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ورود گسترده ایران و کوبا به بازارهای یکدیگر
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: مقدمات ارتباطات گسترده میان 
ایران و کوبا در حال فراهم شدن است و دو کشور توافق کردند بازارهای خود را در 
اختیار یکدیگر قرار دهند.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد صادق 
مفتح ادامه داد: حوزه بهداشــت، انتقال دانش دارو و همکاری در زمینه ساخت 
انواع واکسن و دارو و همچنین کشاورزی و انتقال تجربیات در این حوزه و توسعه 
مبادالت بین المللی و روابط خارجی از زمینه های همکاری میان دو کشور است.
وی افزود: برای توســعه روابط اقتصادی و همچنین روابط صنعتی و کشاورزی، 
نقشــه راه همکاری های دو جانبه تدوین خواهد شد.قائم مقام وزیر صمت ر امور 
بازرگانی درباره نقش آفرینی بخش خصوصی، توضیح داد: از سمت ایران، اهتمام 
دولت بر این است که بخش خصوصی به خدمت گرفته شود و دولت و ارگان های 
دولتی تنها زمینه ساز باشند.مفتح با بیان این که اولویت کار ما این است که تمام 
همکاری ها از، ســوی بخش خصوصی انجام شود، ادامه داد: تأکید وزارت صمت 
انجام همکاری ها با تکیه بر بخش خصوصی است، بنابراین نقش دولت حداقلی 
و حمایتی بوده و قســمت اجرایی کار با بخش خصوصی خواهد بود.وی با بیان 
این که ما و کوبا در زمینه همکاری ها و تبادالت اقتصادی وجوه مشترک فراوانی 
داریم، گفت: کوبا در زمینه بهداشت و داروسازی یکی از کشورهای پیشرو در دنیا 
اســت و صنایع دارویی کوبا به ویژه واکسیناسیون پیشرفت بسیار خوبی داشته 
اســت.قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی یادآور شد: ایران نیز در زمینه های 
صنعتی، توسعه کشاورزی، پتروشیمی، نفت و مشتقات نفتی و تجهیزات، دانش 

بسیار خوبی دارد.

صدور سند ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
در سال جاری

رئیس ســازمان امور اراضی کشاورزی کشــور گفت: در دو ماهه ابتدای سال 
جاری برای بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی سند صادر شده است.

به گزارش ســازمان امور اراضی کشــور، محمدعلی شجاعی در حاشیه نشست 
کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 
با همراهی تمام دســتگاه های ذیربط ایجاد شده اســت تا از بسیاری از مفاسد 
موجود در این حوزه جلوگیری کند؛ همچنین واگذاری زمین را در جهت توسعه 
و رشــد اقتصادی سرعت بخشد.وی افزود: ســاالنه در حدود ۶۰ هزار تخلف در 
حوزۀ زمین گزارش می شود و از سال ۸۵ تا به امروز به مدت ۱۶ سال، ۱۳ هزار 
و ۲۶۰ حکم قضائی اجرا نشده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی 
وجود دارد.رئیس سازمان امور اراضی در ادامه گفت: جلوگیری از تغییر کاربری 
اراضی کشاورزی تنها کار یک سازمان یا وزارتخانه نیست بلکه اقدام حاکمیتی و 
نیازمند همراهی تمامی دستگاه هاست تا بتوان این وظیفه را به خوبی انجام داد و از 
تصرفات در این حوزه جلوگیری شود.وی با بیان اینکه ۹۳ شهرستان در خصوص 
تغییر کاربری اراضی کشــاورزی وضعیت بحرانی دارند، تصریح کرد: براســاس 
تقســیم بندی های انجام شده، دربارۀ وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در 
شهرستان های مختلف کشور، ۱۱ شهرستان فوق بحرانی و ۱۲ استان در وضعیت 

بحرانی هستند و مابقی به عنوان نیمه بحرانی تلقی می شود.

