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رئیس اسبق کانون صرافان درباره عدد نرخ ارز پس از توافق وین را توضیح 
داد. علی اضغر سمیعی در اظهارنظری درباره قیمت ارز پس از توافق وین اظهار 
داشــت: راجع به توافقنامه ای که در وین به دست آمده، هرچند که هر توافقی 
به هر حال خالی از نکات مثبتی نیســت، ولی مسئله بازار ارز را چندان مرتبط 
با مســایل و توافقات خارجی نمی بینم. وی افزود: مســئله بازار ارز بیشتر ربط 
به نرخ تورم، نرخ بهره، جذب ســرمایه ها در بازار تولید، رفع بیکاری و خالصه 
مدیریت مسائل اقتصادی در داخل دارد. البته مطمئنا بر طرف شدن تحریم های 
ظالمانه، آثار خوبی را در وضعیت اقتصادی می گذارد، ولی نه به سرعت. رئیس 
اسبق کانون صرافان عنوان کرد: همان طور که وضع تحریم ها اثر فوری نداشته 
و ســال ها بعد اثر خود را می گذارد، رفع آن هم اثر فوری نخواهد داشت. البته 
از هر خبر خوب و بدی ســودجویان و فرصت طلبان برای جوســازی استفاده 
می کنند تا برای خودشان سودهایی حاصل کنند. سمیعی متذکر: آن نهادی که 

می بایست با درایت و ایجاد ثبات در بازار ارز از این سودجویی های غیربهداشتی 
و ناجوانمردانه جلوگیری کند، در همه همه جای دنیا همانا بانک های مرکزی 
هستند. وی خاطرنشــان کرد: با توافق وین و آزاد شدن پول های بلوکه شده، 
بعد از توافق می توان دو نوع برخورد داشت. یک برخورد احساسی و مقطعی و 
تقریبــا عوام فریبانه، که به معنی تزریق فراوان و بیش از تقاضای ارز به بازار به 
منظور پایین آوردن قیمت اســت. سمیعی متذکر شد: ولی رویکرد دیگری که 
من امیدوارم اینگونه بشود، این است که ارز های آزاد شده با قیمت های واقعی 
به بازار عرضه شود و مقدار عرضه ارز هم کنترل شده و با قیمت واقعی باشد و 
مقــداری از ارزها هم  به صورت وام کم بهره در اختیار نیروهای کارآفرین قرار 
گیرد، سود سپرده های بانکی هم، چه برای ارز و چه برای ریال به شدت کاهش 
یابد و به نزدیک صفر برســد و با ترمیم و بازسازی زیرساخت های اقتصادی، با 

استفاده از این فرصت طالیی جراحی الزم در اقتصاد انجام شود.

رئیــس اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و روســیه معتقد اســت برخی 
سیاست های داخلی اشــتباه باعث پایین ماندن آمار صادرات غیرنفتی و به 
طور خاص صادرات به روسیه شــده است. هادی تیزهوش تابان در گفت و 
گو با ایســنا، با بیان اینکه واردات اصلی ایران از اوراســیا به نیازهای اساسی 
کشور باز می گردد، بیان کرد: بر اساس آمارهای رسمی، گندم و روغن آفتاب 
گردان به عنوان دو کاالی اساسی، اصلی ترین واردات ایران از این کشور بوده 
است. ما در مقابل به کشورهایی نظیر روسیه مرکبات، صیفی جات، خشکبار و 
میله های آهنی و فلزی صادر می کنیم. به این ترتیب کاالهای مهمی از روسیه 
به ایران صادر می شود. تیزهوش تابان، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود 
عضویت در اوراسیا، همچنان صادرات ایران به روسیه پایین تر از واردات است، 
توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که بازار روسیه، بسیار بزرگ و قابل 
دسترسی است و ما قطعا مقدمات الزم برای افزایش صادرات به این کشور را 

داریم اما برای بررسی چرایی پایین ماندن صادرات باید این سوال را بپرسیم 
که در داخل چه شــرایطی برای افزایش صادرات فراهم کرده ایم؟ وی ادامه 
داد: فعال اقتصادی و صادرکننده پیش از هرچیز به ثبات و شفافیت در قوانین 
و قواعد احتیاج دارد. ما باید الاقل برای یک دوره ســه ساله برنامه اقتصادی 
خود را اعالم و تاکید کنیم که در این مدت بنا نیست سیاست ها تغییری را 
تجربه کند. در چنین شرایطی صادرکنندگان امکان آن را خواهند داشت که 
برای بازارهای هدف برنامه ریزی کنند. ما اما نه تنها این کار را نکرده ایم که 
حتی با تغییر مداوم قوانین، امکان برنامه ریزی در این حوزه را از بین برده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه نباید به بهانه تنظیم بازار، 
جلو صادرات گرفته شــود، تشریح کرد: در بســیاری از کشورها وقتی برای 
کاالیی کمبودی به وجود می آید با واردات از کشــورهای همســایه، جبران 

صورت می گیرد اما در ایران اولین دستاویز محدود کردن صادرات است. 

