کسی پول نمی دهند. با این حال، 
بانک های ما بی قاعده پول می گیرند. دلیل اصلی آن 
نیز ناترازی های مالی آن ها است. در این راستا، آن ها 
ســپرده مردم را وام می دهند و این وام ها را جوری 
می دهند که اساسا برگشت آن ها هم مهم نیست. 
متاســفانه رویه ای که تا حد زیاد با فســاد و رابطه 
مرتبط است.با این حال، بانک ها برای اینکه پول و 
سود های مردم از سپرده هایشان را بدهند، می آیند 
و پوِل جدید چاپ می کنند. مساله ای که حقیقا برای 
اقتصاد کشور بحران زا اســت. این چالش روزانه در 
حال اتفاق افتادن است. "ابراهیم رئیسی" رئیس 
جمهور کشورمان در موضع گیری گفته است که ما 
بودجه کشور را از طریق چاپ پول تامین نمی کنیم. 
درست هم هست بله از این طریق اداره نمی کنند با 
این حال، یک سوال مطرح است که دلیل خلق پول 
فزاینده ماهانه در اقتصاد کشورمان )روزانه ۴ هزار 
میلیارد تومان و ماهانه قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان( چیست؟این پول را بانک ها خلق می کنند 
و به شــدت هم پوِل بی کیفیتی اســت. به عبارتی 
همانطورکه غربی ها در دهه های اخیر یاد گرفته اند 
چطور خلِق پول کنند که به خلق تورم ختم نشود، 
ما عمال در حالی نوعی کنشگرِی معکوس هستیم. 
یعنی بی کیفیت ترین خلق پول که به شــدت هم 
تورم زاست را ایجاد می کنیم.خلق پولی که صرف 
خرید دارایی های موجود می شود و متاسفانه بخش 
زیادی از آن نیز از کشور خارج می شود. اکنون ما در 
کشورمان بانکی است که قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی دارد، اما کل اموال آن را اگر بفروشیم 
چیزی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. باید 
توجه داشــت که بخش زیادی از دارایی های این 
قبیل بانک ها نیز به نوعی از کشور خارج می شود.
حال در این اقتصاد، اساســا مســاله اصلی جنگ 
اوکراین و یا تورم جهانی نیست. وقتی تورم ما پایین 
باشد و مثال نظیر کشــوری همچون ژاپن باشد که 
نزدیک صفر و حتی منفی اســت، اساسا ۸ درصد 
تورم جهانی چندان ما را تکان نمی دهد، اما وقتی 
خوِد ما در بهترین حالت ۴۱ درصــد تورم داریم، 
باید بپذیریم که چالش اصلی کشور ما، "داخلی" 
است. از این رو، اگر وضعیت اقتصاد داخلی اصالح 
شود، ما تکان چندانی نمی خوریم، اما اگر با فرمان 
کنونی ادامــه دهیم و تورم های جــاری نیز به آن 
 اضافه شــود، به نظر من شــرایط برای کشورمان 

خطرناک خواهد شد.

بازار پول هيچ قانونی ندارد
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معاون ســازمان فناوری اطالعــات گفت: وزارت 
ارتباطــات ۱۷۰۰ میلیارد تومان تســهیالت به 
شرکت های نوپا و استارت آپ اختصاص داده که 
در صورت جذب کامل این منابع، برای حدود ۱۲ 

هزار نفر شغل ایجاد می شود. 
حامد منکرســی در یــک گفتگــوی تلویزیونی 
 ۱,۷۰۰ ارتباطــات  وزارت  داد:  توضیــح 
میلیارد تومان تســهیالت به شــرکت های نوپا، 

اســتارت آپ، پلتفرم هــای فعــال آموزشــی، 
کســب و کارهــای صنعتــی بــه روش نوین، 
 ســرمایه در گــردش و محصــوالت پهپــادی

 اختصاص داده است.

وی اظهار داشــت: مطابــق پیش بینــی انجام 
شــده، در صورتی که این منابع به صورت کامل 
جذب شــود، برای حدود ۱۲ هزار نفر شغل ایجاد 
خواهد شــد. معاون ســازمان فناوری اطالعات 

ایران ادامه داد: با توجه به تاکید شــعار امسال بر 
اشتغالزایی، فرآیند اعطای تسهیالت می تواند به 
تحقق این شــعار کمک کند. از این رو متقاضیان 
می توانند بــرای ثبت نام به ســامانه توان آفرین 
مراجعه کنند. توضیحات تکمیلی در مورد طرح ها 
در این ســامانه ذکر شــده و فرآیند درخواست 
 و اعطــای تســهیالت به صــورت آنالیــن قابل 

رصد و پیگیری است.

