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ثبت 4100 گزارش در سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه اندازی سامانه 
سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، 
مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت های اصلی ســازمان دانست و خبر داد: طرح 
سوت زنی در راستای شناسائی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، با جدیت درحال 
انجام اســت. به گزارش سازمان مالیاتی کشور، »داود منظور« با بیان این مطلب 
که سوت زنی یک مسئولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است 
افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی 
حاصل می شــود و الزم اســت تا در دوره تحولی، گسترش حوزه های نظارتی و 
رســمی در کنار تعریف شیوه های جدید همکاری ها و تعامالت مردمی در اولویت 
قرارگیــرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدســازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام 
تعهدات قانونی و شناســایی بخش های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از 

سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می سازد.
وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت های 
مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادســتیزی و برقراری عدالت اقتصادی در 
اولویت این ســازمان اســت، اظهار داشــت: پس از راه اندازی سامانه سوت زنی 
مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند 

رسیدگی ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد 
و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشــکی )اعم از پزشــک، 
بیمارستان، درمانگاه و...(، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس 
از اخذ و تکمیل اطالعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت 
قانونی نصب و اســتفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و اســتفاده 
دستگاه پوز، ارســال شده اســت. دکتر منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره 
گــزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، 
استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده 
و ۸۰ فقره نیز پس از بررسی اطالعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی های الزم و 
قانونی صورت گیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به ۳ فقره از 
گزارشــات سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد 

نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود.
وی در ادامه از شــهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی 
intamedia.ir در قسمت ویژه »سوت زنی«، گزارش های خود را ارسال نمایند 
و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، 

بهره مند شوند.

آغاز طرح سنجش وزن مواد غذایی
مدیــرکل اســتاندارد تهــران از اجرای طرح ســنجش وزن بســته بندی  
فرآورده های صنعت غذایی و شوینده، در استان تهران بصورت آزمایشی، خبر 

داد.
به گزارش ایســنا، به نقل از اداره  کل استاندارد استان تهران، نوری در این 
خصوص تشریح کرد: در پی افزایش میزان کم فروشی در برخی از فرآورده ها، 
بویــژه پس از اجرای طرح اصالح یارانه ها، ســازمان ملی اســتاندارد ایران با 
همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، اقدام به بازرســی مشــترک از واحدهــای تولیدی صنایع 

غذایی و شوینده و همچنین توزین محصوالت بسته بندی شده کرد.
وی با اشــاره به اینکــه این طرح با هدف رعایت حقــوق مصرف کنندگان 
و مقابله با کم فروشــی و نیز نظارت دقیق تر بر بازار، در اســتان های تهران و 
البرز که ســهم ۴۰ درصدی از عرضه کل کشور را دارند، به عنوان استان های 
منتخب در حال اجراست، افزود: کمیته اقدام ویژه، با تالش کارشناسان اداره 
اندازه شناســی، اوزان و مقیاس های اداره  کل استاندارد استان تهران، از تاریخ 
۲۴ خرداد ماه ســال جاری، کار خود را آغاز کرد و در این راستا، از واحدهای 
تولیدی اســتان بازرسی انجام شده  اســت. گفتنی است، بازرسی ها همچنان 

ادامه دارد و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

آغاز فروش بلیت هواپیما با قیمت  غیرتعرفه ای
 برای اتباع خارجی

با اعمال قیمت های غیرتعرفه ای فروش بلیت هواپیما برای اتباع غیر ایرانی، 
نرخ پرواز در بسیاری از مسیرهای داخلی برای خارجی ها تا بیش از ۵ میلیون 

تومان فروخته می شود.
به گزارش ایرنا، از روز شــنبه فروش بلیت هواپیما با نرخ یارانه ای به اتباع 
خارجی از سوی همه شرکت های هواپیمایی حذف و مسافرت هوایی خارجی ها 
در مســیرهای داخلی »بیزنس کالس« محاسبه شد. تا پیش از فروش بلیت 
غیرتعرفه ای به اتباع خارجی فقط از ســوی چند شــرکت هواپیمایی انجام 

