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گزارش

اگر در جریان اصالح نظام یارانه ای، کاال برگ الکترونیک،  در دســتور کار 
دولت قرار بگیرد، این گونه نیســت که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه 
شــود بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کاالهای اساسی شارژ خواهد 
شد.به گزارش ایســنا، بحث کاالبرگ الکترونیک و یا کوپن در سال های اخیر 
بارها در جریــان اصالح یارانه های پنهان و یا حمایــت از مردم جهت تامین 
کاالهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.مجلس برای 
سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصالح نرخ ارز ترجیحی به دولت داد، 
آن را موظف به ارائه کاالبرگ الکترونیک برای تامین کاالهای اساسی کرد. اما 
اخیرا با ورود دولت به اجــرای قانون بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز 
واردات و اصالح نظام یارانه ای، موضوع نحوه حمایت ها مطرح اســت که اعالم 
مســئوالن دولتی از این حکایت داشت که برای شروع این جریان، دو مرحله 

یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حساب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه 
تعیین و دهک بندی شــده اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و حساب 
یارانه بگیران شــارژ شد.موضع دولت این بود که تا زمانی که بخواهد در مورد 
کاالبرگ الکترونیک زیرســاخت های الزم را مهیــا و اجرایی کند، با توجه به 
زمانبر بودن آن فعال پرداخت نقدی انجام داده است.اما اینکه با ارائه کاالبرگ 
الکترونیک روال به چه صورتی خواهــد بود، توضیح اخیر میرکاظمی -رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه- از این حکایت دارد که قرار نیست چیزی در قالب 
کوپــن و یا کارت جدیدی در اختیار مــردم قرار بگیرد، بلکه کارت بانکی آنها 
که احتماال همان کارت یارانه افراد اســت، بر اســاس مبلغی که به آنها تعلق 
می گیرد، شــارژ خواهد شد.این در حالی اســت که دولت در حال راه اندازی 
ســامانه ای برای همین موضوع است که طی آن شخص دارنده کارت می تواند 

با ورود به فروشــگاه و با توجه به دســتگاه های پوزی که در آن تعبیه شــده، 
کاالی اساســی خود را خرید کند. برای هر کاالی اساسی یارانه مشخصی در 
نظر گرفته می شــود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت.دولت 
فعال در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن کاالبرگ الکترونیک اســت و اگر 
آن را به مرحله اجرا درآورد، دیگر افراد نمی توانند پولی که داخل حساب آنها 
شارژ شده، برای موارد غیر از کاالی اساسی هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه نیز باید با تاکید بر همین موضوع گفته که از مردم می خواهند یارانه ای 
که در هر ماه برای آنها شــارژ می شــود را فقط برای تامین مواد غذایی خرج 
کنند.وی البته در اظهاراتش در رابطه با جریان پرداخت این یارانه ها نیز گفته 
که اولویت دولت این است که با توجه به بحران مواد غذایی که در دنیا اتفاق 

افتاده بتواند به نوعی از امنیت غذایی مردم حمایت کند.

خرج کاالبرگ الکترونیک چگونه است؟

اگر کاال در بازار نباشد گرانی بوجود می آید
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت: در صورتی که وجه نقد به 
صورت یارانه به مردم پرداخت شــود اما کاال در بازار نباشد، به این معناست که 
به تقاضا اضافه شده است اما عرضه به میزان کافی نیست و همین روند موجب 
افزایش تورم می شــود، زیرا حجم نقدینگی را افزایش داده ایم.یحیی آل اسحاق 
در گفت و گو با ایرنا در خصوص صحبت های زنده تلویزیونی ابراهیم رییســی با 
مردم، اظهار داشت: مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی با حذف تخصیص ارز 
ترجیحی به واردکننده، دولت باید برای یارانه کاالبرگ الکترونیکی بدهد تا مردم 
بتوانند کاال بخرند، زیرا پرداخت وجه نقد نمی تواند مشکلی را حل کند. وی افزود: 
آل اســحاق با تاکید بر اینکه شــیوه پرداخت یارانه به مردم بسیار اهمیت دارد، 
تصریح کرد: اگر این شــیوه در مقابل کاال به دست مردم برسد بهترین راه حل 
ممکن است، اما اگر کاال به دست مردم نرسد مشکالت فراوانی به وجود می آورد؛ 
در این راســتا رییس جمهور در گفــت و گوی تلویزیونی اعالم کرد که به دلیل 
فضای ایجاد شده، به مدت ۲ ماه به صورت موقت نفری ۴۰۰ هزار تومان تا دهک 
سوم و نفری ۳۰۰ هزار تومان تا دهک نهم پرداخت خواهد شد تا افراد دغدغه ای 

برای گرانی نداشته باشند.