چرا روس ها، کاالی ایرانی نمی خرند؟پیش بینی عدد نرخ دالر پس از توافق وین
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تناقض سخنان وزیر اقتصاد با مرکز آمار درباره تورم!
درحالی وزیر اقتصاد از کاهش شتاب تورم خبر داد و آماری در این رابطه عالم 
کرد که با اعداد و ارقام اعالمی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار 

به ویژه تورم چندان مطابقت ندارد.
به گزارش ایسنا، دیروز )جمعه( وزیر اقتصاد در پیش خطبه نماز جمعه تهران 
به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی دولت پرداخت و در آن 
مروری بر وضعیت تورم داشت. خاندوزی با تاکید بر جریان شتاب تورم در پایان 
دولت گذشته و رسیدن آن به باالترین سطح در شهریورماه اعالم کرد که با اتخاذ 
سیاست های اقتصادی از شتاب تورم در ماه های اخیر کاسته شده است؛ به طوری 
که از ۳.۸ در شــهریورماه به ۳.۳ در مهرمــاه و در نهایت ۱.۳ درصد در دی ماه 
رسیده است. گزارشی که وزیر اقتصاد از آن یاد کرد بیانگر ادامه روند کاهشی تا 
دی ماه است در حالی که گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم در شاخص ساالنه 
در دی ماه به روند کاهشی ادامه داده و ولی در دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه 
بار دیگر به مدار افزایشی برگشته است. به همین بهانه آمار مرکز آمار در رابطه با 

تورم در ادامه این گزارش مرور خواهد شد.
برگشتتورمماهانهبهمدارافزایشیدردیماه

تورم ماهانه که نشان دهنده شــاخص قیمت در فاصله دوماه است، در سال 
جاری از ۲.۷ درصد در فروردین به ۰.۷ در اردیبهشت و  ۲.۵ درصد در خردادماه 
کاهش یافت اما بعد از آن به طور نوسانی حرکت کرد که در نهایت در شهریورماه 

به باالترین حد تورم ماهانه در ۱۰ ماه اول امسال که ۳.۹ درصد است، رسید.
بعد از آن در مهرماه روند کاشــی در پیش گرفت که  به ۳.۷ درصد رســید و 
بــه  ۲.۵ در آبان و ۱.۷ درصد در آذرماه کاهش یافت ولی آنچه که برای گزارش 
دی ماه اعالم شد نشان داد که بار دیگر تورم روند افزایشی داشته و نرخ ماهانه به 

۲.۴ درصد در ماه گذشته رسیده که رشد ۰.۷ درصدی داشت.
تورمنقطهبهنقطههمافزایشیشد

 نگاهی به وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر قیمت ها نسبت 
به ماه مشــابه سال گذشته است نیز نشان می دهد در سال جاری از فروردین ماه 
نرخ ۴۹.۵ درصد یعنی باالترین ســطح آن در ۱۰ ماه  اول ثبت شــده است که 
در ادامه به ۴۶.۹ در اردیبهشــت ماه کاهش یافته و بار دیگر در خردادماه حدود 
یک درصد افزایش دارد ولی تا شــهریورماه به  ۴۳.۷ درصد می رسد و بعد از آن 
روند کاهشــی را تا پایان آذرماه طی کرده و نرخ ۳۵.۲ درصد برای تورم نقطه به 

نقطه ثبت شده بود.
بــا این حال گزارش دی ماه مرکز آمار نشــان داد که تــورم نقطه به نقطه با 
افزایش ۰.۷ درصدی به مدار افزایشی برگشته و ۳۵.۹ درصد برای آن اعالم شد، 
به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین کاالها و خدمات خود در مقایسه با دی ماه 

پارسال به طور متوسط ۳۵.۹ درصد بیشتر هزینه کرده اند.
تورمساالنهچهاعدادیرانشانمیدهد؟

اما تورم ســاالنه در دی ماه تنها شاخصی بود که به مسیر کاهشی ادامه داده 
است، این در حالی است که از فروردین ماه سال جاری که نرخ تورم ساالنه ۳۸.۹ 
درصد بود روند افزایشی طی کرد و به ۴۵.۸ درصد در شهریورماه رسید که طی 
ســال های گذشته یک رکورد به حساب می رفت اما بعد از آن کاهشی شد  و در 

دی ماه ۴۲.۴ درصد برای آن ثبت شد.
مرجعرسمیکیست؟

براین اساس این که وزیر اقتصاد گزارش تورم را بر مبنای کدام آمار اعالم کرده 
مشخص نیست و اگر هم براساس گزارش بانک مرکزی است که باید یادآور شد 
براســاس مصوبه شورای عالی آمار در دو سال گذشته تنها مرجع رسمی تولید و 
انتشار آمار به ویژه تورم و رشد اقتصادی مرکز آمار اعالم شده بود و بانک مرکزی 

نباید نسبت به انتشار آمار اقدام کند و آمار مرکز آمار ایران مبنا است.