می شد.
روز گذشته » مقصود اسعدی سامانی« دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
درباره هدف از تغییر تعرفه فــروش بلیت هواپیما گفت: فروش بلیت هواپیما 
در محدوده سقف قیمتی به اتباع خارجی بسیار ارزان  تمام می شود و همین 
مزیت باعث آن شده بود که اتباع خارجی مسافرت در داخل ایران را با هواپیما 
انجام دهند و بلیت در فصل ســفر مثل تابستان و عید نوروز از دسترس اتباع 
داخلی خارج شود. با آغاز اعمال قیمت های جدید و تغییر تعرفه فروش قیمت، 
بلیت تهران به چابهار با شــرکت هواپیمایی کاسپین برای اتباع خارجی برای 
روز چهارشنبه ۸ تیرماه به رقم ۲ میلیون و ۶۱۲ هزار تومان رسید. شهروندان 
کشــورمان اما می توانند در همین روز با رقم یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان 
مســیر هوایی تهران- تا چابهار را طی کنند. در مسیر تهران- مشهد به عنوان 
یکی دیگر از مسیرهای پرتقاضای اتباع خارجی، قیمت بلیت غیرتعرفه ای برای 
روز چهارشنبه با شرکت هواپیمایی آتا دو میلیون و ۴۵۹ هزار تومان به فروش 
می رود. مسیر تهران به زاهدان شرکت هواپیمایی زاگرس نیز برای روز جمعه 

۱۰ تیر ماه یک میلیون و ۷۹۶ هزار تومان به فروش می رسد.
بلیت پرواز در مسیر تهران به اهواز نیز برای اتباع غیر ایرانی در روز جمعه 
با دو شــرکت هواپیمایی فالی پرشیا و زاگرس از محدوده قیمتی یک میلیون 

و ۸۱۶ هزار تومان تا دو میلیون ۹۹۲ هزار تومان به فروش می رود.
به گزارش ایرنا برای بلیت شــرکت های هواپیمایی اکنون در پروازهای زیر 
یک ساعت ۱۰۰ دالر و باالی یک ساعت ۱۵۰ دالر معادل ریالی درنظر گرفته 
شده است. اتباع کشــورهای همسایه با هدف گردشگری و انجام سفر زیارتی 
به ایران سفر می کنند و اخیرا بعد از پایان کرونا تردد اتباع خارجی در برخی 
مسیرهای داخلی از جمله شهرهای زیارتی و شمال کشور افزایش یافته است 

و باعث شده که بلیت از دسترس اتباع ایرانی خارج شود.

واردات 1۳1 هزار تن گندم و روغن خام به کشور
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: میزان ۱۳۱ هزار تن گندم و روغن 
خام در ســه ماهه بهار سال جاری از طریق بنادر ســه گانه استان گیالن وارد 
کشور شد. به گزارش ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران )مبدأ(؛ این شرکت 
بر اســاس تکالیف و وظایف تنظیم بازار، تأمین انواع کاالهای اساسی، شامل 
گندم، روغن خام، برنج و شکر از بنادر جنوب و شمال کشور را در دستور کار 
دارد و هم زمان با ورود این کاالها از بنادر جنوبی، بخشی از محصوالت مذکور 

نیز طریق بنادر شمالی وارد کشور می شود.
بر اســاس این گزارش، در سه ماه نخست امســال، ۱۰۶ هزار تن گندم از 
طریق دریای خزر وارد کشور شده و پس از ترخیص، محموله های این کاالی 
کشــاورزی بارگیری شــده و بر اســاس برنامه ی حمل ونقل شرکت بازرگانی 

دولتی ایران به مراکز ذخیره سازی ارسال گردیده است.
این گــزارش می افزاید، در همین مدت، ۲۵ هزار تن روغن خام نیز از این 
طریق وارد کشــور شــده که پس از تخلیه این مقدار روغن، نسبت به ارسال 
آن به کارخانه های روغن این اســتان و سایر استان های کشور برای تصفیه و 
تبدیل به روغن خوراکی اقدام گردیده اســت. بنابراین گزارش، خرید تضمینی 
گنــدم و دانه های روغنی از خرداد در اســتان گیالن آغاز گشــته و با تجهیز 
و راه اندازی ســه مرکز خرید در شهرســتان های رودبار و دیلمان و ســیلوی 
سراوان، تاکنون بیش از ۳۰۰ تن گندم و ۳۴ تن کلزا از کشاورزان این استان 
خریداری شده اســت. گفتنی است، استان گیالن با دارا بودن سه بندر انزلی، 
کاســپین و آســتارا، توان باالیی در واردات کاالهای اساسی و تأمین کاالهای 

عمومی موردنیاز مردم از مبدأ بنادر کشورهای همجوار دریای خزر دارد.