با صادرات تخم مرغ موافقت شد
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به رئیس سازمان 
دامپزشــکی اعالم کرد که با صادرات تخم مرغ تا ســقف مطرح شده در مصوبه 
موافقــت می شــود.به گزارش ایســنا در متن نامه حســین دماونــدی نژاد به 
ســیدمحمدآقا میری آمده است:بر اســاس بند ۴ مصوبه قرارگاه امنیت غذایی 
وزارت متبوع به نامه شماره ۳۵۱۸/۰۲۰ تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ و همچنین 
با عنایت به درخواســت اتحادیه مرکزی مرغداران میهن به نامه شــماره ۲۹۸۸ 
/۱۴۰۱  تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با صادرات تخم مرغ خوراکی تا سقف مطرح 
شده در مصوبه مذکور موافقت می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات 

مقتضی معمول شود.

کشت قراردادی برنج در ۲۶ هزار هکتار
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه 
امســال ۲۶ هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران را در قالب کشت قراردادی 
انجام شــده اســت، گفت: تولیدکنندگان در تنظیم بازار نقش اساســی دارند و 
جهاد کشــاورزی پشتوانه قوی برای آنها است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
»هوشنگ محمدی« با بیان اینکه اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای طرح 
کشاورزی قراردادی است و تالش خوبی در این راستا صورت گرفته است، افزود: 
کشاورزی قراردادی برای میوه شب عید با محوریت سیب و مرکبات انجام خواهد 
شد و به طور مســتقیم با کشــاورزان قرارداد منعقد خواهد شد.مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور استان های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: امسال مازندران 
۲۶ هزار هکتار از اراضی شــالیزاری را در قالب کشت قراردادی برنج انجام داده 
است.محمدی تصریح کرد: خوشبختانه مازندران اجرای طرح کشاورزی قراردادی 
را به خوبی انجام داده است و از سطح ابالغی فراتر رفته است که جای تقدیر دارد.

نماینده ویژه وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی مازندران خاطرنشان 
کرد: مازندران در تامین جوجه یکروزه کشور نقش اساسی دارد و توانمندی خوبی 

در این زمینه دارد.

تاکید ایران و ارمنستان بر توسعه روابط دو کشور
وزیر نیرو با معاون نخســت وزیر ارمنستان در شــهر ایروان دیدار و دو طرف 
طی دیدار دور اول بر توســعه روابط دو کشــور تاکیــد کردند.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی وزارت نیرو، هیات عالی رتبه جمهوری اســالمی ایران به ریاست 
»علی اکبر محرابیان« وزیر نیرو و رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و ارمنســتان شب گذشته پس از ورود به شهر ایروان با استقبال 
گرم »مهر گریگوریان« رییس ارمنی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
دو کشــور و معاون نخست وزیر ارمنســتان جلسه هماهنگی اولیه را در حاشیه 
ضیافت شــام با حضور تعدادی از مقام های ارشد دو کشور تشکیل دادند.در این 
جلسه که با حضور تعداد زیادی از معاونان وزرا، مقام های ارشد، سفرا و نمایندگان 
مجلس دو کشــور برگزار شد، موضوع های اصلی و کلیدی که نقشی اساسی در 

توسعه روابط دو کشور دارند، موردبحث و بررسی قرار گرفت.

اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی 
از ابتدای تابستان امسال

سرپرســت مرکز حقوقی امور مجامــع و نظارت بر قراردادهــای وزارت راه 
و شهرســازی بر اجرایی شــدن اخذ الکترونیکی عوارض در آزادراه ها از ابتدای 
تابســتان سال جاری تایید کرد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، جلسه مجمع 
عمومی رسیدگی به گزارش حسابرســی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با حضور »مهدی نورایی« 
نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرســازی در مجمع عمومی شــرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و خادمی مدیر عامل و و اعضای هیأت مدیره 

و نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکت برگزار شد.
در این جلســه نورایی با توجه به رویکــرد و اهتمام دولت مردمی درخصوص 
سرعت بخشی به توسعه و تعالی اقتصادی کشور و سطح خدمات رسانی به مردم 
ضمن تقدیر از زحمات شرکت در سال های گذشته، تغییر جهت گیری شرکت 
به سمت توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی کشور را ضروری دانست و بیان کرد: 
هم اکنون ۹۰ درصد حمل و نقل کشــور بصورت حمل و نقل جاده ای اســت در 
حالی که ضروری است در راستای افزایش سرعت و کیفیت و کاهش هزینه های 
تمام شده حمل و نقل نسبت به تغییر این شیوه به شیوه حمل و نقل ریلی برنامه 
ریزی شــود. نقش ویژه شرکت ساخت در احداث راه آهن و توسعه حمل و نقل 

ریلی از این حیث بسیار مهم است.

رشد پرقدرت شاخص بورس 
در آخرین روز معامالتی هفته

شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز چهارشــنبه با ۲۴ هزار و 
۹۱۸  واحد افزایش، در ارتفــاع یک  میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی قرار گرفت.به 
گــزارش ایرنا، معامله گران در دو بازار بــورس و فرابورس بیش از ۱۴ میلیارد 
و ۵۴۲ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهــادار را به ارزش ۱۰۰ هزار و ۳۹۷ 
میلیارد ریال معامله شد.شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روزگذشته 
بــا ۲۴ هزار و ۹۱۸  واحــد افزایش، در ارتفاع یک  میلیــون و ۵۶۴ هزار واحد 
ایستاد.شــاخص هم وزن با ۹ هزار و ۵۴۰ واحــد افزایش به ۴۳۸ هزار و ۴۰۹ 
واحد و شاخص قیمت با پنج هزار و ۹۱۶ واحد رشد به ۲۷۱  هزار و ۸۸۰ واحد 
رسید.شــاخص بازار اول، ۲۱ هزار و ۳۷۱ واحد و شــاخص بازار دوم ۴۰  هزار 
و ۵۲۶ واحــد افزایش را ثبت کردند.روز چهارشــنبه در ادامه معامالت بورس 
تهــران، بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۶۵ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال و در ۶۲۸ هزار و ۷۳۷ نوبت معامله شد.
عــالوه بر این در بین همه نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک 
هزار و ۶۹۴ واحد، شــرکت ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و ۲۴۹ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۱۵۱ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و پنج واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شــپنا( با یک هزار و سه واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۹۴۴ واحد و 
گســترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۹۲۶ واحد با تاثیر مثبت بر شاخص 
بورس همراه شدند.در مقابل بانک سینا )وسینا( با ۶۱ واحد، پلی پروپیلن جم 
پیلن )جم پیلن( با ۴۷ واحد، کارت اعتباری ایران کیش )رکیش( با ۱۵ واحد 
و پتروشیمی فناوران )شفن( با ۱۵ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

بر پایه این گزارش، روزگذشــته نماد انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خساپا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و خوراک دام 
پارس )غدام( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت 
روز چهارشــنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه یک 
میلیارد و ۷۴۵ میلیون برگه ســهم به ارزش پنج هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز دیروز بیش از ۳۰۶ واحد افزایش داشت و به ۲۱ هزار 
و ۳۹۶ واحد رسید.در این بازار سه  میلیارد و ۱۸۰ میلیون برگه سهم و اوراق 
مالــی به ارزش ۳۵ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال داد و ســتد شــد، تعداد دفعات 

معامالت امروز فرابورس بیش از ۳۴۱ هزار و ۸۲۲ نوبت بود.

اخبار کوتاه

بورس

گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: بازار اجاره در فصل 
جابجایی هــا به روزهای اوج خود می رســد و پیش بینی ها 
حکایت از رشد بیش از پیش اجاره ها در این فصل نسبت به 
سالهای گذشته دارد. دولت سه سال است که سقف افزایش 
اجاره بها را در تهران به ۲۵ درصد رسانده و دیروز هم رستم  
قاســمی وزیر راه و شهرسازی همین موضوع را تکرار کرده 
است. اما در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره بها به 
طور رسمی   به ۷۵ درصد رسیده است که به این نرخ رسمی، 
نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به طوری که نرخ 
اجــاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش 

