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گزارش
در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ بیــش از دو میلیارد و ۳۳۰ 
میلیــون دالر صرف ارزش ماشــین آالت، ماشــین آالت 
مســتعمل و مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی شده که 
معادل نزدیک به پنج درصد کل واردات کشور در ۱۱ ماهه 
سال گذشته بوده است.به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۱۹ 
قانون امور گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، واحدهای تولیدی مجاز می توانند 
در صورت تائید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی 
ماشین آالت استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین 
آالت و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص 
کنند. البته براساس تعهدی که متقاضی ارائه می کند، باید 
ماشین آالت و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی 
موضوع پروانه نصب کند.اما در بودجه امسال این معافیت 
لغو شــد. در بند)ص( تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت 
اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین آالت و 
تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشــاورزی را وصول 
کند.بر این اساس می توان با استفاده از آمار مبالغی که سال 
گذشــته صرف واردات تجهیزات صنعتی مشمول معافیت 
گمرکی شــده، دید که با اعمال قانون بودجه سال جاری، 
معادل حقوق گمرکی این محصوالت،  منابعی آزاد شــده 

است.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد در ۱۱ ماهه سال 

قبل ۳۲۱۵ فقره مجوز برای ماشــین آالت و ۵۰۰ ماشین 
آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از 

دو میلیارد دالر و ۲۱۹ میلیون و ۵۷۰ دالر صادر شده که 
به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبلش به لحاظ تعداد 
۷.۷ و ۱۰.۹ درصد کاهش داشــته است. اما ارزش ماشین 
آالت و ماشــین آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی 
در این مدت به ترتیب ۱۸.۹ و ۲.۱ درصد نســبت به ۱۱ 
ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.همچنین در این 
مدت ۸۴۱ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی 
به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر صادر شــده که به 
لحاظ تعداد نسبت به صدور ۸۱۶ فقره در مدت مشابه سال 
۱۳۹۹ حدود ۳.۱ درصد رشــد داشته، اما ارزش این مواد 
اولیه نســبت به ۱۱ ماهه سال قبلش ۱۱.۵ درصد کاهش 
یافته اســت.بر این اساس در مجموع بیش از دو میلیارد و 
۳۳۰ میلیون دالر در ۱۱ ماهه ســال گذشته  صرف ارزش 
ماشین آالت، ماشین آالت مستعمل و مواد اولیه مشمول 
معافیت گمرکی شــده، البته این مبلغ در کل سال ۱۴۰۰ 
بیش از این مبلغ اســت.کل واردات در ۱۱ ماهه سال قبل 
معادل بیش از ۴۶.۵ میلیارد دالر بوده که یعنی مبلغی که 
صرف واردات تجهیزات صنعتی مشمول معافیت گمرکی 
شده، معادل نزدیک به پنج درصد کل واردات کشور در ۱۱ 

ماهه سال قبل بوده است.

تخصیص بیش از 2/3 میلیارد دالر صرف واردات تجهیزات 

صدور کارت 2۰۰ میلیونی برای دامداران
سرپرســت بانک کشــاورزی اعالم کرد: برای تمامی  دامداران معرفی شده، 
»دامدارکارت« باســقف ۲۰۰ میلیون تومان و نــرخ ترجیحی ۱۱ درصد صادر 
می شود.به گزارش بانک کشاورزی، مهدی رضایی در بازدید از برخی شعب این 
بانک اظهار کرد: همسو با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و دولت، دراجرای 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها، از جامعه ارزشمند دامداران ایران، با 
صدور دامدارکارت برای تامین سرمایه درگردش واحدهای مرغداری ودامداری، 
حمایت می شود. اعتبار درنظرگرفته شده از سوی بانک مرکزی دراین طرح، بالغ 

بر ۲۶  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

سخت افزار جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد نمی شود
قائم مقــام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه ســخت افزار جدیدی به 
نام کاالبرگ ایجاد نمی شــود، گفت: هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم و به تبع 
آن نیز مشــکلی در تولید و عرضه وجود نخواهد داشت.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی دولت، محمدصادق مفتح با بیان اینکه سخت افزار جدیدی به نام کاالبرگ 
ایجاد نمی شــود، اظهار کرد: تعبیر نادرستی از کاالبرگ الکترونیکی شده است 
و ســخت افزار جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد نمی شــود.قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی افزود: مردم مطمئن باشند که کارخانه های تولید روغن به طور ۲۴ 
ساعته در حال تولید بوده و بازار تأمین خواهد شد.وی ادامه داد: هیچ کمبودی 
در مــواد اولیه نداریم و به تبع آن نیز مشــکلی در تولید و عرضه وجود نخواهد 
داشت.مفتح با اشاره به بازرسی ها از بازار، اظهار کرد: از پایان هفته گذشته به طور 
ویژه کارخانه ها و شــبکه توزیع مورد بازرســی قرار گرفت و ســه گروه بازرسی 
مشــترک انجام شد و حجم بازرسی ها ۱۰ برابر شد.قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی افزود: مردم می توانند تخلفات گران فروشی در غیر از اقالم چهارگانه ای 

