
نتیجه حمایت از الگوی پرچم ارزش بیت کوین، نشــان دهنده اصالح بیشتر 
در قیمت است و آزمایش مجدد موفقیت آمیز این شکست را تایید می کند و 
به دنبال آن کاهش ۴ درصدی در قیمت رخ می دهد. در پاســخ به افت الگو، 
قیمت رمزارز می تواند بــه ۳۶ هزار و ۶۵۰ دالر و با فــروش پایدار به مرز ۳۰ 
هزار دالر برسد.به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، قیمت بیت کوین در عرض 
دو هفته شــاهد کاهش ۹ درصدی بود، شکست صعودی از مقاومت ۴۰ هزار 
دالری، نظریه نزولی را باطل کرده و حجم معامالت روزانه در بیت کوین ۲۷.۳ 
میلیارد دالر اســت که افزایش ۳.۲ درصدی را بیان می کنــد.در ۲۲ آوریل، 

قیمت بیت کوین )BTC( از الگوی پرچم چهار ماهه نزولی شد. در میان افت 
الگو، دارندگان سکه حمایت روان شناختی ۴۰ هزار دالری را از دست دادند و 
اصالحات مداوم تشدید شد.پس از گذراندن یک هفته آزمایش مجدد سطوح 
پشتیبانی نقض شده، قیمت بیت کوین همچنان به کاهش خود ادامه می دهد و 
به ارزش ۳۸ هزار و ۶۷۲.۸۰ دالر رسیده است.فروش پایدار به حمایت نزدیک 

به ۳۶ هزار و ۳۶۰ دالر خواهد رسید و شکســت ارزش بیت کوین را تا سطح 
حمایت ژانویه ۳۰ هزار دالر کاهش می دهد.هر عقب نشــینی غیرمنتظره ای 
باید بر خط روند نزولی غلبه کند و ۴۰ هزار دالر، نشــانه بازیابی است.نسبت 
ارزش شبکه به تراکنش ها )NVT( که توسط ویلی وو، یکی از برجسته ترین 
تحلیلگران بیت کوین ارائه شده است، نشان دهنده رابطه بین ارزش بازار و حجم 

 )USD( بر حجم انتقال روزانه )USD( انتقال است که با تقسیم ارزش بازار
محاســبه می شــود.ارزش NVT باال نشان می دهد که رشــد بازار از حجم 
معامالت فراتر رفته و بیانگر این است که بیت کوین با قیمت باالتر و بیشتر از 
ارزش آن معامله می شود. برعکس، زمانی که ارزش NVT پایین در نظر گرفته 
می شــود قیمت بیت کوین با تخفیف یا کمتر از ارزش معامله می شود. مقدار 
فعلی نسبت NVT نزدیک به ۲۶ است )کم ارزش گذاری شده(، سطحی که 
آخرین بار در اوایل سال ۲۰۱۶ و اواخر سال ۲۰۱۷ مشاهده شد و باعث حرکت 

صعودی قابل توجهی شد.

وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای 
یک پاســخ هماهنگ به تقاضای روسیه از خریداران 
اروپایی برای پرداخت پول گاز به روبل یا ریسک قطع 
عرضه این کشــور، دیدار می کنند.به گزارش ایسنا، 
روسیه هفته گذشته عرضه گاز به بلغارستان و لهستان 
را پس از امتناع این دو کشــور از عمل به درخواست 
مســکو برای پرداخت پول گاز به روبل، متوقف کرد.

این کشورها پیش از آن تصمیم داشتند استفاده از گاز 
روسیه را امسال متوقف کنند و اعالم کردند می توانند 
با این توقف عرضه کنار بیایند امــا این نگرانی ایجاد 
شده است که سایر کشــورهای اتحادیه اروپا شامل 
آلمان که بیشترین وابســتگی را به گاز روسیه دارد، 

ممکن است کشور بعدی باشد که عرضه گاز روسیه را 
از دست می دهند. همچنین این اقدام روسی، ریسک 
شــکاف در جبهه واحد اتحادیه اروپا در برابر مسکو و 
اختالف نظر درباره روند درست اقدامات را ایجاد کرده 
 است.در حالی که بســیاری از کشورهای اروپایی باید 
تا پایــان ماه میــالدی جاری پــول گاز روســیه را 
پرداخت کننــد، دولتهــای این بلوک نیــاز مبرمی 
به شــفاف ســازی بــرای شــرکتها دربــاره امکان 
ادامه خرید گاز روســیه بــدون نقــض تحریمهای 
 اتحادیــه اروپــا علیه ایــن کشــور بر ســر حمله

 به اوکراین دارند.مســکو اعالم کرده کــه خریداران 
گاز خارجی باید حســابی به یورو یا دالر در گازپروم 

بانک افتتاح کنند و پول واریز شــده نــزد این بانک 
به روبل تبدیل شود.کمیســیون اروپا به کشــورهای 
اروپایی اعالم کرده اســت اجرای این طرح روســیه 
ممکن اســت نقض تحریمهای اتحادیه اروپا باشد و 
همزمان اعالم کرده اســت اگر پیــش از تبدیل پول 
پرداخت شــده به یورو، اعــالم کنند پرداختشــان 
تکمیل شده است، این پرداختها مطابق با تحریمهای 
اعمال شــده خواهد بود.بر اســاس گزارش رویترز، 
پــس از ایــن کــه بلغارســتان، دانمــارک، یونان، 
لهســتان، اســلواکی و کشــورهای دیگر خواستار 
 توصیه شفافتری شــدند، بروکســل در حال تدوین

 دستورالعمل جدیدی است

محدودیت طوالنی مدت در شانگهای، مرکز مالی چین، 
با اقدامات سختگیرانه بیماری کووید- ۱۹ که نشانه ای 
از اختالالت گســترده در تجارت اســت، باعث ایجاد 
اختالالت لجستیکی در سراسر صنعت غذایی می شود 
و تجارت گوشت این کشور را که معموال پررونق است، 
نزولی می کند.به گزارش ایسنا، چالش جابه جایی غذا 
در شــانگهای و اطراف آن که ساکنانش در محدودیت 
یک ماهه پر استرس به سر می برند، مشکالت مشابهی 
را در بسیاری از شهرهای دیگر چین ایجاد کرده است 
زیرا پکن با وجود خطرات فزاینــده برای اقتصاد خود، 
همچنان به راهبرد بحث برانگیز سیاســت کووید صفر 
ادامه می دهد.چین بزرگ ترین خریدار گوشت در جهان 

است که در سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن به ارزش 
حدود ۳۲ میلیارد دالر وارد کرده اســت.تاجران برای 
توزیع محصول در سراسر کشــور به شانگهای متکی 
هستند اما از آنجایی که شــیوع موارد ابتال به بیماری 
کوویــد- ۱۹ باعث قرنطینه شــهر در پایان ماه مارس 
شد، جابجایی محصوالت سرد یا منجمد به یک سردرد 
پرهزینه تبدیل شده است.آزمایش های مکرر کووید، 
قرنطینه هــای طوالنی و زمان هــای طوالنی ترخیص 
برای ورود به شانگهای، بسیاری از رانندگان را دور نگه 
داشته است. ســایر محصوالت غذایی از جمله لبنیات 
و روغن هــای خوراکی نیز در بندر شــانگهای متوقف 
شده اند، در حالی که واردات گوشــت گاو به این شهر 

در ماه مارس ۲۳ درصد نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل کاهش یافته اســت.این داده ها نشان می دهد که 
صادرکنندگان مواد غذایی مانند برزیل، ایاالت متحده 
و اســترالیا با فشــار بر تجارت خود با دومین اقتصاد 
بزرگ جهان مواجه هستند. منابع آگاه اظهار کردند که 
صادرکنندگان برزیلی محموله ها را لغو و رزرو محموله 
جدید را متوقف کرده اند.بر اســاس گــزارش رویترز، 
صادرات گوشت گاو اســترالیا به چین در ماه مارس و 
زمانی که قرنطینه تازه شروع شده بود، ۱۰ درصد کاهش 
یافت و در حال حاضر، کاهش شــدید مصرف به دلیل 
محدودیت های کووید، قیمت ها را محدود نگه می دارد 

و مدت طوالنی قرنطینه می تواند مشکل ساز شود.

وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد حتی اگر آلمان با کمبود روبرو شود، قادر خواهد 
بود تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روســیه تا پایان سال میالدی جاری 

را تحمل کند.
به گزارش ایسنا، دو دیپلمات اتحادیه اروپا پیشتر اظهار کردند: پس از مذاکرات 
میان کمیســیون اروپا و دولتهای عضو اتحادیه اروپا در آخر هفته گذشته، این 
بلوک به ممنوعیت واردات نفت روسیه تا پایان سال میالدی جاری متمایل شده 
است. همچنین قرار است وزیران انرژی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل 

برای صحبت درباره این موضوع دیدار کنند.
روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما موفق شده 
ایم به شرایطی برســیم که آلمان قادر به تحمل یک تحریم نفتی باشد. این به 

معنای آن است که تحریم بدون پیامد نخواهد بود.
آلمان ســهم نفت روســیه از وارداتش را از ۳۵ درصد پیش از حمله مسکو به 

اوکراین، به ۲۵ درصد در ماه میالدی گذشته کاهش داد.
هابک گفت: چالش اصلی بــرای آلمان، پیــدا کند منابع دیگــر تامین برای 
پاالیشگاهی در شودت است که توســط شرکت دولتی روسنفت اداره می شود 
و سوخت مناطق شرق آلمان و همچنین منطقه کالن شهر برلین را تامین می 
کند. وی افزود: اگر اتحادیه اروپا نفت روسیه را تحریم کند و آلمان نتواند منابع 

تامین دیگری پیدا کند، این مناطق ممکن است با کمبود عرضه روبرو شوند. ما 
هنوز راه حلی برای پاالیشگاه واقع در شودت پیدا نکردیم. نمی توانیم تضمین 
کنیم که عرضه نفت به این پاالیشگاه ادامه خواهد داشت. مطمئنا افزایش قیمت 
و قطع عرضه وجود خواهد داشت اما به معنای آن نخواهد بود که دچار یک بحران 
نفتی شده ایم.یورگ کوکیز، مشاور اوالف شولتس، صدراعظم آلمان در اظهاراتی 
به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آلمان از تحریم برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا 
علیه نفت روسیه حمایت می کند اما چند ماه بیشتر فرصت می خواهد تا منابع 

تامین دیگری را پیــدا کند. هدف آلمان تضمین تامین نفت غیرروســی برای 
پاالیشگاه شودت اســت.وزیر اقتصاد آلمان همچنین گفت: درباره تحریم نفت 
روسیه حرفهای مختلفی شنیده و بعضی از کشورها هنوز آماده چنین اقدامی 

نیستند.
بر اســاس گزارش رویترز، دو مقام اروپایی گفتند کمیسیون اروپا ممکن است 
مجارستان و اسلواکی را از تحریم علیه خرید نفت روسیه که در حال حاضر در 
دســت تهیه قرار دارد، معاف کند.در این بین، لهستان از اتحادیه اروپا خواست 
تاریخی که تا آن زمان کشــورهای عضو این بلوک باید واردات نفت روســیه را 
متوقف کنند، مشخص کند. وزیر اقلیمی لهستان ابراز امیدواری کرد که تحریم 

نفت روسیه پیش از پایان سال به اجرا گذاشته شود.

پیشــنهاد مصــوب ســازمان تأمین اجتماعــی در مــورد میــزان و 
 چگونگــی افزایش ســاالنه مســتمری بازنشســتگان و مســتمری بگیران

 ایــن ســازمان، هنــوز در هیــأت دولــت، بررســی و تصویــب 
درصــدی   ۱۰ افزایــش  مــورد  در  اعالم شــده  اخبــار  و  نشــده 
 مســتمری ها، ارتباطــی بــه بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعــی 

ندارد.
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان تأمین اجتماعی، از شــب گذشــته با 

انتشــار خبری از مصوبــه اخیــر هیأت دولت درخصــوص میــزان افزایش 
ضریــب حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان در ســال ۱۴۰۱، ابهاماتــی 
 در خصوص میــزان افزایش مســتمری ها برای بازنشســتگان و مســتمری

 بگیران مشمول سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است که به این وسیله اعالم 

می شود مصوبه مذکور، ارتباطی به افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشش 
تأمین اجتماعی ندارد.