ویژه

حقوقمصرفکننده

ایرالین

رویداد

مرکز پژوهش های مجلــس اعالم کرده که توان مصرف 
برق استخراج کنندگان رمزارز در بدبینانه ترین حالت کمتر از 
۸۰۰ مگاوات ساعت بوده، در حالی که کسری تراز شبکه برق 
کشــور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است، یعنی در 
بدبینانه ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور 

را می توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
به گزارش ایسنا، با شروع به کار نظام پرداخت بدون نیاز 
به بانک بیت کوین در ســال ۲۰۰۸ از سوی شخصی با نام 
مستعار ساتوشــی ناکومتو، به مرور مراکز سیاست پژوهشی 
مختلف دنیا نیز به بررســی ابعاد ایــن موضوع پرداختند و 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در ســال ۱۳۹۲ همزمان با 
سایر مراکز سیاست پژوهی دنیا این موضوع را مورد بررسی 
قرار داده و طی ســال های گذشته گزارش های متعددی در 

این موضوع منتشر کرده است.
فناوری حمایت کننده از این پدیده، دفتر کل توزیع شده 
یا به اختصار DLT است. این فناوری به اعضای شبکه کمک 
می کند که بتوانند بدون نیاز به شخص ثالث تراکنش هایی را 
به صورت دائمی ثبت کنند. با استفاده از این فناوری بیت کوین 
به وجود آمد، اما اتریوم و سایر پدیده های مشابه هم از این 
فناوری بهره می برند. بعضــی از انواع این پدیده ها همچون 
بیت کوین و اتریوم برای اداره شبکه به روشی به نام استخراج 
تکیه دارند که موجب مصرف غیرمتعارف برق می شود. سوال 
این اســت که تاثیر استخراج بر مصرف برق کشور چیست 
و چه مقدار از خاموشــی ها را می توان به استخراج رمزارزها 
نسبت داد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، استخراج 
رمزارز را معرفی و میزان مصرف برق اســتخراج رمزارزهای 

بیتکوین و اتریوم را در کشور بررسی کرده است.
صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

از دیدگاه کاربران، جذابیت رمزارزها به یک نوآوری در آنها 
مربوط اســت که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد. 
برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام پرداخت بدون اتکاء 
به شــخص ثالث یا نهاد واسط و بدون خلق بی ضابطه واحد 
پرداخت اســت. نوآوری رمزارز اتریوم، ایجاد امکان تعریف 
قرارداد هوشمند و اجرای خودکار مفاد قراردادها و پرداخت 
وجه به ازای تحقق شــرایط از قبل مشــخص شده است. 
نوآوری مهم رمــزارز ای اواس ایجاد رایانه جهانی از تجمیع 
تــوان رایانه های متکثر برای ایجــاد برنامه های کاربردی و 
متمرکزسازی منابع رایانشــی برای اجرای این هدف است. 
بعضــی رمزارزها نیــز بهره گیری از فضای ذخیره ســازی 

استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار می دهند.
هزینه مشارکت در هر کدام از طرح های اقتصادی ارزهای 
مجازی به دو دسته تقسیم می شود: هزینه های سرمایه ای و 
هزینه های عملیاتی )جاری(. به هزینه خرید سخت افزارهای 
جدید مانند دســتگاه تولید برق یا وســائل رایانشی مانند 
استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به  هزینه استفاده از 
سخت افزارها مثل هزینه برق و سوخت، هزینه های عملیاتی 
می گویند. ممکن است مشــارکت در استخراج رمزارزها با 