پیدا کرده است.
عبداهلل اوتادی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
در گفــت  وگو با ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره در آســتانه 
آغاز فصل پیک نقل و انتقاالت مسکن اظهار داشت: پیش از 
اینکه دولت در قیمت گذاری بازار اجاره دخالت داشته  باشد  
متوســط و میانگین افزایش اجاره بها در تهران بین ۹ تا ۱۳ 
درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش 
اجاره بها توافق صورت می گرفت. طبق قراردادهای امضا شده 
حدود ۸۰ درصــد قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی 

منعقد می شد.
وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بها دولت 
اســت، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش 
اجاره بها را به ۲۵ درصد رســانده که در مجموع ســه سال 
این میــزان افزایش اجاره بها به طور رســمی به ۷۵ درصد 
رسیده اســت که به این نرخ رســمی، نرخ تورم و انتظارات 
تورمی هم اضافه شده به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق 
تهران تا ۳۰۰  درصد هم افزایش پیدا کرده است.عضو هیات 
مدیره اتحادیه مشــاوران امالک تهران افــزود:  بزرگ ترین 
مالکان در کشــور دولتی ها و بانک ها هســتند، هر بار این 
نهادها و مجموعه ها دســت به تنظیم و اعالم ترازهای مالی 
خود می زنند برای پوشش کسری ها اقدام افزایش اجاره بهای 
امالک اســتیجاری خود می کنند و شــاهد آن هستیم که 
بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش 

فروش اعالم می کند.
اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معامالت و قیمت ها 
را از مشــاوران امالک دریافت می کند و خرداد ماه سال ۹۹ 
وقتی اعالم کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته، 
در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود اما همین 
آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد 

قابل توجه اجاره بها در بازار شد.وی با تاکید بر اینکه قیمت 
گذاری دســتوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران 
نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شــد، اظهار داشــت: 
دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید 
مســکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت 
مسکن بیش از ۱.۵ سال زمان می برد و در این شرایط روند 
تولید مسکن بسیار ُکند خواهد بود و می دانیم که عامل موثر 
برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مســکن است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران با اشاره به 
کاهش ۱۰ میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز 
افرادی که در دور ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات 
ارتباطی در حال زندگی هســتند می دانند نرخ اجاره تا چه 
حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم گیران دولتی 
در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه 
زده اند؟وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا ۸۰ درصد نصیب 
مالکان و موجران می شــد چراکه به راحتی می توانستند با 
دریافــت کد رهیگیری از دفاتر امالک غیرمجاز در تهران یا 
دفاتر امالک در شهرستان ها و قراردادهای صوری اجاره،  به 
این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از 

دفاتر امالک غیرفعال از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد 
میلیاردی رســیده اند.اوتادی درباره میزان افزایش اجاره بها 
گقت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات 
رهن ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره 
ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن 
بــا ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره 
رسیده است.عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تاکید 
کرد: در این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید 
در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت 
و مجلــس اگر کاری برای کاهش و کنتــرل اجاره بها انجام 
نمی دهند حداقــل می توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش 
افــزوده در قراردادها را حذف کنند یــا اینکه پرداخت این 

هزینه ها را از سوی موجر اجباری کند.      
 مسکن گاو شیرده شده است!

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در نشستی پیشنهاد 
داد که به دلیل توان پایین متقاضیان نهضت ملی مســکن، 
دولت از منابع خودش واحدها را بسازد و به صورت اقساطی 
به مردم واگذار کند. همچنین معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری تهران با بیان اینکه پروانه ساختمانی همانند گاو 

شیرده شده که همه می خواهند آن را بدوشند، اعالم کرد که 
تا خردادماه روند صدور پروانه به دو ماه کاهش پیدا می کند.
حســن محتشــم - عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان 
استان تهران در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت ساختمان 
و مســئوالن شهرداری تهران که شــب گذشته برگزار شد 
اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن سوال این است که 
برای چه قشری می خواهیم بسازیم؟ احداث مسکن الزاماتی 
می طلبد که ســاختار آن در طرح نهضت ملی مسکن دیده 
نشده و هدف ساخت یک میلیون واحد محقق نخواهد شد.