براساس اطالعیه ســازمان تأمین اجتماعی، حســب قوانین و مقررات جاری، 
پیشنهاد مصوب این ســازمان در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری ها 

در ســال جاری، با رعایت مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانــون تأمین اجتماعی، هفتم 
اردیبهشت ماه برای بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارسال شده که هنوز در 

هیأت دولت بررسی نشده است. 
الزم بــه توضیح اســت پیشــنهاد افزایــش مســتمری بازنشســتگان این 
ســازمان؛ برای اجــرا نیازمند مصوبــه هیئت وزیران اســت کــه به محض 
 تصویــب آن، اطالع رســانی دربــاره جزئیــات و فراینــد اجــرای آن انجام 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خودروسازی تسال، همانطور که 
در صنعت خودروهای الکتریکی تحوالتی را انجام 
داد، قصد دارد انقالبی در بیمه خودرو ایجاد کند و 
به رانندگان قول داده تا ۶۰ درصد حق بیمه خود را 
تخفیف دهد.به گزارش ایسنا، بیمه تسال پس از ارائه 
خدمات خود به تگزاس، ایلینویز، آریزونا، اوهایو و تا 
حد محدودی به کالیفرنیا، این ماه در کلرادو، اورگان 

و ویرجینیا راه اندازی شد. این شرکت امیدوار است 
در ســال جاری و در آینده به بسیاری از ایالت های 
دیگر گسترش یابد.این شرکت اعالم کرد که دلیل 
ارائه نرخ های پایین تر در وهله اول، این اســت که 
به طور منحصربه فــردی از وســایل نقلیه خود و 
هزینه های فناوری، ایمنــی و تعمیر آن ها آگاهی 
دارد.ماسک قصد دارد بیمه داخلی خود را در سراسر 

جهان ارائه دهد اما افراد در مناطق مختلف جهان 
باید منتظر بمانند. او سال گذشته در توییتر نوشت: 
»فرایند نظارتی برای تایید ارائه بیمه بسیار کند و 
پیچیده و متفاوت است.خودروهای برقی معموال 
هزینه تعمیر یا تعویض بیشتری نسبت به همتایان 
پرمصرف خود دارند و تسال به عنوان یک خودروی 

الکتریکی لوکس، می تواند گران تر باشد.

بیتکوینچهزمانیصعودیمیشود؟
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درخواست   افزایش  قیمت
 480 قلم دارو

فعاالن صنعت دارو خواستار افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت دارو شدند

بررسی قیمت کاالهای اساسی در پایان فروردین نسبت 
به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد که طی یک سال 
گذشته بیشترین افزایش قیمت مربوط به سیب زمینی 
است.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و 
پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار کشور منتهی 
به ۳۰ فروردین که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان منتشر شده،   از بین ۵۲ کاالیی که در 
۹ گروه بررسی شــده اند، قیمت ۴۵ کاال در  یک سال 
گذشته بین پنج )گوشت گوساله و موز( تا ۱۶۷ )سیب 
زمینی( درصد افزایش و قیمت سه نوع الستیک هم 
بین یک تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.بر اساس این 
گزارش قیمت گروه محصوالت پروتئینی شامل گوشت 

مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند ...

با مقایســه آمار مربوط به بهمن و اســفند ســال 
۱۴۰۰ مشاهده می شود که نســبت تعداد و ارزش 
چک های برگشــتی به مبادله شــده بــه ترتیب با 
کاهش ۱.۱ درصــدی و ۹.۱ درصــدی همراه بوده 
اســت.بنا بر گزارش بانک مرکــزی از آخرین آمار 
مربوط به چکهای مبادله شــده در اسفند ماه سال 
۱۴۰۰، در این ماه در مجموع ۷ میلیون فقره چک 
 به ارزش ۲۹۹.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شــده

 که از این میان ۶۲۲ هزار فقره چک به ارزش ۳۳.۱ 
هزار میلیارد تومان برگشت خورده است؛ از این رو 

نسبت تعداد...

سرمقاله

 چرا بانک ها
 بنگاه داری می کنند؟

وزارت اقتصــاد، هرگونه 
سرمایه گذاری بانک ها در 
بازارهای ارز، طال، ســکه، 
امــالک و مســتغالت را 
ممنوع اعالم کرده اســت. 
به رغم اینکه این سیاست، 
سیاست مناسبی است اما سوال این است که چه 
کسی قرار است مانع این اقدامات بانک ها شود؟ 

در اقتصاد ذی...

    پیمان مولوی، اقتصاددان
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اقتصاد2
ایران وجهان

بورس سبزپوش به تعطیالت 
رفت

هرچند که شاخص کل بورس روزی پرنوسان 
داشــت و در ســاعات میانی معامالت تا یک 
میلیون و ۵۲۳ هزار واحــد هم کاهش یافت 
حرکت خود را صعودی ادامه داد و توانســت 
بیش از ۶۰۰۰ واحــد افزایش یابد.به گزارش 
ایســنا، شــاخص کل بورس با ۶۳۱۳ واحد 
افزایش در رقم یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحد 
ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۵۱۱ 
واحد صعود کرد و به رقــم ۴۲۲ هزار و ۶۲۲ 
واحد رســید. در این بازار ۵۷۰ هزار معامله 
به ارزش ۵۴ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال انجام 
شد.پاالیش نفت اصفهان، گروه مپنا، پاالیش 
نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان 
و پاالیش نفت تبریز نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 
منفی را روی بورس گذاشــتند.در آن سوی 
بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۹ واحد 
کاهش تا رقــم ۲۰ هــزار و ۹۱۹ واحد نزول 
کرد. در این بــازار ۳۱۴ هزار معامله به ارزش 
۲۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال انجام شد.پلیمر 
آریاساسول و پتروشــیمی زاگرس نسبت به 
سایر نمادها بیشــترین تأثیر منفی و پاالیش 
نفت الوان، اعتباری ملل و بهمن دیزل نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

شوک تتلو به قیمت لیر ترکیه 
قیمت لیر ترکیه در صرافی هــا باالتر از بازار بود، 
درحالیکه بطور معمول، قیمت صرافی ها از بازار 
آزاد کمتر بوده اســت.به گزارش اقتصادنیوز، در 
بازار ارز یکشــنبه دو قیمت وارد کانال ۲۹ هزار 
شــد: دالر اســتانبول و تتر.معامله گران درباره 
افزایش قیمت در این بازارها دو دلیل می آوردند، 
نخست تمام شدن ماه رمضان و شروع سفرهای 
تفریحی به بهانه عید فطر. دلیل دوم نیز به رفتار 
معامله گران بزرگ برمی گردد. آن ها در زمان های 
نیمه تعطیل قدرت بیشــتری برای جهت دادن 
بازار دارند.با این حال قیمت دالر در بازار تهران 
اعالم نشــد، بخاطر اینکه هرات به استقبال عید 
فطر رفت. در گذشــته معامله گران بازار اعتقاد 
داشتند کانال هرات و تهران از یک مرجع مدیریت 
می شــود، بعد از اینکه قیمت دالر سبزه بخاطر 
تعطیلی دالر هرات بیرون نیامد آن ها برای گمانه 
خودشان یک نشانه هم رویت کردند.در روزی که 
قیمت دالر تهران غایب بود، ســکه موج سواری 
کرد و مدام در بین ســطح ۱۳ میلیون و ۱۰۰ تا 
۱۳ میلیون و ۲۵۰ هزار  تومان نوسان داشت.یک، 
صرافی ملی یورو را ۴۰۰ تومان پایین آورد، این 
درحالیست که دالر تقریبا بدون تغییر ماند. این از 
آنجایی عجیب است که چه اتفاقی افتاده که بعد 

از چند روز اصالح نسبت کرده اند.

علت تســویه برخی معامله گران 
بزرگ

دوم، برخی معامله گران بــزرگ از اتاق های 
معامالت فردایی تعلیق شدند، تسویه برخی 
معامله گران بزرگ به دلیل شانتاژ یا خرید و 
فروش های جهت دار نیز از اتفاق های عجیب 

بازار بود.

تفاوت عجیب قیمت لیر صرافی و 
بازار

سومین اتفاق به لیر ترکیه برمی گردد. قیمت 
لیر ترکیــه در صرافی ها باالتر از بــازار بود، 
درحالیکه بطور معمــول، قیمت صرافی ها از 

بازار آزاد کمتر بوده است.

ردپای تتلــو در افزایش خرید لیر 
توسط ایرانی ها

درباره این اتفــاق معامله گران تحلیل جالبی 
داشــتند، به ادعای آن ها یکسری خریدار از 
امتیازی که برای خرید لیر با قیمت رســمی 
داشتند، در این روزها دارند استفاده می کنند. 
وقتی میپرســیدی چرا؟ آن هــا می گفتند 
که ظاهرا یک خواننده ایرانــی مقیم ترکیه 
کنســرت دارد و در این کنسرت قصد دارد از 
یک هنرپیشه معروف ایرانی خواستگاری کند.

معامله گران می گویند عــده ای بخاطر اینکه 
این صحنه را از دست ندهند به آن جا می روند 
تا شاهد این اتفاق باشند. وقتی سوال می شد 
که چرا این اتفاق باید آنقدر تقاضا ایجاد شود؟ 
حرفشان این بود که نزدیک به یک ماه برای 
این اتفاق تبلیغ می شــود و طبیعی است که 

خواهان خاص خودش را داشته باشد.

خبر

بررسی قیمت کاالهای اساسی 
در پایان فروردین نسبت به ماه 
مشابه سال قبل نشان می دهد 
که طی یک ســال گذشــته 
بیشترین افزایش قیمت مربوط 
به سیب زمینی است.به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش 
کارگروه رصــد و پایش قیمت اقالم اساســی و پر مصرف 
بازار کشور منتهی به ۳۰ فروردین که از سوی انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده،   از بین ۵۲ 
کاالیی که در ۹ گروه بررسی شده اند، قیمت ۴۵ کاال در  یک 
سال گذشته بین پنج )گوشت گوساله و موز( تا ۱۶۷ )سیب 
زمینی( درصد افزایش و قیمت سه نوع الستیک هم بین یک 
تا ۱۰ درصد کاهش یافته است.بر اساس این گزارش قیمت 
گروه محصوالت پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، 
گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در پایان 
فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین پنج تا 

۵۳ درصد افزایش یافته است.  

تخم مرغ، صدرنشین گرانی در گروه محصوالت 
پروتئینی

بر این اساس طی یک سال گذشــته قیمت هر کیلو گوشت 
گوســاله با پنج درصد افزایش به حدود ۱۵۳ هزار تومان، هر 
کیلو گوشت گوسفندی با ۲۴ درصد افزایش به بیش از ۱۶۱ 
هزار تومان  و هر کیلو گوشــت مرغ تازه با ۲۱ درصد افزایش 
به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین در این مدت 
قیمت هر کیلو گوساله و گوسفند زنده ۳۳ و ۲۴ درصد افزایش 
یافته است. اما بیشترین افزاریش قیمت در گروه محصوالت 
پروتئینی مربوط به تحم مرغ اســت که قیمت هر کیلو از آن 

۵۳ درصد افزایش به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است.گروه 
لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز در یک سال گذشته 
بین ۲۴ تا ۶۴ درصــد افزایش یافته که بیشــترین افزایش 
مربوط به شیر پاستوریزه بطری کم چرب به قیمت ۱۲ هزار 
و ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر بوده است. بر این اساس قیمت 
هر کیلو شیر خام و شیر استریل پاکتی نیز به ترتیب با ۴۵ و 
۲۴ درصد افزایش نسبت به فروردین سال قبل به نزدیک به 
لیتری ۷۰۰۰ و ۱۶ هزار تومان رسیده است. قیمت پنیر ۴۰۰ 
گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاســتوریزه نیز با افزایش ۴۶ و ۲۸ 
 درصدی طی یک سال گذشته به حدود ۲۱ و ۱۳ هزار تومان

رسیده است.  

قیمت شکر نزدیک به ۲ برابر شد
افزایش قیمت گروه قند، شــکر و چای نیز طی یک سال 
گذشته ۱۳ تا ۹۳ درصد بوده اســت. در این مدت قیمت 
هر کیلو قند ۷۰ درصد، شــکر فله ۸۱ درصد، شکر بسته 
بنــدی ۹۳ درصــد و انواع چــای بین ۱۳ تــا ۱۷ درصد 
افزایش یافته اســت. بنابراین در پایان فروردین امســال 
قیمت هر کیلو قند بــه حدود ۲۵ هزار تومان، شــکر ۲۲ 
 هزار و ۵۰۰ تومان و چــای به ۱۳۴ تــا ۱۳۹ هزار تومان

 رسیده است.