اســتفاده از منابع ســخت افزاری مازاد که از قبل خریداری 
شــده انجام شود. در این صورت محاسبه هزینه های جاری 
اهمیــت پیدا می کند و در صورتی کــه تجهیزات جدیدی 
خریداری شــود، عالوه بــر هزینه های جــاری هزینه های 
سرمایه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نهایتا این هزینه ها 
باید با درآمد ناشــی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از 
مشارکت در این طرح ها مقایســه شوند تا صرفه اقتصادی 
استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوت های منابع رایانشی 
مورد استفاده رمزارزها، رقابت در استخراج و نوسانات قیمت 
رمزارزهــا از مهم ترین موضوع هایی هســتند که در صرفه 

اقتصادی رمزارزها نقش دارند.
منابع رایانشی مورد استفاده و تفاوت 

در هزینه جاری
مشــارکت در اســتخراج هر کدام از ارزهای مجازی به 
منابع ســخت افزاری متفاوتی نیاز دارد و هر کدام از منابع 
ســخت افزاری هزینه های جاری خاص خــود را دارند. مثال 
اشــتراک گذاری توان پردازنده مرکــزی و کارت گرافیک 
رایانه ها نیازمند مصــرف برقی بیش از مصرف برق معمول 
رایانه اســت و هزینه برق و اســتهالک تجهیــزات باید در 
محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد. 
اشتراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری الزم دارد؛ 
اما حافظه موقتی گران تر و تجمیع آن ســخت تر است. به 
عبارت دیگر به اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها 
در ساعات کار آنها تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد 
نمی کند و اســتهالک کمتری دارد. در عــوض از ظرفیت 

پهنای باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده می شود.
ســازوکار اســتخراج بعضی از رمزارزها به گونه ای است 

کــه هر فردی کــه نرم افــزار الزم را روی رایانه خود نصب 
کرده باشــد، می تواند در اســتخراج آن رمزارز مشــارکت 
کند. در مقابل، امکان اســتخراج بعضی رمزارزها تنها برای 
کسانی امکان پذیر است که شــرایط خاصی را احراز کنند، 
مثال مقداری از آن رمزارز را در اختیار داشــته باشند. برای 
مثال برای اســتخراج بیتکوین هیچ پیش شرطی جز نصب 
نرم افزارهــای الزم وجود ندارد و هر فردی می تواند اقدام به 

استخراج این رمزارز کند.
ارزش باالی بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی 
در سراســر جهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و در 
نتیجه اگر شــخصی با یک رایانه ســاده و به تنهایی قصد 
اســتخراج بیت کوین را داشته باشد، شــانس بسیار اندکی 
برای موفقیت خواهد داشــت، بنابراین افراد متکثر با نصب 
نرم افزارهای اشــتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس 
خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش می دهند. 
در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیت کوین به ازای 
اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد. اما مساله 
این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی 

بیت کوین او فراتر باشد.
بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر طراحی 
شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه 
کنند. به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب می شود 
که همواره افراد بیشتری به اســتخراج بیت کوین بپردازند 
و مقدار بیت کوین های قابل اســتخراج نیــز به مرور کمتر 
می شود. بنابراین شــانس موفقیت در استخراج بیت کوین 
اگر تعــداد معامالت هم کاهش پیدا کند، کمتر می شــود 
و در صورت مشــارکت بــا دیگران هم، میــزان بیت کوین 

استخراج شــده همواره کمتر و کمتر خواهد شــد. بنابراین 
ممکن اســت از زمان سفارش تجهیزات ســرمایه ای برای 
اســتخراج بیت کوین تا زمان نصب و راه انــدازی آن درآمد 
قابل کسب، کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان 
رایانش مورد نیاز در اســتخراج دیگر رمزارزها ممکن است 
متفاوت باشد و در تیجه بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها 