که اصالحات قیمت روی آن ها انجام شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

عرضه کاالهای اساسی با قیمت های جدید
رئیس اتحادیه کشــوری فروشــگاه های زنجیره ای با بیان اینکه ارســال بار 
با قیمت های جدید به فروشــگاه ها آغاز شده اســت، گفت: در حال حاضر کل 
محصوالت روغن با قیمت های جدید عرضه می شــود.منصور عالی پور در گفت 
و گو با مهر در مورد وضعیت عرضه کاالهای اساســی، اظهار کرد:در حال حاضر 
هیچ مشــکلی در تأمین کاالهای اساسی نداریم و انبار فروشگاه ها پر است و در 
سطح فروش، کاالهای اساسی در دسترس مردم قرار دارد.رئیس اتحادیه کشوری 
فروشگاه های زنجیره ای افزود: تولیدکنندگان وضعیت تزریق کاال به فروشگاه ها 
را به روال طبیعی بازگردانده اند، از این رو در ســطح عرضه، کمبودی نداریم و 
مردم بدانند که هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.وی ادامه داد: از چهارشــنبه که 
قیمت های جدید اعالم شد، کارخانجات تولیدی قیمت های جدید را اعمال کردند 
و از دیروز ارسال بار به فروشگاه ها آغاز شده که این کاالها به مرور به سطح فروش 
می رسد.عالی پور گفت: در حال حاضر کل محصوالت روغن با قیمت های جدید 

عرضه می شود و دیگر روغن با قیمت قبلی نداریم.
 

راه اندازی سه بازارچه مرزی بین ایران و پاکستان
در دیدار رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با سفیر پاکستان در تهران 
توافق شــد که سه بازارچه مرزی بین دو کشور در آینده نزدیک راه اندازی شود.
به گزارش ســازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران و رحیم حیات قریشی، ســفیر پاکستان در تهران دیدار و 
گفت و گو کردند و در این دیدار توافق شــد سه بازارچه مرزی بین دو کشور در 
آینده نزدیک راه اندازی شــود.در این دیدار دو طرف با مروری بر وضعیت تجارت 
دو کشور، از روند رو به رشد مناسبات ابراز خرسندی و بر افزایش سطح تجارت 
و رســیدن آن به رقم قابل توجه تاکید کردند.دو طرف همچنین در این دیدار از 
راه اندازی ســه بازارچه مرزی طی ماه های آینده خبر دادند و توافق شــد اولین 
بازارچه در ریمدان طی مراســمی افتتاح شود.توســعه حمل و نقل بین ایران و 
پاکستان و ایجاد شرکت های مشترک حمل و نقل و استفاده بهینه از کریدورهای 
شمال و جنوب و فرصت های جدیدی که در این عرصه ایجاد شده است، نیز مورد 

تاکید دو طرف قرار گرفت.

ادامه روند افزایشی قیمت اوراق مسکن
روند افزایشــی اوراق مســکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه متاهل ها برای 
خرید این اوراق باید بیش از ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که این 
رقم در هفته قبل حدود ۹۸ میلیون تومان بود.به گزارش ایســنا، بررسی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مســکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲۵ هزار و ۷۰۰، ۱۲۳ 
هــزار و ۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق تســهیالت 
مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۲۳ هزار 
و ۹۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰تومان داد و ستد می شود.همچنین 
این اوراق در ماه مهر ســال گذشــته ۱۲۴ هزار و ۵۰۰، در آبان ماه ۱۲۴ هزار و 
۱۰۰ و در آذرمــاه نیز ۱۲۳ هزار و ۳۰۰  تومان قیمت دارند. اوراق تســهیالت 
مسکن در دی  و بهمن  سال گذشته نیز با قیمت های ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ و ۱۲۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان معامله می شــود. این گزارش نیز بر اســاس قیمت بهمن ماه 

نوشته شده است.