روند کاهشی قیمت انواع سکه و طال

نایــب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: قیمــت فلز زرد در داخل با 
توجه به کاهش نرخ ارز کاهشی بود و تقاضا برای خرید انواع سکه و طال در بازار 
افزایشــی بود.محمد کشــتی آرای در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: قیمت انس 
جهانی طال در هفته گذشته برخالف هفته های قبل افزایشی بود و نرخ ارز سیر 
کاهشــی داشته است درنتیجه این دو عامل تاثیر گذار در بهای طال همدیگر را 
خنثی کردند و قیمت ســکه در داخل کاهشی شد. وی ادامه داد: روز پنجشنبه 
در بازارهــای جهانــی طال قیمت هر انس طال به ۱۸۴۰ دالر رســید که به طور 
متوسط ۲۷ دالر افزایش قیمت داشت نرخ ارز نیز ۲۰۰ تومان افت قیمت داشت.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: سکه طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان 
کاهش هفتگی ۱۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان شد، سکه طرح جدید با ۴۰۰ هزار 
تومان کاهش هفتگی ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می شد.به گفته وی 
نیم سکه و ربع سکه ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت هفتگی و را ثبت کردند که این 
به دلیل افزایش تقاضای خرید بود و سکه یک گرمی بانک مرکزی تغییر قیمتی 
نداشتند.کشتی آرای گفت: هر گرم طالی ۱۸ عیار و هر مثقال طالی آب شدن 
نیز در آخرین روز معامــالت به ترتیب ۱۰ هزار تومان و ۳۹ هزار تومان کاهش 
قیمت داشت. وی ادامه داد: قسمتی از کاهش ۴۰۰ هزار تومان سکه طرح جدید 
مربوط به کاهش حباب ســکه اســت و این هفته حباب سکه ۲۰۰ هزار تومان 
کاهش یافت و به ۸۱۰ هزار تومان رسید و درمجموع حباب انواع سکه به دلیل 
افزایش تقاضا برای خرید باالست .وی در خصوص قیمت فلز زرد در هفته آینده 
گفت: نرخ ارز در هفته گذشته به دلیل شروع مذاکرات ۲۰۰ تومان کاهش یافت 
و با ادامه مذاکرات در هفته آینده پیش بینی افزایش نرخ ارز بعید است اما قیمت 
جهانی طال با توجه به تحوالت سیاسی همچون جنگ روسیه و اوکراین افزایشی 

خواهد بود با این شرایط پیش بینی می کنم در هفته آتی تغییری نداشته باشد.

پیشنهاد برای حذف دالالن از بازار ارز
رئیس کانــون صرافان اخذ مالیات از خرید و فروش غیرمجاز ارز را در بهبود 
بــازار ارز تاثیرگذار بــرای بلند مدت نمی داند و تک نرخی کــردن ارز را گزینه 
مناســب تری برای از بین بردن دالالن و تقاضاهای غیررســمی اعالم کرد.احمد 
لواســانی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: وضعیت بازار ارز در سامانه نیما روان 
اســت و مشــکلی ندارد و تقاضا برای ارز در سامانه نیما کمتر از عرضه است اما 
وضعیت بازار در حوزه ارز مســافرتی، دانشــجویی و ســایر ارزها از آنجا که این 
نیازها در صرافی ها پاسخ داده نشده مناسب نیست و به سمت بازار غیررسمی ارز 
رفته است.وی با بیان اینکه در حال حاضر، نیاز به ارز مسافرتی و دانشجویی در 
صرافی ها تامین نمی شــود، گفت: بازار ارز دیگر توان افزایش قیمت بیش از این 
را ندارد. اکنون تقاضا برای ارز باال نرفته که با کمبود ارز، قیمت ها افزایشی شود 
بلکه افزایش قیمت ها در بازار ناشــی از علل روانی، داللی و حفظ سرمایه است.
رئیــس کانون صرافان درباره اطالعیه ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از 
خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه صرافی ها و بانک ها بیان کرد: از طریق 
سامانه های بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، امکان رصد تراکنش ها وجود دارد و 
با الگوریتم های تعیین شده، می توانند معامله غیرمجاز ارز را شناسایی و برای اخذ 
مالیات به سازمان امور مالیاتی اعالم کنند. این قبیل اقدامات می تواند تاثیرگذار 
باشــد اما اقدامی نیست که بتواند موجب بهبود وضعیت بازار شود زیرا، نمی شود 
که هر بار نســبت به مسدودسازی حســاب ها اقدام کرد بلکه باید با تک نرخی 
کردن ارز تقاضای غیررسمی را از بین برد.لواسانی افزود: در حال حاضر، بسیاری 
از متقاضیان ارز متقاضی تفاوت نرخ ارز هستند نه خود ارز و این تفاوت نرخ است 
که داللی و سفته بازی را ایجاد می کند. به عنوان مثال، همین اصالحی که در ارز 
۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۵ هزار تومانی را به 
حداقل رساند. توصیه من به مردم این است که ارز مورد نیاز خود را از واحدهای 
مجاز همراه با صورت حســاب فروش بخرند. همچنین، کسانی که می خواهند با 
خرید ارز، سرمایه خود را حفظ کنند، بدانند که خرید ارز، سرمایه آن ها را حفظ 
نمی کند و فقط کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند، ارز خریداری کنند.وی درباره 
ایــن گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر فروش ارزهای دولتی گفت: با توجه 
به شرایط تحریمی، بخشی از فعالیت های شبکه بانکی با همکاری صرافی ها انجام 
می شــود و از ورود بانک ها به خرید و فروش ارز نگرانی نداریم و آنچه که در این 
زمینه مهم اســت، تولید نشدن نرخ جدید برای ارز توسط بانک هاست زیرا، اگر 
با ورود بانک ها به خرید و فروش ارز، نرخ های جدیدی در بازار خلق شــود، قطعا 

منجر به تشکیل صف خواهد شد.