نیز متفاوت خواهد بود.
نوسانات قیمت

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا 
می کند و نوســانات باالی قیمت رمزارزهــای اولیه یکی از 
نقاط ضعف آنها به شمار می رود، بنابراین بررسی اقتصادی 
نوســانات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر قرار گیرد. بعضی 
رمزارزها به پایدارسکه معروف هستند. پایدارسکه ها طوری 
طراحی شــده اند کــه اگر قیمت آنها بیــش از مقدار مجاز 
افزایش پیدا کند، سیاست های موثر بر کاهش قیمت آنها و 
اگر قیمت آنها کاهش پیدا کند سیاست های موثر بر افزایش 

قیمت به صورت خودکار اجرایی شوند.
اما بسیاری از رمزارزها چنین ســازوکاری ندارند. البته 
بیشترین رمرارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت 
می کنند، یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معموال قیمت 
دیگر رمزارزها نیز کاهش یا افزایش می یابند. البته ســهم و 
اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش اســت. 
گرچه ورود موسســه های مالی بــه خرید رمرارز بیت کوین 
مقداری ســهم این رمــزارز را باال برد، امــا کاهش جایگاه 

بیت کوین دنباله دار بوده است.
نوسانات باالی قیمت رمزارزها، سرمایه گذاری و مشارکت 
مستقیم یا غیرمستقیم دولت ها، بانک ها و موسسه های مالی 
و اعتباری را با ریسک زیادی همراه می کند، اما افراد حقیقی 
و حقوقی بخش خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش 
سریع تری که نسبت به وضعیت های جدید دارند، می توانند 
با پذیرش و مدیریت این ریســک ها )مانند دیگر بازیگران 
جهانی( به اســتخراج رمزارز مبادرت کنند. بنابراین نقش 
مهم تر مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با 

موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصی است.
مصرف غیرمجاز بیت کوین

 با برخورد قضایی روبه رو شده است
آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی بر در ایران مطرح شده 
و موضوع سیاســت گذاری قرار گرفته، مربوط به استخراج 
بیت کوین بوده اســت. همچنیــن، بزرگ ترین خطری که 
مدنظر سیاســت گذار بوده، آســیب به پایداری شبکه برق 
کشور بوده اســت. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد 
قضایی روبه رو شده است. تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه 
رمزارز بیت کوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با 
استخراج کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، 
مجموع کشــف و شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج 
رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که توان مصرفی 

آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.

پیرو انتشار گزارشــی با عنوان »از مقصر دانستن دولت 
قبل تا دســتکاری در نرخ تورم شــهریور ۱۴۰۰« در تاریخ 
۵ /۴ /۱۴۰۱ در روزنامه مردم ســاالری، جوابیه ای از ســوی 

روابط عمومی  بانک مرکزی برای روزنامه ارسال شده است.
متن این جوابیه به شرح زیر است: 

بر اســاس اطالعات موجود تورم متوســط دوازده ماهه 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار 
دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹.۰ 
درصد بود، در پایان دولت دوازدهم )مرداد ۱۴۰۰( به ۵۸.۳ 
درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده است. با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده 
در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت 
کاالها و خدمات و تامین مناسب کاالهای اساسی، نرخ تورم 
رونــد نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی 
به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان ســال ۱۴۰۰ رسید. این روند 
کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و 
تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری  به 

۴۱.۹ درصد رسیده است.
عالوه بر این، تورم نقطه به نقطه شــاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی که در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم بی ســابقه 
۶۵.۳ درصد رســیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ سال جاری 
با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رســید. هرچند 
متاثــر از اجرای سیاســت مردمی ســازی یارانه ها و حذف 
تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، 
روند حرکتی نــرخ تورم نقطه به نقطــه در دو ماه اخیر با 
افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می بایست خاطر نشان 
شــود قاعدتاً با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها به عنوان 
یک سازوکار اصالحی در قیمت کاالهای اساسی، بیشترین 

میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه های اولیه اجرای طرح 
رخ می دهد که این تحوالت نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه 