چشم های خیره بازار سهام به سیاست های اقتصادی
بازار ســهام با نماگرهایی ســبز پوش در حالی دیروز به کار خود پایان داد که 
همچنان تمرکز اصلی خود بر سهم های بازاردومی و یا منتفع از تورم انتظاری ناشی 
از حذف ارز ترجیحی گذاشته است.به گزارش خبرنگار مهر، روزگذشته شاخص 
کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۳ هزار و ۹۹۷ واحدی به رقم یک 
میلیون و ۵۷۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۶۴۰۰ واحدی 
عدد ۴۴۴ هزار و ۸۱۰ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما با ۱۰.۳۱۵و 
احد افزایش به رقم یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم 
نیز با ۲۷.۹۸۹ واحد افزایش، عدد ۳ میلیون واحد را تجربه کرد. در بورس تهران 
روز شنبه ۱۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۸۰۱ هزار 
و ۲۸۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان را در 
برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۸۱ واحد کاهش به رقم ۲۱ هزار 
و ۵۷۶ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز گذشته ۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون 
ســهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیــش از ۳.۶۱۲ میلیارد تومان معامله 
شد.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران دیروز تاپیکو 
با ۱.۵۱۶ واحد، »وغدیر« با ۱۰۵۰ واحد و »شــبندر« با ۹۷۹ واحد افزایش بودند 
در مقابل اما نمادهای معامالتی ایران خودرو با ۸۳۴ واحد، »خساپا« با ۴۶۲ واحد 
و »خبهمن« با ۳۳۵ واحد کاهش، باالترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس 
تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر، بورس تهران در نخســتین روز 
معامالتی خود برای هفته جاری در حالی با گام ۷ هزار واحدی شاخص کل خود 
در نیم ساعت ابتدای معامالت امروز به استقبال خریداران سهام رفت که در ادامه، 
روند حرکتی این نماگر تا پایان معامالت کاماًل تثبیت شد. هر چند که روند کلی 
حرکت نماگر ها بویژه برای شاخص کل هم وزن و شاخص بازار دوم کاماًل صعودی 
بود.در معامالت امروز سهم های برخوردار از سرمایه کوچک و متوسط و یا برخوردار 
از سهام شناوری پایین که به اصطالح از آنها به عنوان بازار دومی یاد می شوند در 
کانون توجه معامله گران بورس تهران قرار داشتند.در این بین آندسته از سهم های 
برخوردار از انتفاع افزایش قیمت ها و یا حذف ارز ترجیحی از جمله گروه قندی ها، 
غذایی ها، ســیمانی و دارویی و همچنین گروه پلیمر و پتروشیمیایی ها در کنار 
هلدینگ های ســرمایه گذاری خود به کانون پر تحرک معامله گران کوتاه مدت 
نگر و میان مدت نگر تبدیل شــده اند.گروه پاالیشی ها نیز با نزدیک تر شدن به 
موعد برگزاری مجامع سالیانه و انتشار گزارش های عملکردی خود همسو با رشد 
قیمت جهانی نفت برای معامله گران اغلب حقیقی بازار همچنان جذاب هستند.

در گــروه خودروئی ها اما خبرهای مرتبط با واردات خودروی خارجی در حالی به 
افزایش عرضه سهام در گروه انجامید که تالقی تصمیم دولت برای واردات خودرو 
با حذف ارز ترجیحی برای واردات در چشم انداز تورمی این صنعت، باعث شده تا 
برخی معامله گران از فرصت جمع آوری سهام در این گروه در کف دامنه نوسان 
منفی قیمت ها به خوبی استفاده کنند.به نظر می رسد معامله گران بورس تهران 
اگر چه با نزدیک تر شــدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه ترجیح می دهند تا 
با گام های محتاطانه تری در بازار حرکت کنند اما همچنان با چشــم های خیره 
به سیاســت های دولت، بر جبران عقب ماندن بازدهی بازار سهام نسبت به سایر 

بازارهای موازی تاکید دارند. 