وی با اشــاره به اعالم قیمت متــری ۴.۵ میلیون تومان 
برای واحدهای نهضت ملی مســکن گفت: حداقل قیمتی 
که دولت اعالم کرده برای ســازندگان صرف نمی کند از آن 
طرف خریدار هم توان مالی ندارد. بنابراین بسیاری از کسانی 
که ثبت نام می کنند امتیازشــان را می فروشــند و به صف 

بی خانه ها می روند.  
بنابراین دولت باید با استفاده از منابع خودش این پروژه 
را جلــو ببرد و واحدها را وارد بــازار اجاره کند یا به صورت 
اقساطی به متقاضیان بفروشد.عضو هیات مدیره انجمن انبوه 
سازان اســتان تهران خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر 
قرار بود دولت ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد 
اما از ۱۵ سال پیش تاکنون سالیانه ۱۳۵ هزار واحد ساخته 
و جمعاً حدود ۲ میلیون واحد احداث شــده است.در ادامه 
این نشست، حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران با بیان اینکه ۸۰ درصد مردم تهران زیر 
خط فقر مسکن هستند گفت: شاخص دسترسی به مسکن 
در تهران به ۶۵ سال رسیده است.وی با انتقاد از عواملی که 
باعث رکود ســاخت و ساز در شهر تهران شده است، افزود: 
پروانه ساختمان شبیه گاو شیردهی شده که هر کس سطلی 

گرفته و آن را می دوشد. 
االن هم دیگر شــیر ندارد و از خونش می مکند.در بخش 
دیگری از این نشست داوود بیدارـ  عضو انجمن انبوه سازان 
اســتان تهران اظهار کرد: فعاالن صنعت ســاختمان نباید 
صرفا به دولت متکی باشــند؛ کما اینکه برخی شرکت های 
ساختمانی با اتکا به توان خود در حال حاضر فعال هستند 
و پروژه های شــاخصی را به سرانجام می رسانند.وی با بیان 
اینکه خانه های کوچک متراژ، نیاز امروز کشــور است افزود: 
می توان واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متر متناسب با توان اقتصادی 
خانوارها احداث کرد. در حال حاضر واحدهای کوچک متراژ 

در جنوب تهران مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.

عضو اتــاق بازرگانی ایــران گفت: کارگری کــه با این 
دســتمزد در کارخانه کار می کند از یارانه پنهان اســتفاده 
می کند، بنابراین دســتمزدش شامل یارانه پنهان است که 
اگر بخواهیم همه آنها را شــفاف کنیم وبرداریم همه اینها 
ســیاه چاله ای ایجاد می کند که همه چیز در آن حفره فرو 
می ریزد.مسعود دانشمند درباره تخصیص یارانه کاال به مردم 
و آزادسازی قیمت ها به خبرنگار ایلنا گفت: برداشتن یارانه ها 
از کل کاالها اصوال کار خوبی اســت کــه نتیجه آن باعث 
می شــود، کاالها ارزش واقعی خود را در بازار پیدا کنند. با 
این کار، رقابت پذیری بــاال می رود و تولیدکنندگان کاال به 
دلیل قرابتی که اتفاق می افتد به سمتی می روند که بتوانند 
قیمت های خود را واقعی تر کنند.عضو اتاق بازرگانی تهران در 
ادامه افزود: از روش های مدیریتی می توان برای بهتر کردن 
بهره وری اســتفاده کرد و کاالی خود را هم به لحاظ قیمت 
و هــم کیفیت اقتصادی تر ارایه داد. بــرای مثال اگر ما این 
سوبســید و یارانه را از بازار خودرو برداریم و بازار خودرو را 

آزاد کنیم دیگر کسی خودروی داخلی نمی خرد. 
بنابراین وقتی رقابت پذیری وجود نداشــته باشــد، در 
مقابل آن انحصار و به دنبال آن فســاد بوجود می آید. فساد 
در قیمت، کیفیت کاال و ســایر موارد می تواند اتفاق بیفتد.
وی افــزود: بنابراین اینکه کال بخواهیــم یارانه ها را برداریم 
و قیمت ها آزاد باشــد، حرف درستی است اما کشوری که 
حداقل در صد سال گذشته از دوره پهلوی اول تاکنون عادت 
کرده همیشه با یارانه زندگی کند، حجم این یارانه ها همیشه 
اضافه شده و با همه زندگی مردم عجین شده است، حال اگر 
بخواهیم یارانه را یک دفعه برداریم، یک حفره یا سیاه چاله 
در اقتصاد ایجاد می کنیم.دانشمند تصریح کرد: برای مثال 
یارانه نان را برمی داریم و نان را آزاد می کنیم وقتی این اتفاق 
می افتد، همه کاالها به تناسب آن آزاد می شود چون قیمت 
نان در قیمت همه چیز اثر می گذارد از جمله دستمزد کارگر، 
خدمات و غیره. این کار نوعی ســیاه چاله ایجاد می کند که 
همه را در خودش می بلعــد. در مورد حامل های انرژی هم 
همین طور اســت. برای مثال وقتــی برای مثال یک مرتبه 
قیمت بنزین ۶ یا ۷ هزار تومان شــود آن وقت اثر عمیقی 
روی قیمت کاالهــای دیگر می گذارد.وی افــزود: بنابراین 