اردیبهشت ماه منعکس شده است.
الزم به ذکر اســت تداوم این سیاســت برای یک دوره 
میان مــدت با آثــار جانبــی نامطلوبی از جملــه کاهش 
رقابت پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولي ناشی از عدم 
تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نســبت به نیاز ارزی و 
افزایش تقاضا براي واردات کاالهاي اساسي مواجه بوده است. 
به بیان دیگر در ســال های اخیر متاثر از کسری منابع ارزی 
دولت )قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی( چالش های جدی 
ایجاد گردید کــه یکی از مهمترین آن ها افزایش پایه پولی 
از محل تفاوت نرخ نامه ای خرید و فروش ارز توســط بانک 

مرکزی بوده است. 
بنابراین هرچند سیاســت حذف ارز ترجیحی در قالب 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در ماه های نخست اجرای 
طرح موجب اصالح و افزایش قیمت کاالهای اساسی مرتبط 
با تخصیص ارز ترجیحی می گردد، لیکن با توجه به تقلیل و 
حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توســط 
بانک مرکزی، بســترهای افزایش دهنده نــرخ تورم از این 
محل را در آینده کاهش خواهد داد. ضمن آنکه اجرای این 
طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز 
فســاد و قاچاق کاالهای اساسی بواسطه اختالف زیاد میان 
قیمت های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده اســت. 
عالوه براین می بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت 
کاالها در ماه های اخیر ناشی از افزایش بی سابقه قیمت های 
جهانی، تغییر شــرایط جوی و تنش هــای آبی، تنش های 
سیاسی و بینالمللی بوده اســت. صرف نظر از این دولت و 
مجموعه اقتصادی تالش نمــوده با افزایش یارانه توزیعی و 

همچنین بازتوزیع منابــع حاصل از این اقدام به دهک های 
مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از 

خانوارهای کشور را فراهم آورد.
در بخــش دیگری از مطلب منــدرج در این خبرگزاری 
عنوان شــده اســت؛ »درحالیکه دولت اســتقراض از بانک 
مرکزی را خط قرمز خود می دانست اما در عوض آنچه اتفاق 
افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چندماه اخیر 
بوده که توســط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد 
تا مهر ایجاد شــده بود. بدین معنا رشــد نقدینگی هنوز به 
دوران قبل از مرداد که اغاز دولت ســیزدهم بوده نرســیده 
است.« در خصوص مطالب مطرح شده نکاتي به شرح ذیل 

ارائه مي گردد.  
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی 
و تــورم به عنوان یکی از مهمتریــن اولویت های اقتصادی 
دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، 
اقدامات مهمی از ســوی بانک مرکزی صورت گرفت که از 
جمله آن ها می توان به فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و 
سایر نهادهای مالی، توسعه عملیات بازار باز، اجرای مصوبه 
مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده های بانکها 
به صورت اوراق مالي اسالمی، کنترل رشد خلق پول توسط 
بانک ها با اجرای »سیاســت احتیاطي کنترل رشد ترازنامه 
شبکه بانکي«، تســویه ریالی تنخواه گردان خزانه در پایان 
ســال ۱۴۰۰، تعدیل نسبت ســپرده قانونی و بازنگری در 

نرخ های سود در بازار پول اشاره نمود.
در نتیجه اقدامات صورت گرفته، نرخ رشــد دوازده ماهه 
نقدینگی در نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری 
روند کاهشــی داشته به طوری که نرخ رشــد دوازده ماهه 
نقدینگی از ۴۲.۸ درصــد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ 

درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود 
۲.۶ واحد درصد از رشــد نقدینگــی در پایان فروردین ماه 
۱۴۰۱ به افزایش پوشــش آماری )اضافه شــدن اطالعات 
بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی( مربوط بوده و در صورت 
تعدیل بابت افزایش پوشــش آماری مذکور، رشد نقدینگی 
در دوازده ماهــه منتهــی به فروردین مــاه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ 
درصد کاهش یافته اســت. الزم به توجه است که کمترین 
نرخ رشــد نقدینگی در دوران قبل از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ 
معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده ماهه منتهی 
به فروردین ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همانطور که مالحظه 
می گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید 
تا حدودی مهار شــده و انتظار می رود با تداوم سیاست های 
اقتصادی این دولت رشــد نقدینگی ساالنه کماکان به روند 