اخبار کوتاه

بورس

گروه اقتصادی: اگرچه رئیــس کل بانک مرکزی در 
آخریــن اظهارات خــود از بهبود اوضاع تامیــن ارز و پایان 
رانت ناشــی از ارز ارزان با اصالح نظام یارانه ها در کشــور 
ســخن به میان آورده اســت اما کارشناســان بــا انتقاد از 
شــیوه پرداخت یارانه ها معتقدند که باید قبل از حذف ارز 
ترجیحی، زیرســاخت های این کار و شــرایط اجتماعی را 
درست می کردیم که این پول مستقیم به جیب مردم برود 
نه اینکه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه بدهیم.به اعتقاد این 
کارشناســان ، دولت و تصمیم گیران بر این گمان هستند 
کــه با افزایش قیمــت برخــی از کاال می توانند به صورت 
دســتوری قیمت ســایر کاال و خدمات را ثابت نگه دارند در 
حالــی که به طور قطع افزایش  قیمت  بین کاالها ســرایت 
پذیر است و با تغییر قیمت کاالهایی سایر کاالها هم تحت 
تاثیر قرار می گیرند.رئیس مجمع عالی واردات درباره حذف 
ارز ترجیحــی و تاثیر آن بر روند واردات کشــور گفت:  از 
یک دیدگاه اگر درســت این کار انجام می شد، قطعا خیلی 
خوب بود ولی به دلیل زمان نامناســب و عدم دوراندیشی 
با این مشــکل جامعه مواجه شده است.علیرضا مناقبی در 
ادامه افزود: بــرای واردکنندگان قانونی و قانونمند با حذف 
ارز ترجیحی اتفاق خاصی نمی افتد چون اکثر واردکنندگان 
قانونی از ارز ترجیحی استفاده نمی کردند و عده خاصی از ارز 
ترجیحی و دالر ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای خاص استفاده 
می کردند.وی افزود: قطعا با این کار جلوی بسیاری از رانت ها 
در حوزه واردات گرفته می شــود فقط اجــرا و عملکرد آن 
باعث شــد که جامعه با مشکل مواجه شود.مناقبی با تاکید 
بر اینکه باید قبل از حذف ارز ترجیحی، زیرساخت های این 
کار و شــرایط اجتماعی را درســت می کردیم که این پول 
مســتقیم به جیب مردم رود نه اینکــه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار 
تومــان یارانه بدهیم، ادامه داد: چــون دادن یارانه خودش 
عامل این می شود که اثر بد و مخرب روی قیمت ها بگذارد 
که به خودی خود مــا در همین روزها هم آن را می بینیم. 
البته هنوز روزهای اول اجرای آن است و یک جو احساسی 
نســبت به این قضیه وجود دارد امــا قطعا اثر نامطلوب آن 
وجــود دارد. تا آرام  آرام این قضیه جا بیافتد و تعادل ایجاد 
شــود.وی تصریح کرد: با مردم  نمی توان با شعار رفتار کرد، 
در مــورد واقعیت های جامعه مردم را نباید عصبانی کرد. به 
این دلیل اگر بیاییم چیزهایی که مردم با پوســت و گوشت 
اســتخوان خود آن ها را لمس می کنند و بعضی مسئوالن 
کشــور با وعده های بی ربط یا گزارش های غلط یا با چیزی 
که مردم آن را حس می کنند را طور دیگری جلوه می دهند، 
این موضوع بیشــتر مردم را در مقابل این کار قرار می دهد 
تا اینکه مردم  را در مســیری ببریم که با واقعیت ها برخورد 
واقعی داشته باشــند نه برخورد احساسی.بنابراین گزارش، 
رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: 
زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد می کرد، به 
دلیل تفاوت قابل توجه نرخ نیما و ارز ترجیحی باعث واردات 
بیش  از نیاز می شد که بخشی از واردات به کشورهای دیگر 
قاچاق می شــد؛ یعنی کشورهای دیگر هم از منابع ارزی ما 
بهره می بردند. همچنین به تولیــد داخل ضربه جدی وارد 