هر جای کشور را دســت می گذاریم یا یارانه آشکار دارد یا 
یارانه پنهان. یارانه پنهان یعنی اینکه کارگری که اکنون در 
کارخانه کار می کند و بر فرض ۸ میلیون تومان دســتمزد 
می گیرد با توجه به اینکه نان خود را با یارانه می خرد، برای 
پرداخت برق و بنزین  یارانــه می گیرد و حال اگر بخواهیم 
همه یارانه ها را حذف کنیم، دســتمزد این کارگر باید یک 
مرتبه ۳۰ میلیون تومان شــود.وی افزود: بنابراین کارگری 
که با این دســتمزد در کارخانه کار می کند از یارانه پنهان 
استفاده می کند، بنابراین دســتمزدش شامل یارانه پنهان 
است که اگر بخواهیم همه آنها را شفاف کنیم وبرداریم همه 
اینها سیاه چاله ای ایجاد می کند که  همه چیز در آن حفره 
فرو می ریزد.دانشمند در ادامه تاکید کرد: برای جلوگیری از 
ایــن فروریزش باید برای آن برنامه ریزی کنیم؛ باید بگوییم 
اقتصــاد را برای مثال در طول ۵ ســال، می خواهیم آزاد و 
رقابتی کنیم. در این ۵ سال حذف یارانه ها را باید از کاالهایی 
شروع کنیم که در زندگی مردم کمتر اثر دارد، باید کم کم 
جلو برویم و این یعنــی آخرین کاالیی که باید یارانه آن را 
برداریم، نان است. آن هم در شرایطی که بستر مناسب آن 

را مهیا کرده و همه چیز درست است.
وی افزود: در این بســتر مناســب باید تولید و شــرایط 
اشــتغال را افزایش دهیم نه دســتمزد را. چــون افزایش 
دســتمزد با افزایــش هزینه ها مصادف می شــود. کارگر و 
کارمند حق دارد که دستمزدش افزایش یابد اما این فرمول 
یا راه حل نیســت که قیمت ها باال برود ما هم دســتمزد را 
باال ببریم.این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: در ارتباط با 
افزایش دســتمزدها و هزینه ها همیشه حقوق بگیرها ضرر 
می کننــد، چون فرض کنیــد که با ۴۰ درصــد تورم، ۳۰ 
درصد دســتمزدها باال می رود. در نتیجه ســفره کارگران و 
کارمندان کوچک تر می شــود. یعنی هیچ ســالی نبوده که 
افزایش دستمزد ما بیشتر از نرخ تورم باشد. بنابراین باید از 
این مســاله فاصله بگیریم.وی افزود: باید تعادلی بین هزینه 
و درآمد طبقه کارگــر و حقوق بگیر و مزدبگیر ایجاد کنیم 
چون آنها که کارگر نیستند، خودشان درآمد خود را افزایش 
می دهند اما کارمندی که حقوق ثابت دارد هرچه هزینه ها 
باالتر  رود، ناچار است به زندگی خودش فشار بیاورد. بنابراین 