رمزریال به زودی 
در دسترس مردم قرار می گیرد

مصطفی قمری وفا، مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی، در صفحه توئیتر 
خــود اعالم کرد ابزار نوینی به نام »رمزریال« در کنار مابقی ابزارهای پرداخت 
روزمره مانند کارت بانکی، اینترنت بانک، همراه بانک و غیره به زودی رونمایی 
می شــود. به گفته قمری وفا، رمزریال شــکل دیگری از اسکناس است با این 

تفاوت که به صورت کاماًل دیجیتال در اختیار مردم قرار می گیرد.
ویژگی های این ابزار جدید پولی، ســرعت باالتر در انجام پرداخت از سوی 
مشــتری و امنیــت باالتر و فراهم شــدن فضایی نوین برای توســعه تجارت 
الکترونیک اســت. در رمزریال؛ اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل 
می شود و نیاز به تسویه بین بانکی نیست تراکنشی هم که به واسطه رمزریال 
انجام می شود، کسبه بالفاصله می توانند وجوهاتش را دریافت کنند و پرداخت 

نیز برای مردم به صورت آنی انجام می شود.

وزیر صمت:
تورم بیماری مزمن اقتصاد کشور است

وزیر صمت، تورم را بیماری مزمن اقتصاد ایران دانست که مدت کم و کوتاه 
حل نمی شــود و نیازمند اصالح ســاختارهای اقتصادی کشور است و تصریح 
کرد: خبر خوب این اســت که در چند ماه گذشــته اتفاقات بزرگی در جهت 
اصالح ساختار اقتصادی کشور رخ داده است. سید رضا فاطمی امین در جلسه 
شــورای اداری شهرستان صومعه سرا، با اشــاره به نگاه مثبت و حمایتی وزیر 
جهاد کشاورزی از منابع طبیعی در حوزه باغات توت و ابریشم، اظهار کرد: در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یک اصالح ساختار انجام دادیم و دفتر تخصصی 
صنایع سلولزی و دفتر ویژه تجهیزات کشاورزی و راه سازی را راه اندازی کردیم 
که تا پایان ســال آینده اجرایی می شود. وی با اشاره به وضعیت موجود و نگاه 
کالن آتی کشور، افزود: از سال ۹۷ تاکنون با تورم های باالی ۲۵ درصد مواجه 
هســتیم که در تاریخ اقتصاد ما بی نظیر بوده است؛ حتی امسال به باالی ۶۰ 
درصد تورم رســیدیم و لذا چهار ســال پیاپی تورم باال فشار زیادی را بر مردم 
وارد کرده اســت و همه مدیران و فعاالت اقتصادی و مردم باید برای رفع این 
مشکل همکاری کنند. وزیر صمت، تورم را بیماری مزمن اقتصاد ایران دانست 
که مدت کم و کوتاه حل نمی شود و نیازمند اصالح ساختارهای اقتصادی کشور 
است و تصریح کرد: خبر خوب این است که در چند ماه گذشته اتفاقات بزرگی 
در جهت اصالح ساختار اقتصادی کشور رخ داده و برخی از این تغییرات اکنون 

قابل مشاهده است و برخی دیگر سال های آینده شکار می شود.
امین، به کاهش قیمت فوالد و ورق آهن و سیمان در چهار ماه گذشته اشاره 
کرد و گفت: این کاهش قیمت با سیســتم های قضایی و نظارتی و بازرســی و 

تعزیراتی نبوده و کامال بازار تنظیم شده است.
وی یکــی دیگر از اقدامات مثبت دولت در چند ماه گذشــته را درج قیمت 
تولیدکننــده به جای مصــرف کننده بر روی کاال دانســت و بیان کرد: نوعی 
شفافیت ایجاد شده که باعث کاهش قیمت می شود و مردم ناظر ما هستند. در 
این راستا شــاهد کاهش ۱۵ درصدی تورم مصرف کننده و ۲۶ درصدی تورم 
تولیدکننده هســتیم. وزیر صمت، با اشاره به تمرکز دولت بر مسئله ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، خاطرنشان کرد: این طرح را به گونه ای اجرا خواهیم کرد که کمترین 
آسیب را داشته باشــند؛ اگرچه وضع موجود قابل دفاع نیست و یارانه نهاده ها 
واقعا به مصرف کننده نمی رسد. وی زراعت چوب و برنج و ابریشم و مرغداری را 
مورد توجه شهرستان صومعه سرا دانست و یادآور شد: آمایش صنعتی، معدنی 
و تجاری استان ها را آغاز کردیم و برای همه شهرستان ها ظرفیت های اشتغال 

را متناسب با بیکاری فراهم خواهیم کرد تا توسعه متوازن اتفاق بیفتد.