می شد، چون تولید برای تولیدکننده داخلی صرف نمی کرد.
وی افزود: از سوی دیگر، کاالی نهایی با قیمت متناسب ارز 
ترجیحی به دست مردم نمی رسید. در سال های اخیر بیش 
از ۷۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص 
داده شــد که بخش زیادی از آن به سفره مردم نرسید.ادامه 
داد: امروز شــکل پرداخت یارانه اصالح شده است؛ بنابراین 
حذف ارز ترجیحی معنــی ندارد. یارانه ای که به واردکننده 
پرداخت می شد، اکنون به مصرف کننده پرداخت می شود. 
وقتــی اصالح صورت می گیرد در مرحله اول اصالح قیمتی 
اتفاق می افتد که نیاز به توضیح دارد.صالح آبادی بیان کرد: 
درست است که ابتدا نرخ کاالهای اساسی تغییر می کند، اما 
مسئولین باید تشریح کنند که افزایش قیمت به شکل یارانه 
به مردم پرداخت می شــود.وی ادامه داد: هیچ مشــکلی در 
تامین ارز کاالهای اساسی وجود ندارد؛ چه بسا که در روش 
جدید سهل تر می شود؛ چرا که ارز واردات اکنون هم از طرف 
بانک مرکزی تامین می شــود و هم در ســامانه نیما تامین 
خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت و میزان فروش 
نفت و فرآورده های نفتی، درآمدهای ارزی بیش از گذشته 
شده است.رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل نقدینگی 
گفــت: محورهای اصالح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه 
شــده و فعالیت های مربوط به آن آغاز شده است که اصالح 
رابطه دولت با بانک ها و بانــک مرکزی، اصالح رابطه بانک 
مرکزی با بانک ها و بانک ها با مشــتریان از جمله محورهای 
اصلی این اصالح است. موارد تاثیرگذار در رشد نقدینگی و 
پایه پولی، اســتقراض دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی، خالــص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
و انتشار اوراق توســط دولت است که برای همه این موارد 
ســازوکارهای الزم پیش بینی شده است. به گفته وی یکی 

از برنامه های جدی بانک مرکزی که شــروع شــده، کنترل 
ترازنامه بانک هاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل 
می کند و تعیین می شود که هر بانکی متناسب با ظرفیت ها 
و سیاســت های خود چه میــزان می تواند رشــد ترازنامه 
داشته باشد.صالح آبادی خاطرنشــان کرد: امسال عالوه بر 
بانک مرکــزی، بانک های دولتی هم می توانند عامل فروش 
ارزهای دولتی باشــند. اصالح ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به این 
موضــوع کمک می کند که این ارزها به قیمت بازار فروخته 
شود. براساس قانون بودجه امسال، بانک ها برای استقراض 
و دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی باید وثیقه بگذارند 
که عامل مهمی در کنترل تورم و نقدینگی اســت. عالوه بر 
این، بانک ها باید برای مدیریت نقدینگی خود برنامه داشته 
باشــند و این برنامه را به بانک مرکزی اعالم کنند تا در این 
زمینه پاسخگو باشند و در صورت کمبود نقدینگی، آن را از 
طریق بازار بین بانکی و انتشار اوراق تامین کنند.رئیس کل 
بانک مرکزی گفت: با محاسباتی که انجام شده، پیش بینی 
می شود اثر تورمی عادالنه سازی یارانه ها کمتر از ۱۰ درصد 
باشــد. مســئول اصلی فراهم شدن زیرســاخت کاالبرگ 
الکترونیک وزارت اقتصاد است که بانک مرکزی هم به آن ها 
کمک می کنــد که امیدواریم طی دو ماه اجرایی شــود. تا 
زمانی که زیرساخت های الزم برای تخصیص کاالبرگ فراهم 

نشود، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.
دولت نمی تواند 

جلوی سرایت افزایش قیمت ها را بگیرد
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه ۹۰ درصد 
مردم مشمول یارانه های نقدی جدید شده اند واقعیت ندارد 
و در شــهرهای بزرگ حداقل ۵۰ درصد خانوار و جمعیت 
مشمول یارانه های ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نشده اند. طبق 