روغن مایع بیشتر از روغن جامد گران شد
در این میان از بیــن انواع روغن، قیمــت روغن نیمه جامد 
۴.۵ کیلویی با ۹ درصد افزایش در یک ســال گذشــته به 
حدود ۹۰ هزار تومان رسیده اســت. اما قیمت روغن مایع 
آفتابگردان معمولی و ســرخ کردنی ۲۷ و ۲۶ درصد افزایش 
یافته و به بیش از ۱۴ هزار تومان رسیده است.  بررسی قیمت 
گروه کاالیی غالت و حبوبات شــامل انواع برنج، ماکارونی 
و حبوبات در یک ســال گذشــته نیز حاکی از افزایش ۱۴ 

تا ۱۴۶ درصــدی قیمت این کاالهاســت. بر این اســاس 
برنــج ایرانی یعنی هاشــمی و طارم بــا ۱۴۶ و ۱۳۷ درصد 
افزایش طی این مدت بــه ۸۴ هزار تومان رســیده، اما این 
 افزایش قیمت در برنج خارجی شــامل هندی و پاکستانی

 کمتر یعنی حــدود ۲۷ و ۳۱ درصد بــوده و قیمت این دو 
محصول در فروردین ماه امســال به حــدود ۳۰ و ۳۲ هزار 
تومان رسیده اســت. قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز با ۵۴ 
درصد افزایش در این مدت به حدود ۹۴۰۰ تومان رســیده 
اســت.  از بین انواع حبوبات نیز در یک سال گذشته قیمت 
عدس، نخود، لوبیا چیتــی و لپه، به ترتیــب ۷۳، ۷۰، ۳۸ و 
۱۴درصد افزایش یافته است. به طوری که درپایان ماه قبل 
 قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده ۴۷ تا ۴۹ هزار تومان

 بوده است.  

افزایش ۵ تا ۱۶۷ درصدی گروه میوه، صیفی و 
مواد غذایی

گروه مورد بررســی بعدی در گزارش انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان میوه، صیفی و مواد غذایی اســت 
که طی یک ســال گذشــته بین پنج تا ۱۶۷ درصد افزایش 
قیمت داشته اند. بیشــترین افزایش قیمت در این گروه، در 
مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که با افزایش ۱۶۷ 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به نزدیک ۱۴ هزار و 
۸۰۰ تومان رسیده و بعد از آن گوجه فرنگی با ۱۵۰ درصد و 
رب گوجه فرنگی با ۱۰۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
در رتبه دوم و ســوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول 

در پایان فروردین به حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ و ۳۲ هزار  تومان 
رسیده است.  از بین سایر میوه، صیفی و مواد غذایی در یک 
سال گذشته قیمت پیاز زرد ۸۸، آب آشامیدنی بطری ۷۳، 
خرما ۶۸، سیب قرمز و زرد ۴۲ و ۳۷ درصد و پرتقال ۱۷ درصد 

افزایش یافته است.  

شوینده چقدر گران شد؟
در گروه شوینده ها نیز قیمت انواع پودر دستی و ماشینی ۲۴ 
و ۲۱ و دستمال کاغذی ۳۶ درصد افزایش یافته، به طوری که 
قیمت انواع پودر ۵۰۰ گرمی در پایان فروردین حدود ۱۱ تا 
۱۵ هزار تومان و قیمت دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ حدود ۱۰ 
هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.قیمت کاغذ آ چهار بسته بندی 
نیز نیز در مدت یاد شده ۳۳ درصد افزایش یافته و قیمت بسته 
۵۰۰ عددی این محصول به نزدیک ۸۷ هزار تومان رسیده 
است.همچنین بررسی قیمت گروه مصالح ساختمانی طی 
یک سال گذشته حاکی از افزایش ۴۶ درصدی قیمت سیمان 
خاکستری، ۲۴ درصدی میلگرد و ۳۴ درصدی گچ سفید، ۱۵ 

درصدی تیرآهن و ورق سیاه است.

افت قیمت الستیک
در این میان در گروه تایر و روغن موتور نیز طی یک ســال 
گذشته شــاهد افت یک درصدی قیمت الستیک پژو، ۹ 
درصدی الســتیک پراید و ۱۰ درصدی الستیک سمند 
هستیم. اما قیمت انواع روغن موتور ۵۵ تا ۵۶ درصد افزایش 

داشته است.  

قیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته چقدر تغییر کرد؟

رکوردداران گرانی

معاون وزیر صمت:
نخستین صندوق سرمایه گذاری با 

پشتوانه شمش طال ایجاد می شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت از امضای 
قرارداد ایجاد خزانه داری شمش طال برای انتشار 
اوراق سپرده در بورس کاال در روزهای آینده خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
»وجیه اهلل جعفری« در نشست ویدئو کنفرانسی با 
اعضای صندوق شمش طالی ایمیدرو ضمن بیان 
این مطلب اظهار داشت: ایمیدرو با همکاری بانک 
ملت و سازمان بورس کاال طرح تأسیس نخستین 
صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه شمش طال را در 
کشور اجرایی می کند.رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
افزود: با ایجاد خزانه داری در بانک ملت و نگهداری 
شمش تولیدی طالی زرشــوران در آن، به ازای 
شمش های نگهداری شده، اوراق سپرده طال در 
مقیاس های کوچک )مثالً یکصد سوت یا یک دهم 
گرمی( منتشر و در ســامانه معامالت بورس کاال 

عرضه می شود.

اوراق سپرده، به عنوان تضمین
وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می توانند اوراق 
خریداری شده را به عنوان تضمین و وثیقه استفاده 
کنند. با این اقدام، جامعــه هدف برای خرید کاال 
بزرگ تر شــده و روند فروش شــرکت زرشوران 
نیز به صورت مســتمر انجام می شود.معاون وزیر 
صمت افزود: با توجه به معاف بودن گواهی سپرده 
این صندوق از مالیات و ارزش افزوده، برای ورود 
عامه مردم به سرمایه گذاری های خرد در صندوق 
مذکور، جذاب خواهد بود.جعفری ادامه داد: فعالیت 
این صندوق به عنوان یک الگوی موفق در جهان، 
با فراهم کردن زمینه جمع آوری نقدینگی خرد و 
سرگردان، موجب پوشش نوسانات تغییر دالر در 
بازار شده و به کاهش قاچاق طال نیز کمک می کند.

۲ آزمایشگاه استاندارد برای تشخیص 
اصالت کاال

وی با بیان اینکه ظرفیت صندوق شمش طال، 
۲۵۰ کیلوگرم بوده و تا پنج تن قابلیت افزایش 
دارد، گفت: در صورت درخواســت مشــتری، 
شــمش )البته باالی یک کیلوگــرم( از محل 
خزانه بانک در اختیار متقاضی قرار می گیرد و 
در صورت نیاز به اطمینان از اصالت کاال، با هزینه 
ایشان، به یکی از ۲ آزمایشگاه زیر نظر مؤسسه 
استاندارد معرفی می شود.وی اضافه کرد: البته 
سازمان بورس کاال هر ۲ ماه به صورت تصادفی 
اقدام به آزمایش شمش های ارسالی از کارخانه 
زرشــوران می کند.به گفته رئیس هیأت عامل 
ایمیدرو، در مراحل بعدی، مسیر ورود مجتمع 
طالی موته نیز به این صندوق فراهم خواهد شد. 
همچنین، می توان این الگو را برای سایر فلزات 

گرانبها همچون نقره پیاده سازی کرد.

از سوی سازمان امور مالیاتی

نــرخ مالیــات حقــوق و 
دستمزدهای سال ۱۴۰۱

براساس ابالغیه سازمان امور مالیاتی به ادارت 
کل مالیاتی، سقف معافیت های مالیاتی حقوق 
و دستمزد ســال جاری معادل ۶۷ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان اعالم شده است.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی سقف 
معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ بر 
اساس جزو ۵ بندهای »الف و ب« تبصره ۱۲ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به ادارت 

کل امور مالیاتی ابالغ کرد.
بر اســاس ایــن ابالغیــه درآمد یک ســاله 
حقوق کارکنان دولتــی و غیر دولتی مندرج 
در احکام کارگزینی شــامل حقــوق و مزایا 
و انــواع پرداختی ها و کارانه ها به اســتثنای 
عیــدی )پــاداش پایان ســال( تا ســقف 
 ۶۷ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان معاف از

 مالیات است.
نســبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان تا ســقف ۱۸۰ میلیون تومان در 

سال، ۱۰ درصد مالیات
نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ 
میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان 
در سال، ۲۰ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان به باال 
در یک سال، ۳۰ درصد مالیات

همچنین، در صــورت محاســبه مالیات در 
حقوق به صورت ماهانه، درآمد از محل حقوق 
 تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات

 است.

اخبار
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به نظر می رسد در سال جاری بازارساز بیشتر سعی کرده 
است با عرضه ارز اقدام به مدیریت قیمت ها کند و اجازه 

رشد خارج از کنترل را به نوسان گیران دالر ندهد.
به گزارش اقتصادنیوز، اسکناس آمریکایی از ابتدای سال 
۱۴۰۱ در مســیر صعودی قرار گرفته است. این مسیر 
افزایشی تا ورود دالر به کانال ۲۸ هزار تومان ادامه یافته 
اســت.  در روزهای ابتدای هفته جاری نیز معامله گران 
ســعی کردند که این ارز را به باالی مقاومت ۲۸ هزار و 
۲۰۰ تومان ببرند. دالیل زیادی برای رشــد قیمت دالر 
عنوان شده است ولی به طور کلی می توان به سه شاخصه 

اشاره کرد. 
اول اینکه، آخرین آمارها نشان از آن دارد که رشد نقدینگی 
قابل توجه است و دوم اینکه، آهنگ رشد تورم تند شده 
است. در کنار این، مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده 

است و از لحاظ سیاسی، وضعیت انتظاری معامله گران 
کمی دچار تغییر شده است. 

عرضه دالر به بازار از سوی بازارساز
در چنین شرایطی کار بازارساز ارزی برای مدیریت نوسانات 
دالر بسیار دشــوار خواهد بود. به نظر می رسد در سال 
جاری بازارساز بیشتر سعی کرده است با عرضه ارز اقدام 
به مدیریت قیمت ها کند و اجازه رشد خارج از کنترل را به 

نوسان گیران دالر ندهد.
با این حال، اگر صادرات نفت کمی دچار اخالل شــود یا 

کمی قیمت طالی سیاه پایین بیاید، امر مدیریت نوسانات 
بیشتر از گذشته برای بازارساز دشوار خواهد شد. در کنار 
این نمی توان این نکته را از نظر دور داشــت که حتی با 
داشتن دخایر ارزی مناسب نیز نمی توان بازار ارز را به طور 
کامل در شرایطی مدیریت کرد که انتظارات تورمی دچار 

تغییر شده است. 

انتظارات صعودی در بازار ارز 
این تغییر حتی در صحبت عامه مردم مشــخص است و 
حتی مغازه داران خرد نیز به آن اشاره می کنند. برخی از 

مردم به گرانی بیشتر خودرو اشاره می کنند و گروهی به 
افزایش قیمت اقالم اولیه. این تغییرات موجب می شود که 
آن ها تصور کنند که قیمت دالر نیز ظرفیت رشد بیشتر را 

دارد و در سطوح کنونی باقی نمی ماند. 