باید کاری کرد که طبقه  ای که دستمزد بگیر هستند، بتوانند 
اول با درآمد خــود زندگی کنند. بنابراین هر چه می توانیم 
باید اول یارانه اساسی بدهیم تا این طبقه بتواند زندگی کند 
و نباید یارانه را برداریم، باید حتی یارانه را توســعه دهیم تا 
این طبقه بتواند زندگی کند.وی افزود: قدم دوم این است که 
برای حذف این یارانه ها جداگانه برنامه ریزی کنیم و اول از 
کاالهایی شروع کنیم که در زندگی مردم کمتر اثر دارد و در 
آخرین قدم برسیم به حذف یارانه نان، یک قدم مانده به نان 
می شــود بنزین، یک قدم مانده به بنزین می شود برق و آب 
و غیره.این کارشــناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: حذف 
یارانه نان، آخرین قدم اســت چون قوت اکثر جامعه است و 
دهک های جامعه از یک تا شش، عمدتا مصرف غذایی آنها با 
نان است. وقتی طبق آمار مصرف سرانه گوشت قرمز کشور، 
۶ کیلو در ســال شده است، یعنی چیزی حدود ۱۶ گرم در 
روز و این یعنی یک خانواده ۴ نفره نمی توانند یک آبگوشت 
بخورند. یعنی به همین ســادگی این کاالهای اساســی از 
دسترس خارج شده اســت.وی افزود: بنابراین هرچه برنج 
گران شود، فشار تغذیه روی نان می آید، لبنیات گران شود، 
فشارتغذیه روی نان می آید و اگر همین نان را هم بخواهیم 
گــران کنیم یک مرتبه آن حفره ســیاه چاله در اقتصاد که 
بوجود می آید، خیلی بزرگ می شود و همه چیز را می بلعد. 

بنابراین باید برنامه ریــزی برای آن کرد چون در اقتصاد 
هیــچ کاری بدون برنامه ریزی نمی تــوان انجام داد. اقتصاد 
مثل ظروف مرتبط به فیزیک می ماند، در اقتصاد هم همین 
است شما هرجایی را دست بگذارید، به همه جای آن منتقل 

می شود. 
وقتی مــا بیاییم روی نان دســت بگذاریــم به تبع آن 
روی قیمــت تعمیرکار کامپیوتر شــما هم اثــر می گذارد.

این صاحب نظر در حــوزه اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد یک 
موجود زنده است که همه خاصیت های موجود زنده را دارد، 
خاطرنشان کرد: بنابراین نظر شخصی من این است که حتما 
باید یارانه ها حذف و اقتصاد رقابتی شود اما با برنامه ریزی که 
دچار آن سیاه چاله در اقتصاد نشویم.مسعود دانشمند درباره 
حذف ارز ترجیحی توضیح داد: آن روزی که ارز ۴۲۰۰ هزار 
تومانی ایجاد شــد، همان موقع درمیزگردی، گفتم این کار 

اشتباه اســت. برای اینکه این موضوع باعث ایجاد یک نوع 
فساد در سیســتم می شود. چون هر چیزی که چند نرخی 
باشد، فسادآور است. حال باید برای حذف این ارز ترجیحی 
با برنامه جلو برویم. ما این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نهاده های 
دامی برای خوراک دام می دهیم، یعنی نهاده های دامی را به 
مرغداری ارزان تر می دهیم که قیمت مرغ ارزان باشد. حال 
می توانیم این سوبسید را تغییر دهیم و بگوییم نهاده دامی را 
با ارز نیمایی وارد کنید و چیزی حدود ۲۰ هزار تومان تفاوت 
قیمت پیدا می کند. ما آن را از مرغداری می توانیم ۷۰ هزار 
تومان بخریم و با یارانه بــه مردم ۲۰ تومان بدهیم پس ما 
یارانه را حذف نکردیم و جای پرداخت آن را تغییر داده ایم. 
در مورد نان و سایر کاال هم همین طور می توان عمل کرد. 
ایرادی ندارد که ما برای مدت تعریف شده ای در یک برنامه 
منظــم برای ۱۰ قلم کاال، کاالبرگ بــه مردم بدهیم. اما به 

تدریج شروع به حذف کردن یارانه ها کنیم.
وی افزود: چند یارانه بســیار بــزرگ داریم که یکی در 
ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی اســت کــه حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیارد 
دالر در ســال است که عدد بزرگی اســت. یارانه دیگر این 
اســت که ما نفت خام را به پاالیشگاه ها در حدود ۱۶ دالر 
می دهیم در نتیجه بنزینــی که آنها تولید می کنند، بخش 
عمده آن قاچاق می شــود، ما باید نفت خــام را برای مثال 
۲۰ درصد زیرقیمت اوپک به پاالیشــگاه ها بدهیم و شرکت 
پخش فرآورده هــای نفتی از آنها بخرد که قیمت بنزین  ۷ 
هزار تومان می شود. همین قیمت باید از آنها خریداری شود 
و در کارت سوخت این تفاوت قیمت اعمال شود که همان 
۱۵۰۰ تومان برای مردم می  شــود. این تفاوت قیمتی است 
که نفت را تامین می کنیــم یعنی نفت ۸ تا ۱۰۰ دالری را 
۱۶ دالر بــه آنها می دهیم. با انجام این کار پاالیشــگاه های 
ما دیگر شــرکت زیان ده نخواهند بود و قاچاق ســوخت از 
بین می رود. پاالیشــگاه داری در این صورت یک کار سودده 
می شــود که حتی بخش خصوصی هم  پاالیشگاه می زند.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی اقتصاد رانتی 
 شــود از رقابتی بودن بیرون می آید. اگر ارز تک نرخی باشد 
رقابتی در بازار بوجود می آورد که در این رقابت، ســالمت 