اخبار کوتاه

بازار

اظهارات مسئوالن و بررسی مراکز پژوهشی نشان می دهد 
تورم ناشی از اصالح یارانه ها حداکثر ۷ درصد است اما تداوم 
تخصیص ارز ترجیحی ســال ها منجر به ثبت تورم های دو 
رقمی  می شــد. به گزارش خبرنگار مهر، بررســی موفقیت 
یــا عدم موفقیت ارز ۴۲۰۰ تومانــی در مهار تورم کاالهای 
اساسی در سالهای گذشته موضوعی محوری است که ارائه 
تحلیل صحیح از آن می تواند در اتخاذ تصمیمات کلیدی در 
آینده اقتصاد کشــور مؤثر باشد.به طور کلی، صورت مسئله 
در این موضوع در دو سناریو قابل مقایسه است. یکی حذف 
ارز ترجیحــی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانــی و بازتوزیع یارانه 
نقــدی آن به مــردم و دیگری اســتمرار تخصیص این ارز 
همانند گذشته به واردات که در هر دو حالت میزان کسری 
بودجه، تورم زایی و تغییرات ســطح عمومی قیمتها متفاوت 
خواهد بود.با وجود آنکه هنوز تخمین رســمی در خصوص 
میزان تورم بعد از اصالح یارانه ها و مقایســه آن با شــرایط 
استمرار پرداخت ارز ۴۲۰۰ منتشر نشده است، اما اظهارات 
کارشناسان، مقامات مســئول و مراکز علمی نشان می دهد 
که تورم ناشی از حذف یارانه به مراتب کمرنگ تر از شرایط 

استمرار پرداخت یارانه ارزی به واردکنندگان خواهد بود.
به عبــارت دیگر هر چند واضح اســت کــه حذف ارز 
ترجیحی کاالهای اساســی منجر به افزایش قیمت سطح 
عمومی کاالها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر 
از تورم های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین 
رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل توسط ارز 

ترجیحی خواهد بود.
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و 
بودجه نیز سال گذشته در همین باره گفته بود: »بررسی ها 
نشان می دهد که اگر همه ی ارز ترجیحی حذف شود، حدود 
۴.۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم 
آن ۲.۵ درصد است یعنی بر روی هم، ۷ درصد اثر تورمی کل 
دارد.«وی همچنین هشدار داده بود: »در صورت ادامه وضع 

فعلی و عدم حذف ارز ترجیحی و تأمین ارز از محل پایه ی 
پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.«بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در ســال ۹۸ منتشر 
شــد، به این مطلب اذعان شده بود که حذف ارز ترجیحی 
اختصاص یافته به واردات کاالهای اساسی، منجر به افزایش 
قیمت این کاالها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در 

پی خواهد داشت.
 اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری 
بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم حداقل ۱۱ درصد 
را همراه خواهد داشت.در هفته های گذشته نیز علی صالح 

آبــادی رئیس کل بانک مرکزی صراحتــاً یک پرده از تورم 
آفرینــی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل را آشــکار کرد و 
ارز ترجیجی را یکی از عوامل مهم رشــد نقدینگی و سطح 
عمومی قیمت ها در دولت گذشته تلقی کرد.وی در همین باره 
گفته بود: »دولت گذشته با خرید ۶ میلیارد دالر ارز نیمایی 
و فــروش آن به بهای ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان، باعث 
افزایش شدید نقدینگی شــد که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی ماحصل این سیاست بوده است.«طبق گفته این 
مقام مســئول، دولت حسن روحانی در سال ۹۹، ۴ میلیارد 
دالر درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دالر 

ارز برای کاالی اساســی نیاز داشته است، ۶ میلیارد دالر ارز 
را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرده 
و به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخته اســت.