نگاه

اخبار کوتاه

واردات  ممنوعیت  اقتصادی-مانیهدایــت:  گروه
تلفــن همراه یکی از مواردی اســت که باعــث نارضایتی 
مصرف کنندگان شــده است؛ هر چند که مسئوالن واردات 
موبایــل باالی ۶۰۰ دالر را واردات کاالیی لوکس می دانند، 
اما چیزی که در میان صحبت های وقت و بی وقت مسئوالن 
درباره برقراری محدودیت وارداتی این کاال بیش از همه از 

بین می رود حق انتخاب و حقوق مصرف کننده است.
واردات تلفــن همراه به ایران ســال ها اســت که انجام 
می شود، یعنی از زمانیکه موبایل اختراع شده است. از چند 
دهه گذشــته تا امروز جز واردات راهی برای مصرف کننده 
در دســتیابی به این کاال وجود نداشته و ندارد. امروز تلفن 
همراه یکــی از ملزومات زندگی مردم اســت و با توجه به 
اینکه ساخت و تولید گوشی موبایل با وجود سرمایه گذاری 
هنگفت در ایران محقق نشد و نیاز مصرف کننده داخلی هم 
بی جواب ماند، واردات گوشــی تلفن همراه تنها راهی است 

که می تواند به این نیاز پاسخ بدهد.
با این حــال هر چند وقت یکبار توجــه دولت مردان و 
مسئوالن بخش های مختلف به موضوع واردات تلفن همراه 
و خروج ارز از کشــور معطوف شــده و به جای حل مساله 
از طریق زمینه ســازی تولید یا حضور شرکت های خارجی 
تولیدکننده برندهای معتبر جهان؛ دســت روی نبض بازار 

گذاشته می شود. 
مخالفت مسئوالن با واردات گوشی موبایل با تکنولوژی 
روز موضــوع تــازه  ای نیســت و هرچند وقــت یکبار در 
اقدامی هماهنگ کلید می خورد، به نحوی که به نظر می رسد 

آنها برای مخالفت با واردات کمپین ایجاد کرده اند! 
در هفته گذشــته موضوع ممنوعیت واردات گوشی های 
بــاالی ۶۰۰ دالر صدر اخبار ایســتاد و نگرانی هایی برای 
مصرف کننده ایجاد کــرد! هرچند رئیس کل گمرک این 
موضوع را یک برداشت اشتباه از سوی رسانه ها می داند و آن 
را تکذیب کرده ولی این اولین باری نیســت که مسئوالن و 
رسانه های نزدیک به آنها، چنین اخباری را منتشر می کنند.
در همین راســتا رئیس کل گمرک در گفتگویی که با 
ایسنا داشته گفته که »آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه 
بــا وضعیت درآمدی دولت صحبــت می کرده اند و طی آن 
به اینکه در ســال آینده نحوه درآمد دولت از محل واردات 

گوشــی یا خودرو چگونه است، اشــاره کرده و گفته اند که 
واردات خــودرو و موبایل های با ارزش بیش از ۶۰۰ دالر به 
سیاست های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین مصوبات 
مجلس بســتگی دارد، اما برداشت درستی از این اظهارات 

نشده است.« 
شوکبهبازاربابرداشتاشتباه!

برداشت اشتباه چه سهوی و چه عمدی از صحبت های 
رئیس کل گمرک اثر خود را در بازار حتی به صورت موقتی 
می گــذارد و باعث بروز شــوک به آن می شــود که نتیجه 
شوک هایی که مسئوالن در بیان کالم های نسنجیده خود 
یا برداشت های نادرست رسانه ها این است که قیمت گوشی 
در بــازار؛ به دلیل نگرانی از کاهش عرضه و واردات افزایش 
پیدا می کند و این افزایش با تنش زایی عرضه کننده تشدید 
شــده و پس از آن هم با کاهش عرضه و نگه داشــت کاال 
قیمت به صورت محسوس رشد می کند! در این شرایط تنها 
کسی که دچار آسیب و زیان می شود مصرف کننده خردی 
اســت که باید هزینه اشــتباهات لفظی مسئوالن را به کار 
چاق کن ها و دالالن و عرضه کنندگان بازار موبایل بپردازند 

تا بتواند گوشی ای که می خواهد را تهیه کند!