شاخص های تعیین کننده مشموالن یارانه، خانواری که وام 
بانکی دریافت کرده اند یا مالک خودروهای ایرانی هســتند 
مشمول دریافت یارانه نمی شوند در حالی که مردم با همین 
وام هــا صاحب خودرو شــده اند.مرتضی عزتی در گفت وگو 
بــا ایلنا درباره تبعات حــذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه 
نقدی تا ســقف ۴۰۰ هزار تومانی اظهار داشت: وی افزود: 
مگر می شــود قیمت نان فانتزی تا چند برابر افزایش پیدا 
کند اما قیمت ســاندویچ ثابت بمانــد یا اینکه قیمت آرد و 
روغن باال برود اما قیمت شیرینی تغییر نکند.این کارشناس 
اقتصادی با بیان اینکه وقتی قیمت این کاالها افزایش پیدا 
می کند، مردم انتظار دارند حقوق و دســتمزد آنها هم باال 
برود بنابراین قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا می کند، 
گفت: در همین دو هفته گذشته قیمت ها در بازار خدماتی 
بیــن ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کــرد چراکه با افزایش 
قیمت انواع کاال کســانی که ارائه کننده خدمات هســتند 
انتظار رشد در قیمت ها را داشتند .وی تاکید کرد: به همین 
دلیل چســبندگی قیمت ها شاهد آن هســتیم که قیمت 
کاالیی که ارتباطی با ارز ترجیحی هم نداشــت باال رفت و 
اساسا دولت نمی تواند جلوی ســرایت افزایش قیمت ها در 
انــواع بازارها و بین کاالها و خدمــات را بگیرد.عزتی درباره 
پرداخت یارانه نقدی جدید اظهار داشــت: اینکه ۹۰ درصد 
مردم مشمول یارانه های نقدی جدید شده اند واقعیت ندارد 
و در شــهرهای بزرگ حداقل ۵۰ درصد خانوار و جمعیت 
مشــمول یارانه هــای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نشــده اند. 
طبق شــاخص های تعیین کننده مشموالن یارانه، خانواری 
که وام بانکی دریافت کرده اند یــا مالک خودروهای ایرانی 
هستند مشمول دریافت یارانه نمی شوند در حالی که مردم 
با همین وام ها صاحب خودرو شده اند. وی با اشاره به جریان 
پیوسته قیمت ها در اقتصاد گفت: به طور قطع در شرایطی 
که در کالن شهرها بیشــی از خانوار مستحق، شامل یارانه 
نشــده اند، قیمت و تعرفه فعالیت هــای خدماتی از جمله 
برقکاری، تعمیرات و ... را افزایش می دهند.این کارشــناس 
اقتصادی دربــاره تفاوت هدفمندی یارانه ها در دولت نهم و 
دهم و افزایش یارانه نقدی در این دولت تاکید کرد : در آن 
دوره بحث افزایش قیمت ارز نبود و دولت به دنبال افزایش 
قیمت حامل های انرژی بــود و مابه التفاوت آن را به مردم 
پرداخت اما قیمت های جهانــی و قیمت دالر این بار بهانه 
متفاوتی اســت.وی افزود: اگر منطق این باشد که قیمت ها 
براساس نرخ ارز و نرخ جهانی تعدیل شوند به طور مدام باید 
در حال تعدیل قیمت ها باشــیم. از سوی دیگر طبق قانون 
کشــورمان باید تناسبی بین هزینه و درآمدها وجود داشته 
باشد و اگر قرار براین باشد که هزینه های مردم افزایش یابد 
باید متناسب با همان افزایش هزینه ها، درآمد افزایش یابد 
در غیر این صورت تخلف قانونی صورت گرفته است.عزتی با 
تاکید بــر اینکه این تحلیل که ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه نقدی و حذف آن 
خواهد داشــت، بسیار غلط است، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دولت به طور رسمی قیمت ها را افزایش داده که این 

تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.

شــرکت آمریکایی کوین بیس به ۹۸ میلیون مشــتری 
خود هشــدار داد که ممکن اســت با ســقوط سهام، تمام 
رمزارزهای خود را از دست بدهند.به گزارش ایسنا به نقل از 
بیت کویــن نیوز، در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال پس 
از سقوط شدید قیمت برخی از بزرگترین ارزهای دیجیتال 
جهــان ازجمله بیت کوین و ترا لونا با رکود مواجه اســت.
این رکود در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر از دســت دادن 
اعتماد در بازارها به وقوع پیوســته است و گفته می شود که 
ســرمایه گذاران کریپتو به دلیل فشارهای اقتصادی جهانی 
ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و قرنطینه های پس از کووید 
نگران شــده اند. همچنین به دلیل تصمیــم ناگهانی اخیر 
ایالن ماســک برای جلوگیری اســتفاده مردم از بیت کوین 
برای پرداخت خودروهای تســال  همچنین سرکوب کریپتو 
توســط چین، شوک های قیمتی بزرگی وجود داشته است.
البته نگرانی بیشتر تنها پس از آن افزایش یافت که صرافی 
کلیدی رمزارز کوین بیس در گزارش درآمد ســه ماهه اول 

خود هشداری درباره پیامدهای ورشکستگی صادر کرد.
کوین بیس که در ســال ۲۰۱۲ توسط مدیر عامل فعلی 
برایان آرمسترانگ و فرد اهرسام تاسیس شد، پلتفرم مبادالت 
ارز دیجیتال است و به مردم فرصت خرید، ذخیره و فروش 

بیشتر ارزهای دیجیتال اصلی و اطالعاتی را در زمان واقعی 
در مورد ارزش آنها ارائه می دهد.این پلتفرم همچنین به افراد 
امکان داد و ســتد توکن های غیرقابــل تعویض )NFT( را 
می دهد و یک کارت نقدی برای کاربران کریپتو اجرا می کند.