بنابراین طبق عقیده برخی کارشناسان، با توجه به تخمین 
کســری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۱، 
پیش بینی می شود اگر دولت بخواهد همچون قبل با خرید 
ارز از بــازار آزاد، کمبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأمین کند، به 
۲ دلیل افزایش شــدید تورم را در سال جاری ایجاد خواهد 
شد.در این شــرایط تقاضا در بازار فیزیکی ارز افزایش پیدا 
خواهــد کرد و بانک مرکزی نیز ناچــار به چاپ پول بدون 
پشتوانه برای خرید ارز از بازار خواهد شد که آثار تورمی این 
موضوع بــه مراتب از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برجســته تر 

خواهد بود.
بررســی و مقایســه قیمتهای فعلی و گذشته کاالهای 
اساســی نیز به ناتوانی ارز ۴۲۰۰ در مهار تورم این اجناس 
در سالهای اخیر اذعان داشته و موید این حقیقت است که 
ارز ترجیحی کمک مؤثری در این زمینه به قشر متوسط و 
ضعیف جامعه نکرده اســت.برای مثال قیمت مرغ در سال 
۱۳۹۶ و قبــل از تولید سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور 
متوســط ۷,۴۰۰ تومان بود، در حالی که این رقم در سال 
جاری به حدود ۳۰ هزار تومان رســیده، یعنی ۴ برابر شده 
است.آمارهای رســمی حاکی از آن است که در حال حاضر 
میزان مصرف گوشت دهک ثروتمند جامعه، ۲۸ برابر میزان 
مصرف این کاالی پروتئینی در دهک فقیر رســیده است.
مصرف سرانه شیر و فرآورده های شیری در کشور به تفکیک 
دهک های درآمدی در سالهای ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگر کاهش 
بیشتر مصرف شیر در بین اقشار متوسط و کم درآمد نسبت 
به اقشار مرفه است. روغن نباتی هم که بیشترین سهم را از 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه مواد اولیه و نهاده ها داشــته، با 
کاهش شدید مصرف توسط اقشار متوسط به پایین مواجه 

بوده است.

عضو اتــاق بازرگانی ایران می گویــد در فرایند اصالح 
نظام پرداخت یارانه ها، در کنار توجه به وضعیت معیشــت 
مردم، باید شرایط تولیدکنندگان را نیز به دقت رصد کرد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، حسن فروزان فرد بیان کرد: 
اصالح نظام پرداخت یارانه هــا از زوایای مختلف آثاری بر 
تولیدکنندگان دارد. هرچقدر آثار این حذف بر توان خرید 
خانــوار و دهک های جمعیتی مورد توجــه قرار گرفته اما 
متاســفانه از منظر عرضه و تولیدکنندگان به اثرات اصالح 
نظام پرداخت یارانه ها توجه نشده است.او با اشاره به اثرات 
اصالح نظام پرداخت یارانه ها برای تولیدکنندگان گفت: اثر 
اول این اقدام افزایش چشــم گیر قیمت نهاده های ورودی 
برای تولیدکنندگان اصلی استفاده کننده از این نهاده ها از 
جمله تولیدکنندگان ماکارونی، شــیرینی و شکالت، دام و 
طیور و ... است. این  تولیدکنندگان با تغییر قیمت اساسی 
در نهاده هایی مانند گندم، آرد، شــکر، روغن خام، کنجاله 
و ... مواجــه می شــوند که معموال در حجم باال اســتفاده 
می شوند.فروزان فرد افزود: در این شرایط تولیدکننده بدون 
اینکه به منابع جدید مالی دســت پیدا کرده باشــد برای 
ادامه فعالیت در همان ســطح فعلی ۴ تــا ۶ برابر با مواد 
اولیه گران تری مواجه اســت. اما در این طرح محل تامین 
نقدینگی کــه تولیدکننده بدون توقــف در تولید و بدون 
افزایش چشــمگیر هزینه ها بتواند بــه ادامه تولید بپردازد 
مشخص نیســت. آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این 
چند ســال با توجه بــه تورم های ســنگین و محدودیت 
تغییرات قیمتی که از ســوی دولت بر آن ها اعمال شــده 
در سطحی است که امکان تجهیز منابع برای تهیه خوراک 
ورودی تولیدی های خود داشــته باشــند؟او با بیان اینکه 
در اغلب مــوارد تولیدکنندگان تــوان تامین این منابع را 
ندارند به دالیل این موضوع اشاره کرده و گفت: به هرحال 
تولیدکنندگان یک قســمت از فعالیت های فعلی خود را با 