سهمپایینگوشیهای600دالریدربازار
هر چند که برای واردات گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر 
حساســیت خاصی در بین مســئوالن مختلف وجود دارد 
و روز جمعه هم حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی ســتاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به واردات حدود 
یک میلیارد دالر گوشــی همراه لوکس در ۹ ماهه ابتدای 
امســال به خبرگزاری فارس گفته است: »۹۰ درصد از این 
گوشی های مربوط به یک برند لوکس آمریکایی بوده است« 
ولی نگاهی به بازار نشان می دهد که سهم این نوع گوشی ها 

در بسیار کم است. 
ســخنگوی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیات دولت 
در مورد واردات کاالی لوکس در شهریور ۹۹، اظهار داشت: 
با توجه بــه فرمایش مقام معظم رهبــری و مصرف ارزی 
قابل توجه این گوشــی ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، 
کمیســیون تلفیق مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق 
ورودی گوشــی باالی ۶۰۰ دالر را از ۵ درصد به ۱۲ درصد 
افزایش داد، اما متاسفانه کارایی الزم برای کاهش جذابیت 
اســتفاده از این کاال را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود 

یک میلیارد دالر گوشی باالی ۶۰۰ دالر در ۹ ماه اول سال 
۱۴۰۰ با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش 

۴۰ درصدی در ۹ ماه اول ۱۴۰۰ نسبت به کل سال ۹۹.
وی  گفــت: در الیحه بودجه تقدیمی دولت برای ســال 
۱۴۰۱ حتی بند مربوط به اخذ ۱۲ درصدی حقوق ورودی 
از گوشــی های لوکس، حذف شده اســت و با این شرایط 
حقوق ورودی این گوشــی ها در ســال آینده مانند ســایر 

گوشی ها ۵ درصد خواهد بود. 
 در نتیجه همچنان در شــرایط مشــکالت ارزی، منابع 
بیشتری به گوشــی های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد 
و این در حالی اســت که می شــود با همــان منابع، تعداد 
گوشی های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم 
مردم اســت، تامین و به کشــور وارد کرد و یا ارز آن را به 
واردات کاالهای اساســی، دارو و نهاده های تولید اختصاص 

داد.
براســاس آمارهای اعالمی از سوی انجمن واردکنندگان 
موبایــل در ســال ۱۳۹۹مجمــوع واردات گوشــی ۱۵.۶ 
میلیون دســتگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دالر بوده است. از 
گوشی های وارداتی پارسال،  بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه 
زیر ۳۰۰ یورو ارزش داشــته و سهم تامین بازار آنها حدود 
۹۶ درصد است. از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به 
گوشــی های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که سهم آنها 
از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات این قبیل گوشی ها 
حــدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده کــه در مجموع ۳۳ درصد 

ارزش واردات گوشی در سال گذشته را در برمی گیرد.
سهم گوشــی های باالی ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز 
حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار 
را تامین کرده اســت که ارزش  مجموع آن به حدود ۷۰۰ 
میلیون یورو می رســد،  مجموع ارز مصرفی این گوشــی ها 

حدود ۲۹درصد بوده است.
در حقیقت شــوک به بازار به دلیــل حرف و حدیث ها 
درباره گوشــی های ۶۰۰ دالری اثرگذار در همه بازار است 
و همــه مصرف کننــدگان را متاثر می کنــد و این باعث 
تضییع حقوق مصرف کننده می شــود و متاسفانه سال ها 
اســت که مردم به دلیل صحبت های نسنجیده مسئوالن 

و برداشت های اشتباه از این صحبت ها هزینه می پردازند. 

تا کنون حدود ۱۸۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
واریز وجه داشته اند که به کمتر از یک پنجم برنامه پیش بینی 
شده در سال اول می رسد و ظاهرا این تعداد واریزی، بیشتر 
مربوط به واحدهای مســکن ملی اســت که با نهضت ملی 
ادغام شــده است. به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین آماری 
که مدیرعامل بانک مســکن از میزان افتتاح حساب و واریز 
وجه از سوی متقاضیان طرح جهش تولید و تامین مسکن 
)نهضت ملی مسکن( ارایه داده تا کنون ۲۸۹ هزار و ۸۶۵ نفر 
در بانک مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن حساب افتتاح 
کردند که از این میزان ۱۸۵ هزار و ۷۸۰ نفر آورده خود را به 

حساب طرح نهضت ملی مسکن واریز کردند.
حدود سه ماه قبل، تعداد کسانی که در طرح اقدام ملی 
مسکن مربوط به دولت دوازدهم افتتاح حساب کرده بودند 
۲۳۷هزار نفر بود. پس از آن وزارت راه و شهرســازی دولت 
سیزدهم اعالم کرد که طرح اقدام ملی با طرح نهضت ملی 
مسکن ادغام شده است. البته از روز ۲۸ مهرماه که فراخوان 
طرح نهضت ملی مســکن انجام شــده، تا کنون این طرح 
بیشتر در مرحله ثبت نام قرار داشته است. به طور مثال ثبت 
نام افراد مجرد که از ۲۰ دی ماه شــروع شده هنوز به اتمام 