کنترل نرخ تورم در  بازار ارز 
به نظر می رسد یکی از راه هایی که می تواند زمینه ساز 
تغییر فضای بازار ارز شود، مدیریت انتظارات تورمی است. 
سیاســت گذار می تواند با کاهش هزینه های جاری و 
اقدامات انقباضی، سرعت رشد نقدینگی را کند و از این 
طریق نرخ تــورم را مدیریت کند.با این حــال، در حال 
حاضر تعهدات گذاشته شده بر روی شانه سیاست گذار 
 به اندازه ای اســت که حتی احتمال سرعت بیشتر رشد 

نقدینگی وجود دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد: اجاره حساب های بانکی توسط 
افراد کالهبردار و به منظور پوشش فعالیت های مجرمانه 
انجام می شود، بر این اساس هموطنان ضمن هوشیاری 
 در ایــن زمینه مراتب را بــه مراجع قضائــی و قانونی

 اطالع دهند.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعال کرده 
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره 
کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون 
از جمله کانال هــا و گروه های فضــای مجازی مطرح 
می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب 
 بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت

 می شــود.با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت 
کارت برای همه هم میهنان به ســهولت میسر است، 
اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت های 
مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد 
دهندگان، کســانی هســتند که برای گریز از عواقب 
فعالیت های خــالف قانون، مســئولیت آن را در قبال 
پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان 

می کنند.الزم به یادآوری اســت که مطابق با قوانین و 
مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی 
که از طریق حســاب و کارت بانکی انجام می شود، بر 
عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن 
حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی 
مسموع نیست.از این رو به همه هم میهنان گرامی و اتباع 
محترم خارجی اکیدا توصیه می شود ضمن دقت کامل 

در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات 
بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام 
خدمات بانکی، بایستی نوع خدمت بانکی مورد نظر و 
مدت آن در وکالت نامه قید شده و از ارائه وکالت نامه 

های کلی و تام االختیار به اشــخاص ثالث پرهیز شود، 
یادآور می شود دارندگان کارت های بانکی به هیچ عنوان 
و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت 
بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی 
از فعالیت های خالف قانونی که از طریق حســاب ها یا 
کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

با مقایســه آمار مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ 
مشاهده می شود که نســبت تعداد و ارزش چک های 
برگشــتی به مبادله شــده به ترتیب بــا کاهش ۱.۱ 

درصدی و ۹.۱ درصدی همراه بوده است.
به گزارش مهر، بنا بر گــزارش بانک مرکزی از آخرین 
آمار مربوط به چکهای مبادله شده در اسفند ماه سال 
۱۴۰۰، در ایــن ماه در مجمــوع ۷ میلیون فقره چک 
 به ارزش ۲۹۹.۵ هــزار میلیارد تومان مبادله شــده

 کــه از این میــان ۶۲۲ هــزار فقره چک بــه ارزش 
۳۳.۱ هــزار میلیارد تومان برگشــت خورده اســت؛ 
از این رو نســبت تعــداد و ارزش چکهای برگشــتی 
بــه مبادله شــده در اســفند مــاه ســال ۱۴۰۰ به 
 ترتیــب برابــر بــا ۸.۹ درصــد و ۱۱ درصد شــده

 است.از طرف دیگر، در ماه قبل یعنی بهمن سال ۱۴۰۰ 
در کل ۶.۳ میلیون فقره به ارزش ۲۶۵.۹ هزار میلیارد 

تومان مبادله شده بود که سهم چکهای برگشتی برابر با 
۵۶۷ هزار فقره به ارزش ۳۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده 
است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی 
به مبادله شده در بهمن ماه به ترتیب برابر با ۹ درصد 
و ۱۲.۱ درصد است.با مقایســه آمار مربوط به بهمن و 
اسفند سال ۱۴۰۰ مشاهده می شود که نسبت تعداد و 
ارزش چک های برگشــتی به مبادله شده به ترتیب با 

کاهش ۱.۱ درصدی و ۹.۱ درصدی همراه بوده است.
همچنین الزم به ذکر اســت که در بازه یک ســاله از 
فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۰ در مجموع ۸۱.۵ میلیون 
فقره چک به ارزش ۲۷۵۴.۶ هزار میلیارد تومان مبادله 

شده و ۷.۴۳ میلیون فقره به ارزش ۳۲۹.۲ هزار میلیارد 
تومان برگشت خورد؛ بنابراین نســبت تعداد و ارزش 
چک های برگشتی به مبادله شده در این بازه زمانی به 

ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۹ درصد است.
در سال ۱۳۹۹ نیز در مجموع ۱۰۲ میلیون فقره چک 
به ارزش ۲۲۰۰.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده که 
۹.۹۷ میلیون فقره به ارزش ۲۴۹ هزار میلیارد تومان 
برگشــت خورده بود؛ از این رو نســبت تعداد و ارزش 
چکهای برگشــتی به مبادله شده در ســال ۱۳۹۹ به 
ترتیب برابر با ۹.۸ درصد و ۱۱.۳ درصد اســت.از آمار 
مربوط به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده می شود که در 

سال های اخیر نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی 
به مبادله شده به میزان قابل توجهی نزدیک به هم بوده 
که این نشــان از به تعادل رسیدن معامالت با چک در 
فضای کسب و کار کشــور دارد؛ این در حالی است که 
در سال ۱۳۹۶، یعنی یک ســال قبل از اجرای قانون 
جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
مبادله شده برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است.

از این رو مشاهده می شــود که نسبت تعداد چک های 
برگشــتی به مبادله شده بین ســال های قبل و بعد از 
اجرای قانــون جدید چک به ترتیب بــا کاهش ۳۹.۳ 
درصدی و ۴۴.۷ درصدی همراه بوده است.کارشناسان 
معتقدند افزایش اطمینان در معامالت با چک، کاهش 
چک های برگشتی، کاهش مشکالت حقوقی و قضائی 
 و ســرعت بخشــی در نقل و انتقال از مزایــای قانون 

جدید چک است.

نرخ دالر به چه سمت و سویی می رود؟

انتظارات افزایشی در بازار دالر

هشدار بانک مرکزی به اجاره حساب یا کارت بانکی

روند مثبت معامالت با چک

کاهش ۹ درصدی  نسبت  ارزش   چک های برگشتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله
   پیمان مولوی، اقتصاددان

وزارت اقتصاد، هرگونه ســرمایه گذاری بانک ها در 
بازارهای ارز، طال، سکه، امالک و مستغالت را ممنوع 
اعالم کرده است. به رغم اینکه این سیاست، سیاست 
مناسبی است اما سوال این است که چه کسی قرار 
است مانع این اقدامات بانک ها شــود؟ در اقتصاد 
ذی نفعانه ایران، متاسفانه بانک ها هستند که تعیین 
می کنند چه اتفاقی بیفتد، نه الزاما وزارتخانه ها. این 
یعنی ذی نفعان در اینجا حاکم هستند. مگر اینکه 

شما یک سیاست جدی و جامعی را لحاظ کنید.
آنچه در نظام اقتصادی ما ایجاد مشکل کرده، این 
است که از یک طرف به صورت دستوری و به دالیل 
مختلف تحریم، سیاست   های اقتصادی و عدم رشد 
اقتصادی، تورم ۴۰ درصدی ایجاد شــده و از طرف 
دیگر نرخ بهره، روی ۲۲ درصد فیکس شده است. 
به عبارتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی 
۱۸درصد شده اســت. این عدد در حال حاضر در 

ترکیه با تورم باالی ۶۰ درصد، منهای ۴۸ است.نرخ 
بهره حقیقی که عبارت است از مابه التفاوت بین نرخ 
بهره بدون ریســک و تورم در اقتصاد، طی ۳۰ سال 
گذشته، در ۲۰ سال آن منفی بوده است. این یعنی 
اقتصاد به گونه ای اداره می شــود که ایجاد بدهی و 
ثروت برای همه بکند. در این شــرایط الزم نیست 
بازدهی باالیی داشته باشــید، بدهی ایجاد کنید با 
تورم جبران می شود.پس دلیل عمده ای که براساس 
آن بانک ها به ســمت بنگاه داری و مسکن گرایش 
پیدا می کنند، این موضوع است. باید توجه داشت 
بانک به عنوان یک موسســه تورم ایجاد نمی کند. 
تورم را دولت و سیاســت گذار ایجاد می کند. تورم، 
خروجی سیاست پولی کشــور است.شما به عنوان 
سیاســت گذار نمی توانید به سیستم بانکی دستور 
دهید از جیب هزینه کند و این تفــاوت را از جیب 
بپردازد. بانک،  فارغ از همه مشکالت، یک موسسه 

اقتصادی و تجاری است و به منظور جبران این فاصله 
منهای ۱۸ درصدی، وارد بازارهای دیگر می شــود.

از طرفی نباید انتظار داشت بانک، در یک سیستم 
بدون رتبه بندی، برای پروژه های تکلیفی و تسهیالت 
دســتوری دولت در شــرایطی که خروجی ندارد، 
هزینه و وام و تسهیالت پرداخت کند. بدون سیستم 
رتبه بندی اعتباری نمی توان بانک ها را به مجبور به 
تسهیالت تکلیفی و... کرد. این یک ایراد دیگر است 
که باید اصالح شود. این شرایط، یک چرخه ناسالمی 

را در اقتصاد ایجاد کرده است.
بنابراین در ابتدا باید تورم در اقتصاد کنترل شود و 
به عدد مناسبی برسد. نرخ بهره حقیقی نباید منفی 
۱۸ درصد باشــد. بهترین دوران اقتصاد ایران بعد 
از انقالب دورانی بوده اســت که نرخ بهره حقیقی، 
تقریبا نزدیک صفر یا مقدار کمی منفی بوده است 
که آن هم در بین سال های ۱۳۸۴۵۱۳۷۸ است 

که بیشترین میزان رشد اقتصادی را هم داشتیم. این 
وضعیت برای موسساتی که نوآور هستند و کیفیت و 
سودآوری دارند، مناسب است. اما برای موسساتی که 
کیفیت ندارند و به دنبال ایجاد تورم و سودآوری از 

این مسیر هستند، مشکالتی ایجاد می کند.
نهایتا بایــد گفت اینکــه بانک ها و موسســات از 
سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و درحوزه های 
امالک و مستغالت ممنوع شوند، سیاست مناسبی 
است اما چه کسی قرار است مانع این اقدامات بانک ها 
شود؟ بانک ها و سیستم بانکی ایران، نرخ بهره بین 
بانکی را در عرض ســه ماه در سال ۹۹ از ۱۸ درصد 
به ۸ درصد رساندند و این باعث پمپاژ بورس شد. از 
آن طرف در عرض سه ماه، این نرخ را به ۲۰ درصد 

رساندند و مشکالتی ایجاد شد.
بنابراین اگر کســی اقتصــاد ذی نفعانه ایــران را 
بشناســد، به چنین اولتیماتوم ها و بخشنامه هایی 
 دلگرم نمی شــود؛ به رغــم اینکه اقدام مناســبی 

است.

چرا بانک ها بنگاه داری می کنند؟
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رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و 
خدمات مهندسی گفت: ماشین آالت و تجهیزات 
جزو ابزار ضروری خط تولید بوده و جنبه تجاری 
ندارند لــذا اعمال حقوق ورودی بــر آن تبعات 
نامطلوبی بــر تولید دارد.مصطفــی طالقانی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ابالغ بند 
ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
مبنی بــر اینکه کلیه ماشــین آالت و تجهیزات 
تولیدی، صنعتی، معدنی و کشــاورزی مشمول 
پرداخت حقوق ورودی اســت، اظهار کرد: بند 
ابالغی در قانون مذکور در تناقض کامل با منویات 
رهبری در سال جاری بوده و بالعکس در جهت 
جلوگیری از تولید و اشــتغال آفرینی اســت و 
منجر به کاهــش توان تولیدکننــدگان داخلی 
 به عنوان یکــی از پایه های اقتصــاد مقاومتی 

می شود.
رئیس هیأت مدیــره انجمــن صادرکنندگان 
صنعتی، معدنــی و خدمات مهندســی گفت: 
ماشین آالت و تجهیزات مذکور جزو ابزار ضروری 
خط تولید بوده و جنبه تجاری ندارند لذا اعمال 
حقوق ورودی بر آن تبعــات نامطلوبی بر تولید 
داخلی می گذارد.وی افزود: این مسئله در شرایط 
افزایش ۶ برابری حقوق و عــوارض گمرکی که 
نتیجه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اســت و 
همچنین در حالی که هزینه های باالی مواد اولیه 
و حمل و نقل تحت تأثیر تحریم های خارجی و 
کاهش شــدید ارزش پول ملی، قدرت رقابت را 
از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی 

گرفته است، آثار سو بر تولید داشته و با افزایش 
قیمت تمام شده محصوالت داخلی و از بین رفتن 
مزیت رقابتی آنها در بازارهــای جهانی تهدید 

جدی برای توسعه صادرات کشور نیز است.
رئیــس انجمــن صادرکننــدگان صنعتــی، 
معدنــی و خدمــات مهندســی یادآور شــد: 
دولت با حذف معافیت گمرکی ماشــین آالت 
تولید، در کنــار افزایش بیــش از ۵۰ درصدی 
هزینــه حقوق هــا از یــک ســو و افزایش نرخ 
تســعیر ارز گمرکی از ســوی دیگر عماًل حکم 
 افزایــش قیمت هــا را بــه کارخانجــات ابالغ

 کرده است.
وی تاکید کرد: این اقــدام در مغایرت با منافع 
مصرف کننده بــوده و بازار داخــل را نیز تحت 
تأثیــر قــرار می دهد به طــوری که بــا گرانی 
کاالهای تولیــدی، مصرف کننــده داخلی نیز 
از تبعــات افزایــش هزینه هــا دور نمانــده و 
در نهایــت منجــر به متضرر شــدن مــردم و 
 افزایش هزینه هــای زندگی آنها خواهد شــد

 و به تورم نیزدامن می زند.
طالقانی گفت: انجمن طی مکاتبات با نهادهای 
ذیربط به تبعات جبران ناپذیر قانون مذکور اشاره 

کرده و تقاضای توقف اجرای بند ابالغی را دارد.
به گزارش مهر، طبق بنــد )غ( ماده ۱۱۹ قانون 
امور گمرکی، ماشین آالت و تجهیزات تولیدی، 
صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق 
ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این 

معافیت لغو شد.