تامین مالی انجام می دهند و برخی سقف تامین مالی خود 
را استفاده می کنند و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند 
و برخــی برای افزودن، پشــتوانه های الزم و وثایق الزم را 
ندارند و برخی توان پرداخــت بهره بیش از این را ندارند. 
در نهایت تامین مالی برای ســمت عرضه در لحظه ای که 
قرار است قیمت های ورودی آن چند برابر شود و موضوعی 
جــدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا اســت، بدون تدبیر رها 
شده است.فروزان فرد با تاکید بر این که حمایت ها متناسب 
با واقعیتی نیســت که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند 
افزود: نتیجه این امــر می تواند تصمیم های محدودکننده 
از ســوی تولیدکنندگان به ویــژه در بنگاه های کوچک و 
متوســط باشــد. یعنی چون نمی توانند کار را پیش ببرند 
مجبور خواهند شــد بــه دلیل محدودیت منابع ســطح 
تولیدشان را کاهش بدهند.او ادامه داد: کاهش سطح تولید 
در شــرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت تمام شــده 
را برای تولیدکننده فراهم می کند. چرا که کاهش ســطح 
تولید زمینه افزایش نســبی هزینه هــای ثابت بر هر واحد 
تولید می شود. اگر مجموعه ای که روزانه هزار واحد از یک 
کاال را تولیــد می کرده بخواهد بــه دلیل محدودیت مالی 
۵۰۰ واحــد تولیــد کند هزینه ثابت بــه ازای هر واحد از 
محصول دو برابر شــده است.نایب رئیس کمیسیون توسعه 
پایدار اتاق ایران تاکید کرد: به این ترتیب یک فشار دوباره 
در مکانیزم قیمت گذاری برای تولید کننده ایجاد می شود 
که بــا توجه به محدودیتی که دولــت برای قیمت گذاری 
تعیین کرده این شرکت در فشار بیشتر برای قیمت گذاری 
قــرار می گیرد. به این دلیل که این قیمت ها متناســب با 
ایجــاد کاهش بهره وری و کاهش منفعت لحاظ نشــده و 

گرفتاری تولیدکننده در قیمت گذاری دیده نشــده است.
فروزان فرد بیان کرد: بنابراین دو مرحله فشــار از ســمت 
عرضه به تولیدکنندگان ضربــه می زند. در کنار این خواه 
یا ناخواه با توجه به افزایش عمومی قیمت ها و فشــارهای 
تورمی که به فضای کسب وکار و زندگی مردم موارد می شود 
دست کم در کوتاه مدت باید احتمال کاهش مصرف را هم 
ببینیم. کاهش مصــرف یعنی زمینه کاهش قیمت بازاری 
محصوالت. به عالوه کاهش مصــرف زمینه کاهش تقاضا 
و پاییــن آمدن میزان عرضــه را فراهم می کند که باز هم 
فشار آن بر تولیدکننده خواهد بود.او ادامه داد: بنابراین در 
این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار گرفتاری اســت. 
وقتی برای این موضوع برنامه ریزی می شــد باید نظرات و 
آســیب هایی که متوجه تولیدکنندگان بود دیده می شد.
فروزان فرد بر همین اساس پیشنهاد کرد: باید مکانیزم های 
تامیــن مالی از طریق بانک ها دســت کم بــرای دوره ای 
تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با این 
وضعیت منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.او افزود: 
در مواردی که دولت تامین ماده اولیه را انجام می دهد این 
تغییر قیمت را به رســمیت بشناسد و اگر عالقه مند است 
که تولید کاهش پیدا نکند باید تســهیالتی برای پرداخت 
در گام های اول برای تولیدکنندگان قائل شــود. همچنین 
باید در مورد جبران توان خرید و مصرف مصرف کنندگان 
تصمیمات درســت و پایدار اتخاذ شود تا از محل کاهش 
تقاضا گرفتاری بیشــتر برای تولیدکنندگان ایجاد نشود.
فروزان فرد به ســایت اتاق ایران گفــت: گام های عملیاتی 
در ایــن زمینه باید با همراهی صاحبان حرف و مشــاغل 
و فعاالن اقتصادی در عرصه تولید گرفته شــود. اســتفاده 

از نظــرات آنها به موقع خود می توانــد تصمیمات بهتر و 
کم هزینه تری گرفته شود.