نرسیده و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت.
بر اساس آماری که ۱۲ دی ماه توسط رستم قاسمی  وزیر 
راه و شهرســازیـ  ارایه شد مجموعا ۳.۸ میلیون نفر در دو 
طرح اقدام ملی و نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند که 

قطعا با اضافه شــدن آمار ثبت نام افراد مجرد به این تعداد 
تعداد متقاضیان به بیش از ۴ میلیون واحد برســد. در واقع 
بیش از ۴ میلیون متقاضی برای مســکن در کشــور وجود 
دارد اما مساله این است که عمده این افراد توانایی پرداخت 
آورده را ندارند و احتماال با شــروع پروژه، تعداد متقاضیان 
موثر دچار ریزش خواهد شــد؛ اتفاقی که در مسکن مهر و 
مســکن ملی افتاد. با توجه به پایین بودن توان بسیاری از 
متقاضیان انتظار می رود بانکها در پرداخت تسهیالت ۲۵۰ 
تا ۴۵۰ میلیون تومانی، سازندگان و متقاضیان را در تکمیل 
واحدهای نهضت ملی، یاری کنند. طبق قانون جهش تولید 
و تامین مســکن، بانکها مکلفند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به پروژه نهضت ملی مســکن اختصاص 
دهند؛ در حالی که کل مبلغ تسهیالتی که تا کنون از سوی 
بانک مسکن پرداخت شده ۹۴۸ میلیارد تومان بوده و هنوز 
بانک دیگری از میزان پرداخت تسهیالت خود به این پروژه 
گــزارش نداده و احتماال بجز بانک مســکن، هیچ بانکی به 

پروژه نهضت ملی، وام پرداخت نکرده است.
آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن از تامین زمین 
۷۶۰ هــزار واحد و آمادگی پروژه برای آغاز عملیات اجرایی 
حکایت دارد. این آمار البته مربوط به اوایل دی ماه اســت. 
حدود ۵۳۰ هــزار واحد از ۷۶۰ هزار واحد، مربوط به پروژه 
اقدام ملی اســت که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. 
البته طبق اعالم وزارت راه و شهرســازی ممکن است تمام 

۷۶۰ هزار واحد به مرحله اجرا نرســیده باشد و در مراحل  
مختلف قرار دارد.

به طور مثال ممکن اســت برخــی پروژه ها کلنگ زنی 
نشــده باشند ولی آماده کار هســتند. مع الوصف ۲۱۰ هزار 
واحد یا کلنگ زنی شده یا آماده کلنگ زنی است. برای ۵۵۰ 
هزار واحد نیز زمین تامین شــده که مســئوالن وزارت راه 
و شهرســازی در اســتانهای مختلف در حال فراهم کردن 
اقدامات آغاز به کار پروژه ها هستند. رستم قاسمی  وزیر راه 
و شهرســازیـ  مدتی قبل وعده داد که تا پایان سال جاری 
تعداد واحدهای در حال اجرای نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ 

هزار واحد می رسد.
دولت بارها اعالم کرده که قرار اســت طرح نهضت ملی 
مســکن به طور کامل توسط بخش خصوصی اجرا شود، اما 
بخش خصوصی از روند پرداخت تسهیالت، تعامل وزارت راه 
و شهرسازی و سرعت پایین اجرای پروژه گله مند است. در 
این خصوص فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان به 
ایسنا گفت: هنوز اشــکاالت فنی سامانه دریافت تسهیالت 
خودمالکی نهضت ملی مســکن برطرف نشده است. حدود 
یک ماه اســت که تماس می گیریم و ایرادات فنی ســامانه 
را گوشــزد می کنیم اما مشکل کماکان باقی است. بسیاری 
از بانک هــا بــرای پرداخت وام های ۲۵۰ تــا ۴۵۰ میلیون 
تومانی خودمالکی اعالم آمادگی کرده اند که پیش شرط آن 
رفع ایرادات سامانه است. همچنین محمد مرتضوی ـ عضو 

هیات مدیره کانون انبوه سازانـ  با بیان این که تا کنون بیشتر 
قراردادهای نهضت ملی مسکن با نهادهای عمومی مثل  بنیاد 
مسکن منعقد شده است گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
دیگر نهادها به دلیل ضرورت زمانی برای ســرعت دادن به 
کارها در بخــش محدودی از پــروژه ورود کرده اند. بعضی 
از همکاران ما نیز در برخی اســتان ها کارهایی را در پروژه 
جهش تولید و تامین مســکن بر عهــده گرفته اند اما برای 
آن که پروژه به طور کامل راه بیفتد نیاز است تا با انبوه سازان 
به عنوان بزرگترین تشــکل در حوزه تولید مسکن، تعامل 
مناســب تری صورت گیرد که تا کنون اقدام جدی از سوی 