نزولی خود ادامه دهد.
بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ 
نیز نشــان می دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد 
پایه پولی کاسته شــده، به طوری که رشد متغیر مذکور از 
۴۲.۱ درصد در پایان مردادمــاه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در 
پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی 
روند اجزای نقدینگی  )پول و شــبه پول( در شش ماهه دوم 
ســال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان دهنده بهبود 
ترکیب نقدینگی است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از 
۲۰.۱ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در 
پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و ســهم شبه پول از 
نقدینگی نیز در ایــن دوره از ۷۹.۹ درصد به ۸۰.۳ درصد 
افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و 
سازگار با روند شاخص هاي قیمتي و کنترل و مهار انتظارات 

تورمي است.

گزارش ایرنا از روند پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به 
متقاضیان بیانگر این است که با گذشت چهار هفته از دستور 
دولت بر انجام این کار بانک ها می گویند بخشنامه ای دریافت 
نکرده اند. در ســال جاری معاونت مســکن و ساختمان در 
اطالعیه ای از آغاز ثبت نام متقاضیان تسهیالت کمک  ودیعه 
مسکن از روز پنج شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق ثبت 

درخواست در سامانه طرح های حمایتی مسکن خبر داد.
متقاضیان دریافت تسهیالت در سال جاری می توانند به 
آدرس اینترنتی به نشانی http://saman.mrud.ir مراجعه 

و درخواست خود را ثبت کنند.
به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیالت 
ماده ۴ قانون جهش تولید مســکن به منظــور حمایت از 
مستاجران در سال جاری تا ســقف ۴۰ هزارمیلیاردتومان 

تسهیالت کمک ودیعه مســکن از طریق معرفی وزارت راه 
و شهرسازی توسط بانک های عامل پرداخت می شود. سقف 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، 
مراکز اســتان ها ۷۰ میلیون تومان و سایر نقاط شهری ۴۰ 
میلیون تومان مصوب شد. نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد و 
دورهب بازپرداخت پنج ساله است. با گذشت چهار هفته از 
اطالعیه معاونت مسکن وساختمان گزارش ها حاکی از این 
است که بانک ها هنوز هیچ برنامه ای برای پرداخت تسهیالت 

به متقاضیان در سال جاری ندارند.
بسیاری از بانک ها در اظهارات خود مدعی شدند که هنوز 
بخشنامه جدید برای آنها ارسال نشده است و عنوان می کنند 
که حداقل زمان ارسال بخشنامه جدید به بانک ها دو تا سه 

ماه زمان نیاز دارد و به این زودی ابالغ نمی شود.

مسووالن تســهیالتی بانک ها در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اعالم کردند در صورت دریافت بخشــنامه اعتبار الزم 
برای پرداخــت ندارند و حتی یکی از بانک ها اعالم کرد که 
در ماه های پایانی ســال گذشــته نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ نفر 
از افــرادی که در صف دریافت تســهیالت بودنــد از دایره 
پرداخت خارج شــدند چون بانک دیگر اعتبــار الزم برای 
پرداخت نداشت. متصدی تسهیالت بانک ملی شعبه میدان 
فاطمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که خود را متقاضی دریافت 
تسهیالت وام ودیعه مســکن معرفی کرد، گفت: در ابتدای 
سال ۱۴۰۱ شعبه مرکزی بانک ملی در سه نامه به طور جد 
تاکید داشت که امســال به هیچ عنوان پرداخت تسهیالت 
ودیعه مســکن ندارد. وی افزود: سال گذشته نیز پرداخت 
تسهیالت برحسب بخشنامه بانک مرکزی انجام می شد اما 

در روزهای پایانی سال در حالیکه ۲۰ تا ۳۰ نفر از متقاضیان 
که در نوبت دریافت تســهیالت بودند بنا به دســتور شعبه 
مرکزی پرداخت آنها به دلیل نبود اعتبار الزم متوقف شــد 
و اعــالم کردند که افراد به بانک هــای دیگر مراجعه کنند. 
متصدی تسهیالت بانک ملت شعبه اطراف میدان جهاد نیز 
اعالم کرد که بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن ابالغ شده 

اما هنوز جزئیات بیشتر ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه تا زمان دریافت جزئیات بیشتر نمی توان 
متقاضــی جدیدی ثبت نام کرد، گفت: بهتر اســت ابتدا به 
ســایت اعالمی وزارت راه و شهرسازی مراجعه شود و بعد از 
این مرحله فرد می تواند بانک مربوطه که در سایت معرفی 
می شــود را انتخاب کنــد البته هنوز زمان مناســبی برای 

مراجعه نیست چون چند و چون ماجرا مشخص نیست.