اصلی ترین شاخص های اقتصادی ایران 
در هفته های گذشته

 اتــاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به 
بررسی وضعیت اصلی ترین شــاخص های اقتصادی ایران 
در هفته های گذشــته پرداخته اســت.به گزارش ایســنا، 
برآوردهــای تجاری در پایان فروردین ماه نشــان می دهد 
که میزان صادرات بدون نفت خام کشــور به ۳.۷ میلیارد 
دالر رســیده که نسبت به مدت مدت مشــابه سال قبل 
افزایــش ۷۰۰ میلیون دالری را نشــان می دهد.همچنین 
آمارها نشان می دهد که تقریبا در تمامی متغیرهای تجاری 
کشور، در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بهبود عملکرد به ثبت رسیده است.در میان اصلی ترین 
کاالهای صادراتی ایران، پروپان مایع شده، اوره، روغن های 
ســبک نفتی، متانول، بوتاه و پلی اتیلن بیشترین صادرات 
را داشــته اند. همچنین چین، امارات متحده عربی، عراق، 
ترکیه، افغانســتان، هند، پاکســتان، عمــان و تایلند نیز 
اصلی ترین مقاصــد صادراتی ایران را تشــکیل می دهند.
اتاق بازرگانی تهران، وضعیت نرخ دالر در ســامانه سنا را 
نیز بررســی کرده اســت. بر این اســاس نرخ دالر سنا در 
۲۶ اردیبهشــت امســال، نسبت به روز مشــابه سال قبل 
افزایش ۱۸ درصدی، نســبت به پایان ســال قبل افزایش 
حدودا پنج درصدی و نسبت به روز مشابه ماه قبل افزایش 
۲.۳ درصدی را به ثبت رســانده اســت.همچنین بیش از 
۴.۳ میلیــارد دالر تامین ارز در ســامانه نیما طی ۵۲ روز 
ابتدایی ســال جاری به ثبت رســیده که حاکی از افزایش 
۱۰۰ درصدی نســبت به سال گذشته است.اتاق تهران به 
بررســی نرخ تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با با دیگر 

کشورها نیز اقدام کرده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: ساالنه ۱۳۰ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی تولید می شود که در طول زنجیره 
تولید تا مصــرف، ۳۰ درصد آن تلف می شــود.به گزارش 
خبرنگار مهر، میرســامان پیشوایی در ســخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه به مناسبت روز ملی بهره وری گفت: 
اول خرداد هر سال روز ملی بهره وری تعیین شده؛ بهره وری 
و بهینه ســازی به این معناســت که از منابع کم، خروجی 
بیشتری خلق کنیم و با مصرف کم اقتصاد را رونق دهیم.وی 
با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقالب که روی بهره وری 
تاکید جدی داشتند و آن را دغدغه خود دانستند، گفت: به 
گفته مقام معظم رهبری یکی از مشــکالت کشور کاهش 
بهره وری است یعنی بسیار بیشتر آنچه هزینه می کنیم بهره 
برداری نمی کنیم؛ بهره وری در کشــور کم است.پیشوایی با 
اشــاره به اهمیت باالی بهره وری در کشــور افزود: به طور 
مثال مصرف ســرانه آب شهروندان تهرانی روزانه ۲۵۰ لیتر 
اســت این در حالی است که در کشــورهای دیگر خصوصاً 
کشورهای توسعه یافته ۷۰ تا ۸۰ لیتر سرانه مصرف روزانه 

آب آنهاســت یعنی ما سه برابر کشورهای توسعه یافته آب 
مصرف می کنیم. در بخش انرژی هم شــاخص شدت انرژی 
نشان می دهد وضع مطلوبی نداریم.رئیس سازمان بهره وری 
ایران به کم بودن بهره وری در بخش های کشاورزی و صنعت 
اشاره و اظهار کرد: ســاالنه در کشور ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون 
تن محصول کشــاورزی تولید می کنیم که ۲۵ تا ۳۰ درصد 
آن معــادل ۳۹ میلیون تن در زنجیره تولید تا مصرف تلف 
می شود به این معنا که از زمان برداشت تا بسته بندی، حمل 
و نقــل و مصرف در خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محصوالت 
کشاورزی هدر می رود. برای این میزان هدررفت ۹ میلیارد 

متر مکعب آب مصرف می شود. 
یعنــی ۹ میلیارد متر مکعــب آب را به محصول تبدیل 
می کنیــم و آن را هدر می دهیم.وی بــا تاکید بر اینکه این 
کار نه با میراث اسالمی و نه با میراث ایرانی تطبیق دارد، به 
هدررفت انرژی در ســاخت و سازها و معماری ساختمان ها 
اشاره کرد و گفت: در قرآن فرد »ُمَبّذر« به معنای فرد ریخت 
و پاش کننده برادر شیطان که نسبت به رب خود کافر است 