وزارت راه و شهرسازی برای همکاری مشاهده نکرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
در حال تالش برای کم کردن فاصله طبقاتی، مبارزه با فرار 
مالیاتی و افزایش پرداخت وام های قرض الحســنه اســت، 
افزود: شتاب تورم نســبت به ماه های گذشته کاهش یافت 

و کاهش تورم در ماه های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، »احسان خاندوزی« در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران افزود: آنچه 
امروز بیشــترین دغدغه رهبر معظم انقالب اســت عدالت 
اقتصادی است؛ ما که تفسیر عدالت اسالمی را از آموزه های 
شهید مطهری و سایر اندیشمندان آموخته ایم می دانیم که 
عدالت فقط توزیع درآمد نیست و تمام حقوق و آزادی های 

قانونی نیز ستون های عدالت هستند.
وی افزود: مقابله سیستمی با علل فقر، بسترسازی برای 
فرصت برابر، پاسداشــت حقوق سرمایه گذار، ستیز با رانت 
و ربــا و مراعات حقــوق در قراردادها همه عدالت اقتصادی 
معنا می دهد. توجه به توزیع ثروت طبیعی و هم دسترسی 
آحــاد اقتصادی مردم به پول و اعتبار و هم مالیات گیری و 
ستاندن یارانه فقرا همه ابعاد عدالت اقتصادی است. این در 
حالی است که به رغم تالش از ابتدای انقالب هنوز جامعه تا 
رسیدن به تراز عدالت فاصله دارد و در سه سال اخیر فاصله 

اقتصادی با شاخص عدالت بیشتر شده است.
وی گفت: یکی از دغدغه های رهبر انقالب همین موضوع 
است؛ ایشان در ســال ۹۹ در باب اقتصادی فرمودند که به 
عدالت اقتصادی نرسیدیم. عالوه بر مشکالت نمره مطلوبی 
در بــاب عدالــت نیاوردیم و تالش فکــری و عملی به رفع 

مشکل معیشت طبقات پایین نرسید.
بــه گفته وزیر اقتصاد، دولت ســیزدهم بــا این دغدغه 
اساسی کار خود را آغاز کرد و در حال تالش برای کم کردن 
فاصله طبقاتی است. به اعتقاد دولت سیزدهم تحقق عدالت 

اقتصادی از اقتصاد مردمی می گــذرد و برای تحقق عدالت 
اقتصادی باید شــنوای مسائل مردم باشــیم.وزیر اقتصاد و 
دارایی گفت: شتاب تورم در ماه های گذشته کم شده است 
و چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید شــتاب تورم 
کاسته شده اســت. تورم ماهانه از حدود ۳ درصد در پایان 
دولت قبل در ماه های اخیر به حدود ۲ درصد کاهش یافته 
اســت. تورم سال آینده به طور ملموس کمتر از امسال و از 

سال های ۱۴۰۲ به سطح بهتری خواهد رسید.
خانــدوزی گفت: تورم کنونی باال و نامطلوب اســت اما 
در صورت استمرار سیاســت دولت تورم به رقم قابل قبول 
توجهی کاهش خواهــد یافت. نباید توجیه گر وضع موجود 
باشیم و با تالش مسئوالن شاخص ها در حال بهبود است اما 

وضعیت راضی کننده نیست.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی افــزود: افزایش ملموس 
صــادرات نفت و تأمیــن ارز کاالهای اساســی، از توفیقات 
دولت اســت. برخی آقایان، رفع مشکالت صادرات را منوط 
به توافق هسته ای مشــروط کرده بودند اما دولت سیزدهم 
با سیاســت های اقتصاد مقاوم و تعامل با کشورهای دوست 
و همســو دســتاوردهای بزرگی در حوزه تجارت خارجی و 
امنیت اقتصادی به دست آورد. فروش نفت و میعانات کشور 
نســبت به ماه آخر دولت قبل بیش از ۴۰ درصد رشد کرده 

است.
این وزیر کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: یکی از اقدامات 
اصلی در شرایط تحریم افزایش صادرات نفت بود. در حالی 
که هنوز توافقی نشده است فروش نفت و میعانات نسبت به 
آخرین ماه فعالیت دولت سیزدهم ۴۰ درصد رشد داشت که 
نشــان دهنده رویکرد فعاالنه در شرایط سخت است. دولت 
سیزدهم معیشت مردم را به توافق با قدرت ها گره نزده است.
وی گفت: در عین حال رویکرد منطقه گرایی و سیاست 