استخراج کنندگان رمزارز بازهم در کانون توجه قرار می گیرند

داغشدنبحثمیزانمصرفبرقبیتکوین

جوابیه بانک مرکزی به گزارش »مردم ساالری« 

کاهش بیش از 16 درصدی تورم متوسط دوازده ماهه در دولت سیزدهم

شعب بانک های دولتی در انتظار بخشنامه وام ودیعه مسکن

درست زمانی که به نظر می رسید قیمت جهانی طال 
آماده پرواز است، فروشــندگان دوان دوان وارد شدند. 
روز پنج شنبه، طال در حال افزایش قیمت بود تا دوباره 
پایین بیاید و نزدیک به پایین ترین سطح روز بسته شد. 
به نظر می رســد که طال به ســمت ۱۸۰۰ دالر پیش 

می رود که حمایت بزرگی است.
به گزارش ایســنا، قیمت نقره در حال فروپاشی به 
پایین ترین ســطح است که در چند سال گذشته دیده 
نشــده اســت. پالتین یک فاجعه کامل است و به نظر 
نمی رســد از  ۱۰۰۰ دالر باالتــر بــرود. دالیل زیادی 
برای فــروش فلزات گرانبهــا، تورم، نرخ بهــره باال و 
مــوارد دیگر وجود دارد. به اعتقاد تحلیلگران، نمودارها 

بد به نظر می رســند و هیچ نشــانه ای از بهبود به این 
زودی ها را نشــان نمی دهند. این بدان معنا نیست که 
فلزات گرانبها چرخش نخواهند داشــت. با این حال، تا 
زمانی که عملکرد قیمت تغییر کند، انتظار داشته باشید 
که کاهش قیمــت ادامه یابد. به گزارش کیتکو، فلزات 
گرانبها باید بر مبنای فیزیکی و با سرمایه ای که فردا یا 
به این زودی نیازی نیست، تملک شوند. در همه بازارها، 
قیمــت تعیین می کند که در روز، هفتــه یا ماه آینده 
چه اتفاقــی خواهد افتاد. بدترین تجارتی که هر فردی 
می تواند انجام دهد تبدیل یک تجارت به سرمایه گذاری 
به امید راه خروج است. معامله گران باید یاد بگیرند که 
ضررهای خود را جبران کنند و به تجارت بعدی بروند.

بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش هر دالر آمریکا 
و ســکه تمام بهــار آزادی طرح قدیــم و جدید را در 
اردیبهشت ماه ســالجاری اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی به صورت ماهانه تغییرات متوسط قیمت 
فروش هر دالر آمریکا، ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید و قدیم در شهر تهران را اعالم می کند که دومین 
آمار در ســال ۱۴۰۱ نیز اعالم کرده اســت. آنطور که 
در گزارش بانک مرکزی آمده اســت، در اردیبهشت ماه 
امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ میلیون و ۱۵۳ 
هزار تومان بود که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۳۴.۸ درصد افزایش داشته 

اســت. همچنین، حداقل و حداکثر نرخ فروش ســکه 
مذکور در ماه مذکور به ترتیب ۱۲ میلیون و ۷۳۳ هزار 
تومان و ۱۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان اعالم شده است.

قیمت سکه طرح جدید در اردیبهشت
عالوه بر این، در دومین ماه ســال ۱۴۰۱ متوســط 
قیمت فروش یک ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان 
بود که در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب ۵.۷ و ۳۶.۸ درصد با افزایش مواجه شده است.
البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در 
ماه یادشده به ترتیب ۱۳ میلیون و ۱۳ هزار تومان و ۱۴ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
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