وزارت صمت در مورد ســومدیریت و بنگاهداری 
خودروســازان، عدم واگذاری ســهام دولت، عقد 
قراردادها، شفاف نبودن صورت های مالی و تحمیل 
نیروی انسانی در صنعت خودرو توضیحاتی ارائه 
کرد.به گزارش وزات صمت، مرکز ارتباطات وزارت 
صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی 
اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس و تنویر 

افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
در گزارش این مرکز آمده است:

شفاف نبودن صورت های مالی:
هر دو خودروســاز با توجه به حضــور در بورس 
موظف هســتند صورت های مالی گروه را عالوه 
بر آن که توســط حســابرس مســتقل و بازرس 
قانونی حسابرســی و در مجمع عمومی صاحبان 
سهام به تصویب می رســد از طریق سامانه کدال 
بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه 

مطابق قوانین این موضوع شــفاف است. در غیر 
این صورت ســازمان بورس در این خصوص اقدام 
قانونی می کنــد و در هرصورت این مســئله در 
 حیطه مجمع شــرکت بوده و خــارج از وظایف 

وزارت صمت است.

بنگاه داری خودروسازان:
از اســاس در همه شــرکت های خودروســاز در 
دنیا برای توســعه و بهبــود فعالیت های تولیدی 
و اقتصادی و زنجیره تأمین و همچنین توســعه 
محصول و امثال آن، شرکت داری انجام می شود. 
در مورد خودروســازان داخلی نیز منع قانونی در 
این مورد وجود ندارد؛ درهمین حال برنامه اصالح 
ساختار سهامداری و مالی شرکت های خودروساز 
از سوی وزارت صمت ابالغ شــده و در قالب پروژه 
در اصالح ساختار مالی و سهامداری، شرکت های 
خودروســاز موظف به فروش و واگذاری اموال و 

سهام شــرکت های غیر مولد خود و تزریق منابع 
مالی در حوزه توســعه کمی و کیفی محصوالت 
هســتند.زنجیره ارزش خودرو طیف وســیعی از 
فعالیت ها مانند تأمین مالــی، بازاریابی، طراحی 
و توســعه محصول، آزمایش و صحه گذاری تولید 
قطعــات و مجموعه ها، فــروش و خدمات پس از 
فروش و … را شامل می شود؛ بنابراین در بسیاری 
از خودروسازان جهانی نیز شــاهد ورود خودساز 
به ســایر حلقه های زنجیره ارزش مانند شــبکه 
حمل ونقل عمومی و... نیز هســتیم.به ویژه آن که 
با شکل گیری صورت های نوین حمل ونقل مانند 
حمل ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال پذیری 
خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروســازان 
به سایر کســب وکارها، گسترش داده شده است و 
 ازاین رو نمی توان این امر را متخص به خودروسازان

 داخلی دانست.
تعارض منافع در تصمیم گیری و واگذار نشدن سهام 

دولت:
دولت در یک خودروســاز ۵ درصــد و در دیگری 
۱۷ درصــد ســهم دارد و واگذاری این ســهام از 
طریق وزارت اقتصاد و ســازمان خصوصی سازی 
اتفاق می افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این 
خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه 

دیگر نیست. 
در خصوص تعــارض منافــع نیز نقــش وزارت 
صمت سیاســت گذاری کالن و ابالغ برنامه های 
حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف 
به اجرای سیاســت های کالن هســتند، بنابراین 
هیئت مدیره این شــرکت ها تصمیمات راهبردی 
اقتصــادی و اجرایی را گرفته و سیاســت گذاری 
 کلــی صنعــت خــودرو در وزارت صمــت

 صورت می گیرد.

سو مدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها:
از اســاس تعیین اســتانداردهای صنعت خودرو 
خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، 
زیرا همه خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی 

مصوب شورای عالی اســتاندارد را رعایت کرده و 
بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر این صورت خودرو 
قابل شماره گذاری نخواهد بود؛ در خصوص الزامات 
زیست محیطی نیز خودروســازان تمام مصوبات 

هیئت دولت را رعایت می کنند. 
همچنین دربــاره افزایش کیفیت مســتمر نیز 
اقدامات متعددی مانند توقــف تولید پراید و پژو 
۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین 
و تارا انجام شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد 
تمام محصوالت در برنامه ابالغی وزارت صمت به 

خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.

چگونگی عقد قراردادهای تأمین فوالد و ســایر 
قراردادها:

اکنــون تمامی ورق هــای فــوالدی موردنیاز دو 
خودروســاز و شــرکت های قطعه ســاز زنجیره 
تأمین از طریق سامانه بهین یاب با خرید شفاف و 
رقابتی از بورس کاال صورت می پذیرد. در خصوص 
سایر قراردادهای تأمین قطعات نیز در چارچوب 
آئین نامه های معامالتی مصوب مجامع عمومی و 

با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون 
تجارت شــرکت ها باقیمت رقابتی از طریق قطعه 
سازان و تأمین کنندگانی که بیشتر آن ها خصوصی 
هستند، تهیه می شــود که تمام اطالعات مرتبط 
نیز در صورت های مالی ثبت و ضبط شــده و قابل 
ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب پروژه 
اصالح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت 
تمام شده، خودروســازان را موظف به اجرای این 
پروژه برای محصوالت جدید امســال کرده است 
که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال 

خواهد شد.

تحمیل نیروی انسانی مازاد:
در ۸ ماه گذشــته بر اســاس گزارش های هر دو 
خودروســاز، آمار نیروی انســانی شــاغل مطلقاً 
روند افزایشــی نداشــته اســت در عــوض در 
بســیاری از مــوارد، نیروهــای انســانی مأمور 
 از دســتگاه های دولتــی بــه مجموعه هــای 

مبدأ بازگشته اند.

بازار خودرو متاثــر از تعطیالت عید فطــر عماًل روز 
دوشــنبه تعطیل بود و غالب مدل هــای پر تقاضای 
داخلی، تغییــر قیمتی را ثبت نکردنــد. پراید ۱۱۱، 
۲۰۳ میلیون، پژو ۲۰۶ تیــپ دو، ۳۰۷ میلیون، پژو 
۲۰۷ اتوماتیک، ۵۸۰ میلیــون و تیبا هاجبک مدل 
۱۴۰۱، ۲۱۰ میلیون معامله شــد. به نظر می رســد 
که تنهــا تعطیالت می تواند ترمز قیمــت ها در بازار 

خودروها را بکشد.
به گــزارش اقتصادآنالین در معامالت روز دوشــنبه 
پژو ۲۰۶ پس از چند جهش که قیمــت این خودرو 
را وارد کانال ۳۰۰ میلیونی کرد و تا ۳۰۷ هم میلیون 
هم قیمت گذاری شد روز دوشنبه بدون تغییرهمان 
۳۰۷ میلیون تومان دیروز معامله شد. در مدل ۱۴۰۰ 
هم این خودرو افزایشی نداشت و همان ۲۹۵ میلیون 
تومان معامله شــد و نزدیک به کانال ۳۰۰ میلیونی 
ماند. ۲۰۶ تیپ ۵ فول مدل  ۱۳۹۹ روز دوشنبه بدون 

افزایش ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما مدل ۱۴۰۱ هم بدون افزایش 
بود و پس از افزایش ۳ میلیونی دیروز، ۴۱۵ میلیون 
تومان معامله شــد. مدل ۱۴۰۰ این خودرو همانند 
دیروز گران نشد و همان ۳۹۵ میلیون تومان معامله 
شد نسخه اتوماتیک و مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر ۵۸۰ 

میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ هم که دیروز مجددا 
۳۸۰ میلیون تومان شــده بود، روز دوشنبه تغییری 

نداشت و به همان قیمت معامله شد.
پژو ۲۰۰۸ پس از چنــد روز افزایش های نجومی روز 
دوشنبه همانند دیروز بدون تغییر همان ۱ میلیارد و 

۲۳۰ میلیون تومان معامله شد.
رانا پالس هم در مدل ۱۴۰۱ بدون افزایش بود و ۲۹۹ 

میلیون تومان معامله شــد و مدل ۱۴۰۰ 
این خودرو هــم بدون تغییر 

۲۸۵ میلیــون 

تومان معامله شد.
ســمند LX ســاده هم در مدل ۱۴۰۰ بدون تغییر 
۲۷۸ میلیون تومان معامله شد و نزدیک به مرز ۲۸۰ 
میلیونی شــد. و در مدل ۱۴۰۱ پــس از چند افزاش 
متوالی روز دوشنبه بدون تغییر ۲۸۹ میلیون تومان 
معامله شد. سمند LX مدل EF۷ در نسخه ۱۴۰۰ 

بدون تغییر ۳۱۳ میلیون تومان معامله شد.
سورن پالس هم مجددا ۳ میلیون تومان دیگر گران 
شده و در بازار ۳۵۵ میلیون تومان معامله می شود. پژو 
GLX ۴۰۵ هم روز دوشنبه سه میلیون تومان افزایش 

قیمت را ثبت کرد و ۲۸۰ میلیونی شد.
دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ بدون افزایش، ۳۹۰ میلیون 
تومان معامله شــد. مدل ۱۴۰۰ هــم  میلیون گران 
نشــد و ۳۷۷ میلیون تومانی ماند. در نســخه توربو 
اتوماتیک ۵ میلیون گران شد و با قیمت ۵۰۰ میلیون 
 تومان معامله شــد و پایش به کانــال ۵۰۰ میلیون

 باز شد.
پرایــد ۱۱۱ کــه کــه هفتــه گذشــته وارد کانال 
۲۰۰ میلیونی شــده بود و ســپس تــا ۲۰۳ میلیون 
هم پیش رفــت روز دوشــنبه تغییــری در قیمت 
 نداشت. نســخه ۱۳۱ هم بدون تغییر ۱۸۳ میلیون 

معامله شد.
تیبا هاچبک در مدل ۱۴۰۰ بــدون افزایش افزایش 
۲۰۲ میلیونی ماند و نســخه صندوقــدار این خودرو 
هم گران نشد و در مدل ۱۴۰۰ در بازار ۱۹۴ میلیون 

تومان معامله شد.
شاهین در مدل ۱۴۰۰ پس از افزایش ۳ میلیونی در 
معامالت این هفته بدون تغییــر ماند و ۳۶۵ میلیون 
تومان معامله شد. قیمت کارخانه برای مدل ۱۴۰۱ این 
خودرو هم تغییری نداشت و ۳۴۴ میلیون ۵۸۰ هزار 

تومان قیمت خورد.

توضیحات وزارت صمت درباره سومدیریت و بنگاهداری خودروسازان

طبق اعالم گمــرک ایران، با جــود برخی 
ابهامات، اخیرا حدود ۱۲۰ هــزار قوطی از 
مجموع یک میلیونی شیرخشک های رژیمی 
دپو شده، با تائید سازمان غذا و دارو و دریافت 
تعهد از صاحب کاال ترخیص شــده و مابقی 
نیاز به اقدام ســازمان غذا و دارو برای ترخیــص و تحویل به صاحب 

کاال دارد. 
سیدروح اله لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- درباره جریان ترخیص 
شیرخشــک های رژیمی که در هفته گذشــته اعالم شــد مشکل 
ترخیص آنها برطرف شده است به ایســنا توضیح داد: در این فاصله 
یعنی از پنجم اردیبهشــت ماه تا روز گذشــته )۱۱ اردیبهشــت( 
حــدود ۱۲۰ هزار قوطی از ایــن محموله ها با پیگیــری و همکاری 
 ســازمان بازرســی کل کشــور و با تائید وزارت بهداشت ترخیص

شده است.