اقتصاد بوجود می آید.

تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت هم مانع از رشد قیمت نشد

افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

برداشتن دفعی یارانه سیاه چاله اقتصادی ایجاد می کند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
بخش خصوصی در سال های گذشته بارها اعالم کرده 
که طرفدار آزادســازی نرخ ارز است؛ به این معنی که 
با چند نرخی کردن ارز یا پایین نگه داشتن دستوری 
قیمت ها مخالف بوده و معتقد اســت بر اساس عرضه 
و تقاضــا و آنچه که در بــازار رخ می دهد، باید قیمت 
را تغییر داد.مهدی معصومی اصفهانی در گفت و گو با 
ایسنا، افزود: البته این به هیچ عنوان به معنی طرفداری 
از باال رفتن قیمت ارز نیست بلکه ما معتقدیم که اگر 
افزایــش یا کاهش قیمتی رخ می دهد باید بر اســاس 
واقعیت ها و روند حرکتی بازار باشــد.وی با اشــاره به 
برنامه ریزی برای اصالح نظام پرداخت یارانه ها تصریح 
کرد: ارز ترجیحی یکــی از عواملی بود که قیمت ها را 

با آنچه که در بازار وجود داشــت متفاوت می کرد. در 
روزهای گذشته نیز بحث از نرخ ۲۳ هزار تومانی برای 
بازار نیما بوده اســت. این موضوع نیز خود می تواند به 
عاملی برای فاصله و رانت تبدیل شــود و اگر مدیریت 
نشود، مشکل ساز خواهد شد.عضو اتاق بازرگانی تهران 
با بیــان اینکه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی 
از اصلی ترین عواملی است که فعاالن اقتصادی نگران 
آن هســتند، تاکید کرد: در کنار دغدغه هایی که برای 
مصــرف کننده نهایی وجــود دارد، باید توجه کرد که 
تامین مالی واحدهای تولیدی نیز یکی از مشــکالت 
اقتصاد ما در ماه های گذشــته بــوده و در صورتی که 
راهی برای برون رفت از شرایط فعلی پیدا نشود، قطعا 

مشکالت به جای خود باقی خواهد ماند.

بررســی های بانک مرکزی حاکی از آن اســت که 
تعداد قابل مالحظه ای از حســاب های ســپرده بانکی 
دارای تراکنش های مشــکوک به پولشویی، در شمول 
حســاب های اجاره ای قــرار دارند. بانــک مرکزی در 
آخرین اقدام با نظارت هوشــمند و قرائن قوی قانونی 
بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول 
که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای 
معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامالت 
غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود 
کردن وجــوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در همین راســتا 
به اطالع هموطنان گرامی می رســاند، برخی از رؤسای 
شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط 

قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش ها  کرده اند،از کار 
برکنار شدند.در این حساب ها، افراد کالهبردار با فریب 
صاحبان حساب های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی 
اشخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به 
فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند.از این 
رو، بانک مرکزی ضمن اعالم مجدد این که مســئولیت 
تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق حساب و کارت 
بانکی انجام می شــود بر عهده دارنده آن است، متذکر 
می شــود که صاحبان حســاب های اجاره ای عالوه بر 
این که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی 
پاسخگو باشــند، ممکن اســت از برخی حمایت های 
اجتماعی نظیر دریافت یارانه هــای نقدی و غیرنقدی 

محروم شوند.

شناسایی و مسدودی تراکنش های بانکی غیرمعمول نظر بخش خصوصی در مورد آزادسازی نرخ ارز