ایالن ماســک تمایل دارد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد 
دالر از پول خود را برای خرید توییتر و خصوصی 
کردن آن ســرمایه گذاری کند.روزنامه نیویورک 
تایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشت: این میلیاردر 
کارآفرین که با داشــتن ۹.۱ درصد سهم، دومین 
ســهامدار بزرگ توییتر است، قصد دارد پیشنهاد 
خریدی را در ۱۰ روز آینــده عرضه کند و از بانک 
مورگان اســتنلی برای تهیه ۱۰ میلیارد دالر پول 
استفاده خواهد کرد. ماسک که مدیرعامل شرکت 
خودروسازی برقی تسال است، مایل است در صورت 

لزوم در برابر سهام فعلی خود وام بگیرد که در این 
صورت می تواند چند میلیارد دالر بیشتر تهیه کند.

این شرکت شــبکه اجتماعی هفته گذشته طرح 
حقوق کوتاه مدت ســهامداران معروف به "قرص 
ســمی" را برای حمایت از خود در برابر پیشنهاد 
خرید ۴۳ میلیــارد دالری ایالن ماســک به اجرا 
گذاشــت. منابع آگاه به رویترز گفتند: شرکتهای 

ســرمایه گذاری خصوصی هم برای مشارکت در 
قرارداد خرید توییتر ابراز عالقه کرده اند. شرکت 
فناوری محور PE هفته گذشــته با توییتر برای 
بررسی امکان خرید که پیشنهاد خرید ماسک را به 
چالش خواهد کشید، تماس گرفت. شرکت "آپولو 
گلوبال منیجمنت" هم در حال بررســی راه هایی 
برای فراهــم کردن فاینانس بــرای هر قراردادی 

اســت و آماده همکاری با ماســک یا هر خریدار 
دیگری خواهد بود.

بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیلگران و بانکهای 
ســرمایه گذاری انتظار دارند هیات مدیره توییتر 
پیشنهاد ماسک را در روزهای آینده رد کرده و آن 
را نامناسب اعالم کنند. بر اساس گزارش رویترز، 
ارزش ســهام توییتر بعدازظهر روز سه شنبه ۱.۶ 
درصد ســقوط کرد و ۴۷.۶۹ دالر معامله شد که 
بســیار پایین تر از قیمت ۵۴.۲۰ دالر پیشنهادی 

ایالن ماسک است.

بیت کوین در وال استریت به باالی ۴۱ هزار دالر 
صعود کرد زیرا قیمت طال در حال سقوط و دالر به 
اوج خود می رسد. با شروع معامالت وال استریت 
در اولین جلسه پس از عید پاک، بیت کوین مسیر 
خود را ترســیم کرد. داده ها نشــان می دهد که 
بیت کوین/دالر آمریکا در ۱۹ آوریل به باالی ۴۱ 
هزار دالر رسید که باالترین حد پنج روزه خود بود.

در یک تغییر تازه در فضای غم انگیز در طول دوره 
تعطیالت، بزرگترین ارز دیجیتال کپی برداری از 
طال در روزهای قبل را آغاز کرد و دالر آمریکا نیز 
به همان اندازه در مسیر مخالف بیت کوین پرانرژی 
بود، ارزش طال نیــز  از ۱۹۹۸ دالر به ۱۹۶۰ دالر 

در هر اونس کاهش یافت. شاخص ارز دالر آمریکا 
)DXY( در آن روز باالتر از مرز ۱۰۰ باقی ماند و 
تحلیلگران قبال پیش بینی می کردند که حرکت 
بعدی آن، یک لحظه شکست برای رمزارزها خواهد 
بود.قبل از اینکه خیلی در مورد رخدادهای دیروز 
هیجان زده شوید به خود یادآوری کنید که گاوها 
باید این میانگین های متحرک کلیدی را برای تایید 
یک روند معکوس دریافت کنند. در همین حال، 
اس اندپی ۵۰۰ ســیگنال پایینی را در ۱۹ آوریل 
منتشر کرد که به طور تاریخی باعث افزایش قیمت 

بیت کوین شده است.
نمودار RSI بیت کوین به طور مشــابه عملکرد 
مثبتی را نمایــان می کنــد و در بازه های زمانی 
روزانه، RSI روی ۴۴.۷ قرار گرفته اســت که به 
تازگی از میانگین متحرک ۱۴ روزه باالتر رفته، در 
حالی که یک رویداد صعودی در طول سال ۲۰۲۲ 
ثبت کرده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۲ تریلیون دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۴۳ درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۰۰ درصد کل 

بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. 
بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۷۹.۴۶ میلیارد دالر است که ۱۶.۹۲ درصد 
کاهش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۹.۸۴ میلیارد دالر است که 
۱۲.۳۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۶۵.۹۱ میلیارد دالر است که ۸۲.۹۴ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

اشتغالزايی برای 12هزار نفر

اختصاص ۱۷۰۰میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های نوپا

ایالن ماسک برای خرید توییتر تا ۱۵ میلیارد دالر خرج می کند

مسیر بیت کوین مشخص شد