ترخیص محموله شیرخشک و ورود  سازمان بازرسی
وی با اشاره به اینکه محموله های شیرخشــک رژیمی در ۱۰ ثبت 
ســفارش و ۱۹ قبض انبار بوده اســت گفت: هر میزانی که سازمان 
عذا و دارو در مــورد آن اقدام الزم را انجام دهد، فورا توســط گمرک 
ترخیص می شــود، این ســازمان باید به طور سیســتمی، سالمت 
شیرخشک ها و همچنین عدم تولید داخل  آن را تائید کند و در این 
 حالت است که گمرک ترخیص را با حداقل اســناد و در اسرع وقت

 انجام می دهد.
لطیفــی ایــن را هم اشــاره کرد کــه جهــت ترخیــص کاال باید  
ســازمان غــذا و دارو  نامه ایفــای تعهــدات قبلــی صاحب کاال 
را نیز تمدید کند.جریان از این قرار اســت کــه در هفته های اخیر 
اخباری منتشــر شــد، مبنی بر دپوی شیرخشــک رژیمی اطفال 
در گمرک در حالــی که تامین نیاز داخل با مشــکل مواجه شــده 
 بود، ســازمان غذا و دارو اعالم کرد که در حال ترخیص کاال اســت 
ولی واکنــش گمرک به موضــوع از ایــن حکایت داشــت که این 
محموله ها که از بهمن پارســال تــا پایان فروردیــن در ۱۹ قبض 
انبار  و به صورت مرحله ای وارد گمرک شــده اســت، ثبت سفارش 

نداشــته و ایفای تعهدات قبلی صاحب کاال نیز تمدید نشــده است 
 که هر دو باید توســط ســازمان غذا و دارو انجام تا امکان ترخیص 

فراهم شود.
 بر این اساس اعالم شد که طی هماهنگی های صورت گرفته به تدریج 
این محموله ها در اوایل اردیبهشت ماه ثبت سفارش شده است و به 
محض انجام اقدامات الزم و اظهار کاال به گمرک، با حداقل اســناد 

ترخیص خواهد شد.

۸۸۰ هزار قوطی دیگر منتظر اقدام سازمان غذا و دارو 
است

این در حالی است که تازه ترین اعالم سخنگوی گمرک نشان می دهد 
سازمان غذا و دارو برای  ترخیص ۱۲۰ هزار قوطی، حدود ۱۲ درصد 
کل محموله ها تاکنون اقدام کرده و حــدود ۸۸۰ هزار قوطی دیگر 
منتظر اقدام آن ســازمان  و اعالم تائیدیه های الزم جهت ترخیص 

توسط گمرک است.

ابهام در تعیین ارزش افزوده؛ ترخیص با تعهد
به گفته وی، گمرک با وجود ابهامات در تعیین ارزش افزوده این کاال 
با اخذ تعهد از صاحب کاال، اقدام به ترخیص شیر خشک های وارده در 

گمرک تهران کرده است.  
ســازمان غــذا و دارو نیــز اخیــرا اعــالم کــرده کــه ۱۳ هــزار 
 قوطــی از شیرخشــک های ترخیــص شــده را در داروخانــه ها 

توزیع کرده است.
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 ۸۸۰ هزار قوطی ماند

  ترخیص مشروط شیرخشک های رژیمی

معاون صنایــع عمومی 
وزارت صمت در ششمین 
نشست ستاد »مبارزه با 
کاالهای قاچاق و تقلبی« 
بــا اعــالم ورود تمامی 
اســتان ها به حوزه مبارزه با قاچــاق لوازم یدکی 
خودرو، گفت: تاکنون تنها چهار استان به عنوان 
پایلوت اقدامات خود را آغاز کرده بودند.به گزارش 
ایســنا، محمدمهدی برادران اظهار کرد: تاکنون 
۳۸ هزار و ۸۷۰ شناسه قطعات خودرو صادرشده 
است.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت 
صمت با تأکید بر این که مبارزه بــا قاچاق کاال و 
کاالهای تقلبی و جعلی مــورد تأکید مقام معظم 
رهبری نیز هســت و مدیران کل صمت استانی 
باید در این حــوزه کار را با جدیــت دنبال کنند، 
گفت: لوازم یدکی تقلبــی و جعلی به علت رعایت 
 نشدن اســتانداردهای الزم با ســالمتی و جان 

مردم بازی می کند.

ضرورت دریافت ســریع کد نقش در 
سامانه جامع تجارت

برادران با تأکید بر ضرورت تسریع تولیدکنندگان 
برای دریافت کد نقش در ســامانه جامع تجارت، 
اظهار کرد: در این حوزه اطالع رسانی های الزم در 
حال انجام است و پس از اطالع رسانی ها، کاالهایی 

که کد نقش دریافت نکرده باشند، مشمول کاالی 
قاچاق خواهند شد.

تأکید بر امحای کاالی تقلبی و جعلی 
کشف شده

طبق اعالم شــاتا، وی بر امحــای کاالی تقلبی و 
جعلی کشف شده تأکید کرد و تصریح کرد: مقام 
معظم رهبری نیز به  صراحت تأکید داشته اند که 
این گونه کاالها دوباره نباید به بازار برگردند.معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به دو راهکار 
در حوزه مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی اشاره کرد 
و افزود: شفاف ســازی در بازار یک راهکار است و 
راهکار دیگر این اســت که هزینه کار قاچاق را با 

اقدامات نظارتی، امنیتی و قضایی باال ببریم.

ورود تمامی استان ها به حوزه مبارزه با 
قاچاق لوازم یدکی خودرو

برادران همچنین در پایان این نشســت در جمع 
خبرنگاران، ادامه داد: از امروز تمامی استان ها وارد 
حوزه اجرای مبارزه بــا قاچاق لوازم یدکی خودرو 
شده اند؛ تاکنون تنها چهار استان به عنوان پایلوت 

اقدامات خود را آغاز کرده بودند.

دفاتــر تخصصی اســتان ها در حوزه 
کاالهای غیراستاندارد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت 

با اشاره به ابالغیه دادســتان کل کشور در حوزه 
مبارزه با کاالهای قاچاق، جعلی و غیراستاندارد، 
تصریح کرد: در تمام ادارات کل صمت اســتان ها 
دفاتر تخصصی در حوزه کاالهای غیراســتاندارد 
شکل گرفته است. همچنین وزیر صمت در ابالغی 
از تمام استانداران خواست تا جلساتی در استان ها 
برای مقابله بــا قاچاق قطعات یدکــی خودرو با 
ریاست اســتانداران و دبیری مدیران کل صمت 

استانی تشکیل شود.

کشف ۵۶ هزار قطعه انواع لوازم یدکی 
قاچاق

سرهنگ جالل امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا نیز پس از پایان 
نشست در جمع خبرنگاران از کشف ۵۶ هزار قطعه 
انواع لوازم یدکی قاچاق در سراســر کشور خبر داد. 
همچنین در فروردین ماه امسال، ۱۱۹ فقره پرونده 
تخلف تشکیل شــد که افزایش ۳۳ درصدی نسبت 
به مدت مشابه قبل داشته اســت.وی از دستگیری 
۱۱۱ متهم در این خصوص خبــر داد و گفت: انواع 
قطعات کشف شده شامل دیفرانســیل، گیربکس، 
تسمه تایم، تســمه دینام، لنت ترمز و... بوده است 
و فراوانی کشفیات در اســتان های اصفهان، البرز، 
بوشهر، زنجان، کردستان، مرکزی و یزد بوده است. 
برابر قانون تمامی کاالهای قاچاق کشف شده تحویل 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شده است.

اجــازه ورود دوبــاره کاالهــای 
غیراستاندارد به بازار را نمی دهیم

عبدالمجیــد اجتهــادی، مدیرعامل ســازمان 
جمع آوری و فروش امــوال تملیکی نیز در جمع 
خبرنگاران، تصریــح کرد: این ســازمان به طور 
حتم و تحت هیچ شــرایطی اجــازه ورود دوباره 
به بــازار و یا بازصــادرات کاالهــای لوازم یدکی 
خودرو و سایر کاالی غیراســتاندارد را نمی دهد. 
با تصویب و الزم االجراء شــدن قانــون مبارزه با 
قاچاق کاال از ۱۰ اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱، 
زمینــه انهــدام کاالهــای جعلــی، تقلبــی و 
 غیراستاندارد به طور کامل فراهم شده و این اقدام

 انجام خواهد شد.
گفتنی اســت، ششــمین جلســه از سلســله 
نشســت های ســتاد »مبارزه با کاالهای قاچاق 
و تقلبــی« وزارت صمت امروز بــا حضور معاون 
صنایع عمومــی وزیر صمــت، مدیــرکل دفتر 
پیشگیری ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، رئیس ســازمان جمع آوری و فروش امالک 
 تملیکــی و نماینــدگان دســتگاه های اجرایی 

و نظارتی... برگزار شد.
پنج جلســه پیشــین این سلســله نشســت ها 
نیز بــا همراهــی نهادهــای مختلــف ازجمله 
قــوه قضائیــه، ســازمان تعزیــرات حکومتی، 
گمــرک،  اســتاندارد،  ملــی   ســازمان 

سپاه و... برگزارشده بود.

ورود تمام استان ها به حوزه مبارزه با قاچاق لوازم یدکی

کشف ۵۶ هزار قطعه انواع لوازم یدکی قاچاق
News kasbokar@gmail.com

 قیمت پژو ۴۰۵ به ۲۸۰ میلیون تومان رسید

تعطیالت عید فطر ترمز افزایش قیمت ها را کشید

مصوباتی علیه تولید

تبعات نامطلوب اعمال حقوق ورودی بر ماشین آالت
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الكسا، سايت رتبه بندی تارنماهای اينترنتی پس از 
25 سال تعطيل شد

الکســا که پایگاه مخصوص تجزیــه و تحلیل و رتبه بندی ســایت های 
اینترنتــی دنیاســت، پــس از ۲۵ ســال فعالیت بــه کار خــود پایان 
 داد. ایــن وبگاه یکــی از شــرکت های تابعه شــرکت آمــازون، واقع در 

"سان فراسیسکو" بود.
این وبــگاه یکی از شــرکت های تابعه شــرکت آمازون، واقع در "ســان 
فراسیسکو" است. الکسا در آوریل ســال ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد و روز 
به روز دامنه خدمات و فعالیت خود در ســطح اینترنت را گسترش داد و 
امروزه به عنوان یک منبع مفید از داده های وبگاه های اینترنتی شــناخته 
می شــود. رتبه الکســا بعد از پیج رنک گوگل، برای صاحبان وب سایت ها 

اهمیت زیادی دارد.
الکســا قبــًا نیــز در اطاعیــه ای اعــام کــرده بــود کــه فعالیت 
الکســا بعــد از ۲۵ ســال در تاریــخ ۱ مــی ۲۰۲۲ متوقــف خواهــد 
شــد. الکســا درباره این تصمیــم توضیحــی نــداد و صرفاً با تشــکر 
 از مشــترکان و مخاطبــان، تصمیم بــه تعطیلی را یک تصمیم دشــوار

 دانست.

معاون استاندار تهران:
 افزايش قيمت نان مبنای قانونی ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با تاکید بر اینکه هرگونه 
افزایش قیمت نان مبنای قانونی ندارد، از برخورد قاطع و قانونی با متخلفین 

در سطح استان تهران خبر داد.
حشمت اله عســگری درباره برخی افزایش های خودسرانه قیمت نان در 
سطح اســتان تهران گفت: قیمت نان در ســال جاری همان مصوبه سال 
گذشته اســت و هیچ گونه افزایش قیمتی نداریم بر همین اساس هرگونه 
افزایش قیمت نان مبنای قانونی ندارد و قطعا با متخلفین برخورد قاطع و 

قانونی خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم بازرســی و نظارت بیشــتر دســتگاه های نظارتی و 
همکاری اتحادیــه نانوایان بــرای مقابله بــا تخلفات احتمالــی افزود: 
بی تردید نظارت هــا نباید مختص روزهای خاصی باشــد چــرا که این 
 شــکل از نظارت باعث کم فروشــی و ســوء اســتفاده متخلفین به ویژه

 در ایام تعطیل می شود. 
از سوی دیگر بازرسی های بهداشتی در سطح خبازی ها نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد؛ چرخه بازدید بهداشتی باید از سیلوی ذخایر گندم، کارخانجات 
آرد و خبازی ها به صورت مســتمر و زنجیره ای با شــدت بیشتر استمرار 

داشته باشد.
وی تاکید کرد: از فرمانداران خواسته ایم ضمن تقویت اکیپ های گشت و 
بازرسی در حوزه آرد و نان نسبت به مدیریت این حوزه حساسیت دوچندانی 
داشته باشند و اداره غله نیز با همکاری و تعامل بیشتر با فرمانداران نسبت 
به افزایش اختیــارات و تصمیم گیری های این حــوزه نهایت همکاری را 

داشته باشد.