طبق وب ســایت آن، این شرکت بیش از ۹۸ میلیون کاربر 
تایید شــده در بیش از ۱۰۰ کشــور جهان دارد که هر سه 
ماهه حدود ۳۱۰ میلیارد دالر ارز دیجیتال معامله می کنند.

کویــن بیــس در این هفته پــس از انتشــار ضررهای 
قابــل توجه و صحبــت در مورد ورشکســتگی، به نگرانی 
ســرمایه گذاران ارزهای دیجیتال افزوده اســت.به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس از زیان خالص ۴۳۰ میلیون 
دالری )۳۵۰ میلیون پوند( کوین بیس در نتایج ســه ماهه 
اول، ارزش ســهام این پلتفرم این هفتــه به نصف کاهش 
یافت. این ضرر در نتیجه کاهــش درآمد حاصل از کارمزد 
معامالت کریپتو همچنین کاهش تقریبا یک پنجم کاربران 
)۱۹درصد( بود.روز چهارشنبه )۱۱ مه(، قیمت سهام کوین 

بیس ۵۳.۷۲ دالر و ۱۳ ماه پیش قیمت هر ســهم آن ۴۲۹ 
دالر بود.کویــن بیس در نامه ای به ســهامدارانش گفت که 
انتظار ندارد زیان هایش بخشی از یک روند بلندمدت باشد.

نگرانی بیشــتر با بیانیه ای در گزارش درآمد ســه ماهه اول 
آن ایجاد شــد که به مشــتریان در مــورد آنچه در صورت 

ورشکستگی کوین بیس رخ دهد، هشدار داد.
در این نامه آمده اســت: »دارایی هــای رمزنگاری که از 
طرف مشــتریانمان نگه می داریم ممکن اســت مشــمول 
مراحل ورشکستگی شــوند«.در این احتمال، صرافی اعالم 
کرد که کاربرانش ممکن اســت تمام ارزهــای رمزنگاری 
شــده ذخیره شده در حســاب های خود را از دست بدهند 
زیرا به »بستانکاران عمومی بدون امنیت« تبدیل می شوند و 
وجوه آنها نیز غیر قابل دسترس خواهد شد.اما آرمسترانگ 
گفت: هیچ خطر ورشکســتگی در شــرکت وجود ندارد و 
ایــن بیانیه فقط به دلیل الزامات جدید کمیســیون بورس 
و اوراق بهــادار ایاالت متحده )SEC( - نهاد عمومی تنظیم 

کننده وال اســتریت - درج شــده است.وی گفت: »ما یک 
عامل خطر جدید را بر اســاس یک الزام کمیسیون بورس 
اوراق بهادار )SEC( به نام SAB ۱۲۱ گنجانده ایم که یک 
افشای جدید برای شرکت های دولتی است که دارایی های 
رمزنگاری شــده را برای اشخاص ثالث نگه می دارند.«آقای 
آرمسترانگ از کاربران عذرخواهی کرد و کیف پول رمزنگاری 
کوین بیس را برجســته معرفی کرد کــه به کاربران قدرت 

بیشتری بر دارایی هایشان می دهد.
مجمــوع ارزش بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال 
حاضــر ۱.۲۱ تریلیون دالر برآورد می شــود کــه این رقم 
نســبت به روز قبل ۶.۸۱ درصد کمتر شــده است.در حال 
حاضــر ۴۴.۷۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۸۹ درصد افزایش داشــته 
اســت.حجم کل بــازار ارزهــای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته)جمعه( ۲۰۵.۹۰ میلیارد دالر است که ۳.۰۵ درصد 
افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۲۲.۸۲ میلیارد دالر است که ۱۱.۰۸ درصد 
از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم 
تمام سکه های پایدار اکنون ۱۹۵.۸۲ میلیارد دالر است که 

۹۵.۱۰ درصد از کل حجم بازار ارزهای دیجیتال است.