شناخته شــده است.پیشوایی به نقش همه آحاد جامعه در 
کاهش بهره وری اشاره کرد و گفت: در صنعت نیز بهره وری 
پایین است از آنجایی که سرمایه خارجی زیادی برای تزریق 
به صنعت نداریم بنابراین تنها راهی که برای ما باقی می ماند 
رشد بهره وری است.رئیس سازمان بهره وری ایران، بهره وری 
را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت در حال حاضر دانست و 
گفت: برای آنکه این اتفاق بیفتد باید از خانه هایمان شروع 
کنیم و در مصرف آب، انرژی و حتی لحظه به لحظه عمرمان 
کوشا باشــیم.وی با بیان اینکه بهره وری در دولت سیزدهم 
از یک حرکت ملی آغاز می شــود، تصریــح کرد: زمانی در 
قیمت گذاری منابع درســت عمل نکردیم امروز عزم دولت 
آن اســت که جلوی قاچاق منابع را از طریق قیمت گذاری 
واقعی بگیرد اما در طول اجرای آن برای اقشــاری که دچار 
آسیب می شوند منابعی در نظر می گیرد با این حال گریزی 
نیســت که به سمت ایجاد نظام بهره وری در خانه و جامعه 
برویم. باید این موضوع را به صورت جهاد ببینیم.پیشــوایی 
یادآور شــد: یکی از اهداف نظام اسالمی ایجاد عدالت است، 

هر وقت از عدالت صحبــت می کنیم صرفاً به عدالت درون 
نســلی می پردازیم و منابع را میان خودمان به خوبی توزیع 
می کنیم در حالی که یک موضوع بســیار مهم، عدالت بین 
نسلی است. چه کسی گفته نفتی که در اختیار ماست فقط 
متعلق به نسل ماســت؟ قطعاً به فرزندان ما و آیندگان هم 
تعلق دارد.وی افزود: اگر این منابع را خرج امور جاری کنیم 
باید به عدالت بین نسلی پاسخگو باشیم لذا هدف این است 
این منابع را صرفاً خرج امور مولد کنیم تا برای آینده ایجاد 
ارزش کند. این اتفاق به بهره برداری در منابع هم می انجامد.
وی تاکید کرد: عزم دولت سیزدهم این است که این اتفاق 
رخ بدهد و دیگر منابع زیرزمینی را خرج بودجه جاری نکنیم 
بلکه در بودجه های عمرانی و پروژه هایی که خلق ارزش برای 
نسل های آتی دارد خرج شود.رئیس سازمان ملی بهره وری 
ایــران بیان کرد: یکی از مواردی که دشــمنان به آن طمع 
کرده است مسائل اقتصادی است لذا در موقعیت فعلی هدف 
جدی دولت این است که از امتحانی که در حوزه اقتصادی 

داریم سربلند بیرون بیاید.

آیا تورم بعد از اصالح یارانه ها کاهش پیدا می کند؟ 

مقایسه تورم »بود« و »نبود« ارز دولتی

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

سه نگرانی تولیدکنندگان پس از اصالحات ارزی

رئیس سازمان ملی بهره وری خبر داد

دورریز محصوالت کشاورزی، ۳۰ درصد کل تولیدات

ســتاد تنظیم بازار با بررسی بسته سیاستی وزارت 
راه و شهرســازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره 
بها در تهران و شهرســتان ها را تعیین کرد.به گزارش 
ایسنا، در این جلســه که به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد، ســقف افزایش اجاره بهای مسکن 
نســبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر 
۲۵ درصد، کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 
۲۰ درصد و ســایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف 
شد تا با مشاوران امالک متخلف که این سقف افزایش 
را رعایت نکنند، برخورد نماید.بر این اساس همچنین 
وزارت راه و شهرســازی موظف شــده بــه انعکاس و 
معرفی واحدهای مســکونی خالی از سکنه به سازمان 
امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه 
شده از محاســبه و تعیین قیمت برخی اقالم و کاالها 
گفت: فراوانــی و نظارت به صــورت توأمان، تضمین 
کننده قیمت تعیین شــده در بــازار خواهد بود.معاون 
اول رئیس جمهور با اشــاره به این که »گزارش ها نشان 
می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توســل به تغییر 
شکل بسته بندی برخی کاالها به دنبال گرانفروشی و 
افزایش قیمت هستند«، تصریح کرد: سازمان تعزیرات 
در این زمینه نظارت جدی داشــته باشــد و از افزایش 
قیمت خودسرانه کاالها جلوگیری کند.وی با اشاره به 