تغيير ســاعات اجرای طرح ترافيك تهران از 1۷ 
ارديبهشت

پیــش از کرونــا ســاعات اجــرای طــرح ترافیــک از ۶:۳۰ صبــح تا 
۱۹ بــود، امــا کرونــا زمــان اجــرای طــرح را دســتخوش تغییراتی 
کرد و بر اســاس آن در راســتای کمک به حفظ سامتی شــهروندان، 
 ســاعت اجرای طرح بــه ۸:۳۰ تا ۱۶ با مجــوز یک بار خــروج رایگان از 

ساعت ۱۴:۳۰ تغییر یافت.
با بازگشــت بخشــی از فعالیت های جامعه به حالت عادی، بازگشــایی 
مراکز آموزشــی و گسترش واکسیناســیون، شــورای ترافیک ترافیک 
تهران در ســال گذشــته اعام کرد ســاعات صبحگاهی طرح ترافیک 
از ســاعت ۸:۳۰ به 7:۳۰ صبح و ســاعت عصرگاهــی از ۱۶ به ۱7 تغییر 
 کند و در صورت بازگشــایی کامل مراکز آموزشــی زمــان اجرای طرح

 به زمان پیش از کرونا بازگردد.
بعد از آنکه ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در روز ششم فروردین 
اعام کرد » بر اســاس مصوبه ســتاد، ســاعات کاری ادارات به شرایط 
پیــش از اوج گیری بیماری  کرونــا برمی گردد؛ در این جلســه همچنین 
تأکید شــد که  مدارس و  دانشــگاه ها از ۱۴ فروردین حضــوری خواهند 
بود و هیچ عــذر و بهانه ای پذیرفتنی نیســت.« معاونت حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهــران نیز اعــام کرد که ســاعت اجــرای طرح 
 ترافیک بــه زمــان پیــش از کرونــا بازمی گردد امــا در مــاه رمضان 
برای ساعت پایانی طرح استثناء قائل می شوند بنابراین ساعت اجرای طرح 

از ۶:۳۰ صبح تا ۱7 اعام شد.
با توجه به پایان ماه مبارک رمضان، طبق اخبار و مصوبه شورای ترافیک، 
بعد از تعطیات پیش رو به مناسبت عید ســعید فطر، زمان اجرای طرح 

ترافیک از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹ اجرایی می شود.

اضافه خدمت سربازان انتظامی بخشيده می شود
ســازمان وظیفه عمومــی انتظامــی جمهوری اســامی ایــران اعام 
کرد: بخشــش اضافــه خدمت ســنواتی ســربازان وظیفه کــه چندی 
پیش ازســوی رئیس ســازمان وظیفه عمومــی از جانــب فرمانده کل 
انتظامی کشــور اعام شــده بود، فقط شــامل بخشــش اضافه خدمت 
 ســربازان انتظامی کل کشــور تــا پایه خدمتــی اول اســفند ۱۴۰۰ 

می شود.
به گزارش  پایگاه خبری پلیس، در اطاعیه سازمان وظیفه عمومی آمده 
است: این بخشش اضافه خدمت شامل سربازان وزارت دفاع ،سپاه و ارتش 

جمهوری اسامی نمی شود.
در ایــن اطاعیــه بــا تاکیــد بــر این مطلــب کــه اباغیه بخشــش 
اضافــه خدمــت فقــط شــامل ســربازان فرماندهــی کل انتظامــی 
اســت، آمده اســت: اضافه خدمت ســنواتی )پشــت دفترچه ای( کلیه 
ســربازان فرماندهــی  انتظامی تــا پایه خدمتــی اول اســفند ۱۴۰۰ 
 متأهلین بــه طور کامــل و ســربازان مجرد بــه مدت ۲ ماه بخشــیده

 شد.
بر اســاس ایــن گــزارش، آن دســته از ســربازان وظیفه  کــه غیبت 
ســنواتی ندارند، یک ماه مرخصی تشــویقی با درنظــر گرفتن ماموریت 
های ســازمانی و بــه شــرط رضایــت فرماندهــان محترم یــگان ها 
 از عملکــرد خدمتی کارکنــان وظیفــه فرماندهــی کل انتظامی اعطاء

 می شود.
مشموالن و خانواده های آنان برای کســب اطاعات بیشتر می توانند از 
www.vazifeh.police. طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان به نشانی

ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان 
سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع 

شوند.

اخبار

معاون وزیر بهداشت و رئیس 
سازمان غذا و دارو با حضور در 
جلسه اخیر کمیسیون اقتصاد 
ســامت اتاق تهران در جمع 
فعاالن این حوزه با اشــاره به مشکاتی که ارز ترجیحی 
برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده است، 
تاکید کرد که تاش این سازمان اصاح شرایط کنونی به 
شکلی است که مردم آسیب نبینند و برای داروهای خاص 
نه تنها پرداخت بیماران افزوده نشود که با کاهش فرانشیز، 

این میزان کاهش هم پیدا کند.
در نشستی که به میزبانی کمیسیون اقتصاد سامت اتاق 
بازرگانی تهران با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار 
شــد، تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به 
عدم تغییر در قیمت دارو در شــرایطی که طی ماه های 
اخیر، سایر کاالها روند افزایش قیمتی قابل توجهی را از 
سرگذرانده اند، گایه کردند. در این نشست، نمایندگان 
صنعت تولید دارو مطالبه این بخش را افزایش ۳۰ تا ۴۰ 
درصدی قیمت دارو اعام کردند چــرا که به گفته آنان، 
کارخانه هــای دارویی در اقتصاد تورمی و در شــرایطی 
که قیمت مواد اولیه  افزایش قابــل توجهی پیدا کرده و 
دســتمزدها نیز برای امسال جهش داشــته، دیگر توان 

ادامه تولید را ندارند.
نمایندگان تولیدکنندگان دارو در این نشست، خواستار 
آن شــدند که موضــوع تعیین تکلیف قیمــت دارو، در 
دســتورکار فوری هیات دولت قــرار گیرد تــا با اتخاذ 
تصمیمی جدی و منطقی در این بخــش، از بروز بحران 
در تولید داروی کشور جلوگیری شود. این مطالبات در 
حالی به طور شفاف و جدی از سوی فعاالن صنعت دارو 
در حضور رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد که بهرام 
دارایی، عنوان کرد که قیمت دارو نبایــد ثابت بماند. او 
همچنین گفت که اواخر سال گذشته، درخواست افزایش 
قیمت برای ۴۸۰ قلم دارو از سوی سازمان غذا و دارو به 

کمیسیون قیمت  داده شد.
در این جلســه، حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون 
اقتصاد ســامت به تشــریح گزارشــی از مشــکات و 
چالش های حوزه اقتصاد سامت در ارتباط با سازمان غذا 
و دارو پرداخت و ابوالفتح صانعی رئیس اتحادیه بازرگانان 
تجهیزات پزشکی و نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت 
اتاق تهران نیز به ماجرای اعام گم شدن ۱.۳ میلیارد دالر 
ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشــکی از سوی سعید 
نمکی، وزیر سابق بهداشت، اشاره کرد و بیان این آمار که 
به گفته وی، رقمی نادرست بود را موجب ایجاد ترس در 

تصمیم گیران و اخال در روندها دانست.
هم چنین محمد عبده زاده، رئیس ســندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران، در سخنانی، عدم اصاح در 
قیمت دارو در کشــور را موجب تشدید بحران در صنایع 
دارویی عنوان کرد و هشــدار داد که در غیر این صورت، 
شرکت ها و کارخانه های تولیدی چاره ای نخواهند داشت 

که به جای تولید، روی به واردات دارو آورند.

ضرورت اصالح قیمت ها در بازار دارو
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه بررسی آمارها از 
سوی ستاد تنظیم بازار، نشان می دهد که از تیرماه ۱۴۰۰، 
قیمت کاالهای اساسی با شیب تند رو به افزایش است و از 
فروردین ماه امسال نیز این روند ادامه داشته است، گفت: 
این در حالی است که قیمت دارو در کشور، نه تنها گران 

نشده بلکه کاهشی نیز بوده است.
بهرام دارایی با تاکید بر اینکه ثابت نگه داشتن قیمت دارو 
سیاست اشتباهی است، افزود: قیمت دارو برخاف سایر 
کاالها در کشــور، از تهران تا ابوموسی یک قیمت است. 
بنابراین ما در دارو طی شــش ماه گذشته، گران فروشی 
نداشــته ایم.وی این خبر را نیز اعام کــرد که به زودی 
سامانه قیمت دارو راه اندازی می شــود و با شروع به کار 
این سامانه، قیمت دارو برخط شده و تمامی دستگاه های 
نظارتی و مردم می توانند نرخ دارو را به صورت آناین رصد 
کنند. دارایی سپس یادآور شــد که عاوه بر آغاز به کار 
سامانه قیمت دارو، مصوب شده است که روی داروهای 
عرضه شده در داروخانه ها، حتما قیمت درج شود.رئیس 

سازمان غذا و دارو همچنین از درخواست این سازمان از 
رئیس جمهور برای تخصیص یک میلیارد دالر ارز برای 
دارو طی امســال، خبر داد. دارایی با بیان اینکه دارو، از 
جمله کاالهایی در کشور است که حساسیت باالیی روی 
آن نزد مردم و مســووالن وجود دارد، به ارز ترجیحی و 
ماجرای حذف آن از دارو اشــاره کــرد و گفت: منظور از 
حذف ارز ترجیحی، در واقع تبدیل یارانه این بخش از دالر 
به ریال است حال آنکه مسئله حذف ارز ترجیحی از دارو 
به سرخط اخبار در کشور بدل شد و هجمه زیادی روی 
این کاال صورت گرفت و موجــب بروز نگرانی ها در مردم 
شد.معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه برخی در کشور از 
وجود ارز ترجیحی منتفع می شوند، عنوان کرد که طی 
سال ۹۹ میزان واردات تجهیزات پزشکی رقمی نزدیک 
به ۱.۲ میلیــارد دالر بود و اینکه ۱.۳ میلیــارد دالر ارز 
ترجیحی این بخش گم شده، منطقی نبود و دستگاه های 
نظارتی نیز پس از بررســی های کافی، تصریح کردند که 
رقم اعام شده غیرواقعی بوده است.رئیس سازمان غذا و 
دارو سپس با بیان این پرسش که چرا ارز ترجیحی تعیین 
تکلیف نمی شــود، گفت: آنهایی که از این محل منافعی 
دارند، از قدرت رسانه ای باالیی برخوردار هستند و دامنه 

دروغ پردازی ها و فرافکنی آنان گسترده است.

سناریوهایی برای اصالح قیمت دارو
رئیس ســازمان غذا و دارو سپس، به سناریوهای مرتبط 
با اصاح قیمت دارو اشاره کرد و گفت: قیمت ها در دارو 
باید عادالنه باشد به طوری که اگر حتی صنعت این بخش 
سود نیز نمی کند، دســت کم ضرر و زیان نیز متوجه این 

صنعت نشود.
وی با بیــان اینکــه ســازمان غــذا و دارو در رابطه با 
تعیین تکلیــف ارز ترجیحی و قیمــت دارو و تجهیزات 
پزشــکی، رویه تبیینی در پیش گرفته است، افزود: در 
این رابطه، باید هم مــردم و هم تصمیم گیران کشــور 
 قانع شــوند که ایجاد اصاحات در ایــن بخش ضروری

 است.
دارایی با اعــام اینکه در طــول ســال، قیمت ها باید 
تدریجی و بر اســاس میزان تورم اصاح شــود، گفت: 
از جمله ســناریوها این اســت کــه ارز تخصیصی برای 
داروهای خاص و بیماری های صعب العاج، نیمایی شود 
و هم زمان این داروها تحت پوشــش بیمه قرار بگیرد و 
نه تنها پرداخت بیمه ای بیماران و متقاضیان این داروهای 
خاص، اضافه نشــود بلکه با کم کردن از میزان فرانشیز 
 که مورد قبــول بیمه ها نیز قــرار گرفتــه، از میزان آن

 نیز کاسته شود.