همسایگی دولت در حال ثمر دادن است. با فاصله کمی نسبت 
به ســفر به رئیس جمهوری به روسیه، اولین ثمره اقتصادی 
این سفر به بار نشست. نامه رسمی روسیه به وزارت اقتصاد 
ارسال شــد مبنی بر اینکه اولین بخش خط اعتباری برای 

ساخت نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.
خاندوزی سومین تالش دولت را دسترسی آسان به وام 
بانکی عنوان کرد و گفت: دسترسی به وام بانکی دشوار بوده 
و هست و در حالی که بدهکاران بزرگ ۱۰ میلیاردی فراری 
بودند مردم بــرای وام ۵۰ میلیون تومانی ماهها نیازمند رو 
زدن بودند و گرفتار بروکراسی زائد اخذ تضامین می شدند. 
به فضل خدا این موضوع در دســتور کار دولت قرار گرفت و 
با دستور مستقیم رئیس جمهور، اعطای تسهیالت با اعتبار 
بر مبنای خوش حسابی و اعتبار سنجی این فرآیند از هفته 
آینده اجرا می شود و مردم می توانند به سهولت وام بگیرند. 
هم چنین توســعه منابع بانک های قرض الحسنه و افزایش 
سقف وام قرض الحســنه از اوایل سال آینده اجرایی خواهد 

شد.
وزیــر اقتصاد هم چنین از فزایش نظارت ها بر سیســتم 
بانکی خبر داد و گفت: پیشتر جامعه احساس نمی کرد قانون 
در حال رعایت شدن اســت. وزیر اقتصاد به برطرف شدن 
مانع بزرگ تولید که مورد شــکایت فعاالن اقتصادی است، 
اشاره کرد و گفت: شــروع کسب وکار و فعالیت اقتصادی و 
اخذ مجوز الزم دردسر زیادی داشــت. طوالنی بودن دوره 
مجوزدهی و امضاهای طالیی مدیران دســتگاه های اجرایی 
بســیار مورد شــکایت بود. وزارت اقتصاد یک تیم انقالبی 
را مســئول آســان کردن فرآیند مجوزها قرار داد و از اول 
فروردین سال آینده، هر ماه تعدادی از مجوزها برخط و در 

کمتر از چند روز صادر خواهد شد.
خاندوزی گفت: اعتماد به مردم و حرکت به سمت نظارت 

پسینی برای شــروع فعالیت و بعد شروع نظارت بر فعالیت 
اقتصادی برنامه ما است. نه اینکه از ابتدا آن قدر سرمایه گذار 
را معطــل نگاه داریم تــا جایی که کاًل از ســرمایه گذاری 
پشیمان شود. وی به عدالت مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: 
در کشور ما بار مالیاتی بر دوش صنایع تولیدی و بخش های 
شــفاف مثل مردم حقوق بگیر است. دسترسی به هر کس 
راحت تر بوده مالیات از او گرفته شده است و کسانی که باید 
مالیات دهند اما مالیات ستانی از آنها نیازمند فرآیند پیچیده 
بوده رها شده اند. در حالی که برخی اشخاص از سوداگری و 

سفته بازی درامد بسیاری دارند.
خاندوزی گفت: جهت گیری اصلی دولت کاهش مالیات 
بر صنایع تولیدی اســت، باید بار مالیاتــی صنایع از تولید 
کاهــش یابد. برای اولین بار در کشــور ۵ درصد مالیات بر 

تولید را کاهش دادیم تا شاهد شکوفایی مولد باشم.
وی گفت: مبارزه با فرار مالیاتی در دســتور کار است و 
در ۵ ماه اخیر چند هزار مــؤدی جدید با ۱۰۰ درصد فرار 

مالیاتی شناسایی شد.
خاندوزی از اجرای قاطعانه پایانه های فروشگاهی خبر داد 
و گفت: کمک و تعامل سازنده با مجلس برای تصویب مالیات 
بر ســوداگری در دســتور کار جدی بخش اقتصادی دولت 
است. مهم ترین بی عدالتی نحوه توزیع یارانه کاالی اساسی 
اســت. هدر رفت منابع و افزایش فاصله دهک ها به همین 
دلیل تشــدید شده اســت. این موضوع با تصمیم مشترک 

دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصالح خواهد شد.
وی هم چنین گفت: کاهــش جذابیت واردات نهاده های 
دامی و دانه های روغنی نیز در دستور کار است. در گام دوم 
انقالب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی؛ در حال بهره گیری از 
ظرفیت مردم در نظارت هستیم و امیدواریم با کمک مردم 

این مسئله محقق شود.

آمارها، با سخنان مسئوالن درباره حجم واردات گوشی لوکس مغایر است

سهم گوشی های باالی ۳۰۰ یورو از بازار فقط شش درصد! 

استارت نهضت ملی مسکن با یک پنجم ظرفیت

وزیر اقتصاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران وعده داد

مردم از این هفته به سهولت وام بانکی می گیرند