بهبود شــرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از 
وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل 
صف هــای طوالنی در نانوایی ها به طــور کامل مرتفع 
شود.مخبر همچنین با تاکید بر »لزوم استمرار آگاهی 
بخشی و اطالع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و 
مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه« افزود: 
توزیع و عرضه کاالهای اساســی از طریق الکترونیک و 
هوشــمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا 
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات ضمن فراخوان به 
شرکت ها و تشکل های فعال در این حوزه، زمینه توسعه 
عرضه کاال از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه های 
هوشمند را مهیا ســازد.در این جلسه که رئیس دفتر 
رئیس جمهور، وزرای صنعــت معدن و تجارت، جهاد 
کشــاورزی، امور اقتصادی و دارایــی، تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کشور، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی، رئیس ســازمان بازرسی کل کشور و استاندار 
تهران نیز حضور داشــتند گزارشی از آخرین وضعیت 
بازار و اجرای مصوبات جلســات روزهای گذشته ستاد 
ارائه شــد.در این نشست معاون وزارت صمت گزارشی 
از افزایش نظارت و بازرسی ها در بازار ارائه کرد و گفت: 
تعداد بازرســی ها حدود ده برابــر افزایش پیدا کرده و 
موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده 

است.

به دنبال آنکه ســامانه فروش )تخصیص( خودرو در 
روزهــای ابتدایی فعالیت خود بــا اخالل هایی در روند 
ثبت نام روبرو بود، طبق اعالم، اکنون همه مشــکالت و 
اختالالت برطرف شــده و متقاضیان می توانند ثبت نام 
و درخواســت خود برای خرید خودرو مورد نظر را ثبت  
کنند.به گزارش ایسنا، سامانه فروش )تخصیص( یکپارچه 
خودرو به آدرس sale.iranecar.com از روز یکشنبه 
هفته ی گذشته، در دسترس عموم قرار گرفت و فعالیت 
خود را رسما آغاز کرد.  طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، 
متقاضیان می توانستند از بخشنامه های مختلف فروش 
خودرو که از سوی تمامی شرکت های خودروسازی ارائه  
شــده بود، مطلع شوند و در نهایت از روز سه شنبه )۲۷ 
اردیبهشــت ماه(، اولین عرضه رســمی خودرو در قالب 
سامانه یکپارچه فروش خودرو با مهلت یک هفته ای برای 
ثبت درخواست توسط متقاضیان آغاز شد.اما دو روز اول 
فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو متقاضیان 
با مشــکالتی در رونــد ثبت نام هــم در ثبت اطالعات 
شــخصی و هم در ثبت درخواست برای ثبت نام خودرو 
مورد نظر دچار مشــکل شــده بودند و روند ثبت نام با 
اختالل روبرو بود.از جمله مشکالتی که متقاضیان با آن 
مواجه شده بودند، می توان به عدم اتصال با گوشی همراه 
در ساعات ابتدایی، مشکل در مرحله ربات )تایید »من 
ربات نیســتم«(، اختالل در بارگذاری اطالعات و عدم 
ثبت اطالعات، عدم ارائه کد رهیگری و... اشاره کرد. این 

اختالالت تا صبح روز گذشــته نیز وجود داشت و بطور 
کامل حل نشده بود اما اکنون سایت سامانه بطور کامل و 
بدون اختالل در روند، در حال فعالیت است و متقاضیان 
بدون مشــکل می توانند به ثبت نام در سامانه و سپس 
ثبت درخواست برای خودرو مورد نظر خود از ۳۰ خودرو 
ارائه شــده از سوی شش خودروساز دولتی و خصوصی، 
در قالب طرح هــای فروش فوق العــاده، پیش فروش و 
مشــارکت در تولید، اقدام کنند.با توجه به اینکه برای 
نخستین بار سامانه ای با این وسعت )عرضه ۳۰ محصول 
از محصوالت خودروسازان دولتی و خصوصی( آغاز به کار 
کرده بــود، اختالل های ابتدایی را می توان بر حســاب 
هجوم افراد در ساعات اولیه گذاشت. این موضوع توسط 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
نیــز مورد تایید بود و اختــالل در روزهای ابتدایی را با 
توجه به گستردگی فعالیت، طبیعی خواند و تضمین کرد 
که هرگونه مشکل،  قطعا پس از ۷۲ ساعت حل خواهد 
شد.اکنون اما مشکالت و اختالل ها همگی حل شده و 
متقاضیان می توانند تــا پایان مهلت مقرر با مراجعه به 
آدرس اینترنتی سامانه یکپارچه فروش خودرو، ثبت نام 
خود را انجام داده و در خواست خود برای خرید خودرو 
موردنظر را ثبت کنند. این نیز مورد تاکید اســت که با 
توجه به اینکه تقدم و تاخیر زمان ثبت نام متقاضیان در 
برنده شدن آن ها تاثیری ندارد، اختالل  روزهای ابتدایی 

جای نگرانی برای مشتریان نخواهد داشت.

مشکالت سامانه یکپارچه فروش خودرو حل شدسقف افزایش اجاره بهای مسکن در تهران مشخص شد