فعاالن بخش خصوصی خواستار تعيين تكليف ارز ترجيحی و اصالح قيمت دارو شدند

درخواست افزایش قیمت 480 قلم دارو
فعاالن صنعت دارو خواستار افزايش 30 تا 40 درصدی قيمت دارو شدند

News kasbokar@gmail.com

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران اماک تهران اظهار 
داشت: از دو سال گذشــته دولت پرداخت وام ودیعه به 
مستاجران را آغاز کرده و در حال حاضر سقف این وام 7۰ 
میلیون تومان است. اما به دلیل دست اندازی های متعدد 
بانک ها تنها ۱۰ درصد از متقاضیان توانستند وام ودیعه را 

دریافت کنند.
سعید لطفی در گفت وگو با  ایلنا با بیان اینکه زنگ خطر 
اجاره بها و بازار اجاره به صدا در آمده اســت، اظهار داشت: 
در سال ۸۵ طرح اجاره داری حرفه ای شروع شد اما به اجرا 
نرسید و طرح متوقف ماند . در حالی که اگر در همان زمان 
طرح اجاره داری حرفه ای در مرحله اجرا متوقف نمی شد و 
عرضه افزایش پیدا کرد، امروز شاهد چنین التهاب و تنشی 

در بازار اجاره نبودیم و از فشار بازار اجاره کاشته می شد.  
وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن هم طرح اجاره داری 
حرفه  ای مطرح شده اما آغازی اجرای این طرح در سطح 

کشور دیده نشده است.      
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران اماک تهران درباره وام 
ودیعه مسکن گفت: از دو سال گذشته دولت پرداخت وام 

ودیعه به مســتاجران را آغاز کرده و در حال حاضر سقف 
این وام 7۰ میلیون تومان است. اما موضوع این است که 
به دلیل دست اندازی های متعدد بانک ها تنها ۱۰ درصد از 

متقاضیان توانستند وام ودیعه را دریافت کنند.
لطفی ادامه داد: بانک ها از تمام متقاضیان برای پرداخت وام 
ودیعه ضامن و گواهی کسر از حقوق می خواهند و شرایط 
دریافت وام آسان نیست، کسانی که می توانند این شرایط را 
فراهم کنند یا با کمبود منابع بانک یا اتمام سهمیه آن شعبه 
و بانک مواجه می شوند به همین دلیل حداقل متقاضیان به 

این وام دسترسی داشتند.
وی با بیان اینکه هنوز بازار اجاره در آرامش نسبی به سر 
می برد و قیمت ها در این بــازار پس از خردادماه که فصل 
اوج اجاره شروع می شود، مشخص خواهد شد، گفت: هر 
چند ســقف اجاره بها را دولت ۲۵ درصد تعیین کرد اما 

میزان اجاره بها به طور میانگین در کل کشور تا ۵۰ درصد 
افزایش یافت.

لطفی افزود: بهای اجاره باالتــر از نرخ مصوب پیش رفت 
چراکه مقررات تعیین شــده رعایت نشد و باید جرایمی 
برای متخلفان در نظر گرفته می شد تا به راحتی نتوانند این 

مصوبات را دور زنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران اماک تهران با بیان 
اینکه نرخ اجاره تابع بهای قیمت مســکن و ملک است، 
اظهار داشت: تورم، رشــد نقدینگی، و سایر عوامل برای 
افزایش نرخ اجاره دست به دست داده اند و زنگ خطر بازار 
اجاره به صدا در آمده است. به طوری که مستاجران با پول 
رهنی که امروز می پردازند ۵ سال پیش می توانستند ملک 
خریداری کنند و این سرمایه مستاجران روز به روز در حال 

آب شدن است.

وی تاکید کرد: با این شرایط خط فقر گسترده تر خواهد شد 
و سرمایه مستاجران از دست می رود. از سوی دیگر موجران 
بدون حســاب و کتاب در حال افزایــش دادن نرخ اجاره 
هستند و انتظار دارند که تمام هزینه های خود را از اجاره 
برداشت کنند. دولت هم هیچ نظارتی در بازار اجاره ندارد و 
توان صیانت و حمایت از مصوبات بازار اجاره را نداشته است.

لطفی گفت: موجران مصوبات دولــت درباره تعیین نرخ 
اجاره بهــا را دور می زنند و برای افزایش رهــن و اجاره از 
مستاجران چک دریافت می کنند که در قراردادها ثبت 

نمی شود.
عضو هیات مدیــره اتحادیه مشــاوران امــاک تهران 
گفت: ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا اعام کرده اســت 
که هیچ موجــری حق خروج از قرارداد با مســتاجران را 
نــدارد مگر اینکــه ملک را به فروش رســانده باشــد یا 
قصد واگذاری ملک به فرزندان متاهل را داشــته باشــد 
اما اکثر موجران بــرای دور زدن این مصوبات دســت بر 
 روی مگرها گذاشتند و توانســتند قرارداد با مستاجران

 را فسخ کنند.

پس از حواشــی یک ماه اخیر برای انتشار نام بدهکاران و 
تسهیات گیرندگان کان بانکی، حال مشخص نیست 
این اقدامات با چه هدفی انجام شــده و چه فایده ای برای 
برخورد با مقولــه بدهکاران بانکی و آســیب هایی که به 
نظام بانکی کشــور وارد می کنند داشته است.به گزارش 
اقتصادآناین، روز یک شنبه نشستی با موضوع اهمیت 
افشــای نام ابربدهکاران بانکی با حضور مجید شاکری و 
مهدی حسینی دولت آبادی از کارشناسان حوزه بانکی 
در پژوهشکده سیاستگذاری شریف برگزاری شد. در این 
نشست، مجید شاکری تاکید کرد: شفافیت به مثابه یک 
هدف به خودی خود ارزشمند نیست بلکه زمانی که ابزاری 
باشد برای رسیدن به یک هدف خوب است. وی افزود: فارغ 
از تکالیف قانونی که وجود دارد، ما  ۲ نوع افشــا داشتیم. 

یکی  رویکرد وزارت اقتصاد که بدهکاران مشکوک الوصول 
را معرفی کرد و از آبان ۱۴۰۰ به طور جدی اجرا شد. این 
روش برای بدهکاران معمولــی کار می کند اما زمانی که 
خیلی از یک بدهی بگذرد و شرایط خاص شود این  روش 
دیگر جواب نمی دهد و آن زمان است که شفافیت به کمک 
افراد می آید و افشا در این حالت کمک می کند که رفتارهای 
غیراقتصادی بانک کم شود.شاکری افزود: اما مسیر دیگر، 
مسیر بانک مرکزی است و فایلی که بانک مرکزی منتشر 
کرده و آن اینکه هر کسی تسهیات کان باالی ۱۰درصد 

دارد را معرفی کرده است؛ متاسفانه به سختی می شود آن را 
بخشی از  روند یک اصاحی دانست و مبهم است که به چه 
نتیجه ای خواهد رسید.این کارشناس تاکید کرد: باید توجه 
کرد که این روش ممکن است نگاه جامعه را به پرداخت 
هرگونه تسهیات کانی منفی کند درحالی که ممکن است 
فرد به دلیل سایز کسب وکار خود به سراغ این تسهیات 
رفته باشد و باید توجه کرد که هر تسهیات گیرنده کانی 

مجرم نیست!
در ادامه مهدی حســینی دولت آبادی خاطرنشان کرد: 

نکته مهم در اتفاقات ماه اخیر این اســت که هیچکدام از 
این موضوعات جدید نیست و به مسئله افشا در آیین نامه 

بانک ها حتی با جزییات بیشتری اشاره شده است.
وی افزود: اما نکته این است که تا پیش از این بانک مرکزی 
خیلی سیطره ای روی اطاعات این افراد نداشته است البته 
االن هم ندارد ولی حتی به دلیــل منافع خود انگیزه هم 

نداشته که این کار را انجام دهد.
دولت آبادی خاطرنشان کرد: اما اتفاقی که افتاد و در بودجه 
بانک مرکزی به آن الزام شــده، این است که قانونی شده 
و منطقش این اســت که مراجع بیشتری دخیل شوند تا 
نظارت کنند. البته مطلقا به این معنا نیست که تسهیات 
کان از هر نوع آن بد است، بلکه حتی برای اقتصاد کشور 

الزم است.  

وزیر صنعت، معــدن و تجــارت با تفکیــک اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی توزیعــی و اتحادیه کســب و کارهای مجازی 

خدماتی موافقت کرد.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا شــاه میرزایی اظهار 
کرد: متأســفانه در دولت های قبلی شاهد کم توجهی 
مسئوالن به کسب وکارهای مجازی بوده ایم به نحوی که 
پس از چهار ســال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه 
پیوسته اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال شده است 
و اکنون به صورت اسمی ســه هزار و ۵۰۰ عضو در این 
اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز 

ازنظر نهادهای نظارتی متعدد موردشک و شبهه است.
معاون وزیر صمت با اشــاره به این که تعداد اینمادهای 
صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان کرد: البته 
در مورد کم بودن تعداد این ماد نیــز انتقاد داریم و به 
نظر می رسد همان طور که تعداد واحدهای کسب وکار 
غیرمجازی در کشــور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد 

کســب وکارهای مجازی کشــور نیز میلیونی اســت، 
بنابراین ازنظر تعداد اینمــاد و به ویژه ازنظر تعداد اعضا 

و اتحادیه های کسب وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.
وی با تأکید بر این که امروزه کسب وکارهای مجازی، یک 
رسته صنفی در کنار سایر رسته ها نیست، توضیح داد: 
امروزه همه رسته های کســب وکار می توانند در فضای 
مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آن ها به طور 
یقین بسیار بیشــتر از اعداد فعلی است و باید به سمت 
ایجاد اتحادیه های تخصصی و متنوع در فضای مجازی 
برویم و نمی توان انواع کســب وکار مجازی را که تنوع 
آن ها کمتر از کسب وکارهای غیرمجازی نیست در یک 

اتحادیه جمع کرد.
شــاه میرزایی تأکید کرد: این که کمتــر از یک درصد 
فعاالن این حوزه برای صدها هزار کســب وکار مجازی 
تصمیم گیری کنند، امکان پذیر نیســت، ضمن این که 
همین تعداد عضو نیز به صورت اسمی وجود دارند و فعال 
بودن و واقعی بودن آن ها در گزارش های سه نهاد نظارتی 

کشور از قوای مختلف و حتی گزارش های برخی اعضای 
هیئت مدیره تأیید نمی شود.

وی ادامه داد: در این گزارش ها مســتنداتی ارائه شده و 
حتی در برخی از آن ها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری 
اعام شــده اند که البته ایــن گزارش ها باید از ســوی 
دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت 
بر عملکرد کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای 

موردبررسی قرار گیرد.
معاون تجــارت و خدمات وزارت صمــت در خصوص 
بررســی تخلفات احتمالی هیئت مدیره اتحادیه گفت: 
این امور باید توســط نهادهای نظارتی بررســی شود، 
اما شناخت ما از بیشــتر اعضای هیئت مدیره که برخی 
از آن ها از برندهای بســیار معتبر کشور هستند، نشان 
می دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف های 
آن شــده است.شــاه میرزایی توضیح داد: در جلسات 
متعددی که در این چهار ماه بــا اعضای هیئت مدیره، 
فعاالن و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی 

در اصل وجود مشــکات عنوان شده توافق داشتند، اما 
راهکارهایی که برای برون رفت از مشکات مطرح شد، 
متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صاح 
نبود.وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعاالن این 
حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز 
شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن 
و واقعی بودن اعضای فعلی شــویم، نیاز به زمان زیادی 
داریم و اگر بررسی نشود نیز سامت انتخابات زیر سوال 
می رود، بنابراین قرار شــد بر اســاس نص صریح ماده 
۲ آئین نامه اجرایی نحوه تشــکیل و برگزاری انتخابات 
اتحادیه های کشــوری عمل شــود و طبق پیشــنهاد 
دبیرخانه و موافقــت وزیر صمــت، دو اتحادیه جدید 
تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم 
می شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای 

عضوگیری داده می شود تا حق هیچ کس ضایع نشود.
گفتنی اســت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کســب 
و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کســب و کارهای 

مجازی خدماتی موافقت کرد.

10 درصد از متقاضيان توانستند وام وديعه بگيرند

زنگ خطر بازار اجاره به صدا در آمد

در نشست پژوهشكده سياستگذاری شريف مطرح شد؛

همه تسهیالت گیرندگان کالن مجرم هستند؟

تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه »خدماتی« و »توزیعی«