نایــب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران گفت: 
در حــال حاضر قیمت مصالح ســاختمانی به طور هفتگی 
افزایش پیدا می کند.ایرج رهبر در گفت وگو  با ایلنا با اشــاره 
به افزایش قیمت مصالح ســاختمانی اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین عوامل در افزایش و رشــد ســاخت و ساز مسکن 
ثبات قیمت مصالح ســاختمانی است و این افزایش قیمت 
مصالح ســاختمانی باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شده  
اســت.وی افزود: در این شرایط که انبوه سازان دیگر زیر بار 
ریسک های قابل پیش بینی نمی روند، عدم کنترل قیمت ها 
در بازار مصالح ســاختمانی باعث کاهش تولید شده چراکه 
مصالح ســاختمانی تاثیر مســتقیمی بر قیمت تمام شده 
ســاختمان و واحدها دارد.نایب رئیس انجمن انبوه سازان 
استان تهران با بیان اینکه قیمت مصالح ساختمانی به طور 
هفتگی افزایش پیدا می کند، گفت: وعده دولت این بود که 

در راستای افزایش تولید مسکن، قیمت مصالح ساختمانی 
را کنترل و برای سازندگان مسکن تعدیل کند اما تا به امروز 
این وعده محقق نشده  است.رهبر ادامه داد:  فوالد و سیمان از 
مهم ترین اجزای ساخت وساز هستند که قیمت این دو قلم 
در هر هفته باال می رود. فقط یک مورد میلگرد قبل از سال 
جدیــد، با افزایش قیمت در هر کیلوگرم به ۱۴ هزار تومان 
رســید همین میلگرد در کمتر از دو ماه گذشته به ۱۹ الی 
۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده اســت.وی با تاکید بر 
اینکه قیمت مصالح ساختمان متاثر از اقتصاد کالن کشور و 
نرخ تورم است، اظهار داشت: در حالی که تنها نرخ تورم خود 
عامل افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی می شود 
در این شــرایط اتفاق بسیار اشــتباهی که در بازار رخ داده 
این اســت قیمت ها با قیمت  های جهانی مقایسه می شوند. 
اعمال قیمت های جهانی در شرایطی که مصالح ساختمانی 

تولید داخل هستند و  عمدتا با یارانه انرژی تولید می شوند 
و مواد اولیه آن از معادن کشــورمان تامین می شود، بسیار 
اشتباه است. از ســوی دیگر مگر مردم درآمد دالری دارند 
که هزینه ها را با قیمت های جهانی در نظر می گیرند؟نایب 
رئیس انجمن انبوه ســازان استان تهران تاکید کرد: قیمت 
مصالح ساختمانی در بازار داخل کشور را نباید با قیمت های 
صادراتــی در نظر گرفت. با افزایش قیمت های صادراتی هم 
نباید قیمت همان مصالــح در بازار داخل افزایش پیدا کند 
چراکه اساســا قیمت های صادراتی با شاخص های متفاوتی 
تعیین می شــود و نباید مصالح ساختمانی با همان قیمت 
صادراتی به دست تولیدکنندگان برسد بنابراین بعد از آن هم 
انتظار داشت که قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.رهبر ادامه 
داد:  در مقطعی بحث اختصاص مصالح ساختمانی با کارت 
اعتباری به انبوه سازان مطرح شد اما هیچ وقت به اجرا نرسید 

و بعید اســت که طرح به اجرا برســد چراکه اساسا دغدغه 
مســئوالن نیست.وی با اشــاره به قیمت تمام شده ساخت 
واحدهای نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: 
هر حالی که دولت اعالم کرده قیمت تمام شده این واحدها 
۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اســت اما اجرای این پروژه با 
این قیمت ها نشدنی است و خود مسئوالن و متولی ها اذعان 
دارند که قیمت تمام شده ســاخت هر متر مربع به حدود 
۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان می رســد اما اصرار به قیمت های 
غیر واقعی دارند.نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
ادامه داد: به طور قطع اجرای پروژه نهضت ملی مسکن با این 
قیمت های غیر واقعی تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود و 
ساخت و تکمیل این پروژه، طوالنی تر از مسکن مهر خواهد 
بود و به خوبی هم می دانیم که زمان بر شدن اتمام پروژه ها 

خود عامل افزایش قیمت ها و گران تر شدن آن می شود.   

یارانه ۴۰۰ هزار تومانی تاثیر مخرب بر قیمت ها دارد

حداقل ۵٠ درصد خانوار کالنشهرها شامل یارانه جدید نشدند

دارندگان رمزارز در مسیر ورشکستگی؟!

رکود کم سابقه در بازار ارزهای دیجیتال

مصالح ساختمانی هفتگی گران می شوند

 ساخت پروژه نهضت ملی طوالنی تر از مسکن مهر


