
حجم نقدينگي به مرز 3هزار هزار ميليارد تومان رسيد
 رئيس كل بانك مركزي: مهم ترين عامل برون زاي اقتصاد كشور ادامه تحريم هاي ظالمانه امريكا است. هرگونه تحليل راجع به متغيرهاي 

پولي و قضاوت در خصوص عملكرد بانك مركزي، بدون در نظر گرفتن تأثير اين عامل بي ترديد نمي تواند تحليلي جامع باشد

88498433سرويس  اقتصادي4

يک ش��نبه 27 مه��ر 1399 | اول ربی��ع االول 1442 || روزنامه جوان |  شماره  6051

اخت�اف قيم�ت خ�ودروی داخل�ي در كارخان�ه و ب�ازار 
حاش�يه س�ودي دهه�ا ه�زار ميلي�ارد تومان�ي را ايج�اد 
كرده اس�ت به گفته ي�ك فعال ح�وزه توليد قطع�ات ميزان 
مابه التف�اوت قيم�ت كارخان�ه اي و ب�ازاري خودروه�ا 
س�االنه بي�ش از ۱۰۰ه�زار ميليارد توم�ان برآورد مي ش�ود. 
به گزارش ايرنا، بين نرخ تمام شده خودروهاي داخلي و بازار فاصله 
صدها درصدي ايجاد شده اس��ت، جالب اينكه هم مصرف كننده 
خودرو را گران مي خرد و هم اينكه توليد كننده از حاش��يه سود 
بين كارخانه و بازار محروم است. در اين ميان اين پرسش مطرح 

مي شود كه سود هزاران ميليارد توماني حاشيه بازار خودرو به جيب 
چه اشخاصي مي رود و مديران خودروسازي و همچنين صاحبان 
اصلي سهام گروه هاي خودروسازي تالش��ي براي برچيده شدن 

بساط حاشيه بازار نمي كنند. 
»آرش محبي نژاد« يك فعال صنعت قطعه س��ازي در همين 
رابطه گفت: انجمن خودروسازان ايران در يك پژوهش، رقم 
مابه تفاوت بازار و خودروس��ازي را بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد 
تومان تخمين زده و مقايسه اين ارقام كه فقط به جيب دالالن 
و واس��طه ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار ميلي��ارد توماني زيان 

زنجيره خودرو و قطعه س��ازي، حاكي از عمق فاجعه در اين 
صنايع است. 

دبير انجم��ن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان خودرو با 
اش��اره به فاصله بيش از صد درصدي قيمت كارخانه اي و بازاري 
خودروهاي داخلي و مونتاژي تأكيدكرد: وقتي بتوان حتي بخشي 
از اي��ن اختالف قيمت را اص��الح كرد به طوري ك��ه كارخانه دار، 
خودروساز و قطعه ساز ضرر نكنند، ش��مارگان توليد و در نتيجه 
عرضه افزايش يافته و با كاهش تقاضاي كاذب، التهاب از بازار دور 

شده و صنعت خودرو نيز به تدريج از زيان خارج مي شود.

فاصله صد درصدي قيمت كارخانه اي و بازاري خودروها
    بازار

 آغاز خريد تضميني عسل و ژل رويال 
از سال آينده

در راس�تاي بازارسازي و افزايش س�رانه توليد عسل و ژل رويال، 
خري�د تضميني اي�ن محص�والت از س�ال آينده آغاز مي ش�ود. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، بهزاد بانكي پور مديرعامل صندوق 
حمايت از توس��عه زنبورداري اظهار داش��ت: با توجه به اينكه واردات 
محصول ژل رويال از ط��رف وزارت صمت ممنوع ش��ده، همچنين با 
شكل گيري تقاضاي مناس��ب در بازار براي ژل رويال و عسل، صندوق 
حمايت از توسعه زنبورداري، امسال براي نخستين بار، اقدام به انعقاد 

قرارداد توليد با توليدكنندگان اين محصوالت كرده است. 
مديرعامل صندوق حمايت از توس��عه زنبورداري ادامه داد: بر اساس اين 
قرارداد، نهاده هاي مورد نياز زنبورداران براي توليد محصوالت عسل و ژل 
رويال توسط صندوق حمايت از توس��عه زنبورداري، تأمين و در قبال آن 
محصوالت با استانداردهايي كه صندوق تعيين كرده توليد و توسط اين 
صندوق با قيمت مش��خصي كه توافق مي ش��ود، خريد تضميني صورت 
مي پذيرد. بانكي پور تأكيد كرد: در راستاي اين اقدام با توجه به اطمينان 
خاطري كه توليد كننده بابت فروش محصوالت پيدا مي كند، انگيزه توليد 
مخصوصاً در مورد توليد محصول ژل رويال، افزايش مي يابد. وي تصريح 
كرد: با توجه به اينكه زنبورداران در سال هاي گذشته توليد را انجام داده 
بودند، اما بازار تضمين ش��ده اي براي آن نبود رغبت چنداني به سرمايه 
گذاري در خصوص ژل رويال نداشتند؛ چراكه توليد اين محصول سختي 
زياد دارد و سرمايه در گردش بااليي هم مي خواهد، اما با اين اقدام، به طور 

قطع زنبورداران رغبت زيادي براي توليد اين محصوالت مي يابند.
........................................................................................................................

معاون وزير اقتصاد به مهر خبر داد
 احتمال آغاز پذيره نويسي دارا

سوم تا 2 هفته آينده
مع�اون وزارت اقتصاد ب�ا بي�ان اينكه هم�ه افراد ام�كان خريد 
۵ ميلي�ون توم�ان از صن�دوق داراس�وم را دارند، گف�ت: ممكن 
اس�ت پذيره نويس�ي ظرف يك الي دو هفت�ه آينده آغاز ش�ود. 
عباس معمارنژاد، معاون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت 
اقتص��اد در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر با بي��ان اينكه دولت ب��ا واگذاري 
باقيمانده س��هام دولت در بانك هاي ملت، تجارت و ص��ادرات در قالب 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( دارا س��وم موافقت كرد، 
گفت: ارزش اين صندوق ۲۴ هزار ميليارد تومان است. وي در زمينه زمان 
پذيره نويسي اين صندوق خاطر نشان كرد: كارهاي ثبتي صندوق داراسوم 
در حال انجام است. زمان قطعي پذيره نويسي اين صندوق هنوز مشخص 
نشده است، اما به محض اينكه مجوزهاي ثبتي دريافت شود، پذيره نويسي 
آغاز مي شود. معمارنژاد ادامه داد: ممكن اس��ت ظرف يك الي دو هفته 
آينده، پذيره نويسي اين صندوق شروع شود. وي با بيان اينكه براي همه 
سهامداران تخفيف ۲۰ درصدي در نظر گرفته مي شود، گفت: فارغ از اينكه 
هر فرد، دارايكم و پااليشي يكم را چه مقدار خريداري كرده  است، امكان 

خريد اين صندوق را تا سقف ۵ ميليون تومان دارد. 
........................................................................................................................

 تأكيد وزير اقتصاد بر حذف كد اقتصادي
در شروع كسب وكار

ارديبهشت ماه سال جاري اخذ كد اقتصادي از مراحل شروع كسب 
وكار حذف شده بود، اما به دليل اجرا نشدن توسط برخي دستگاه ها 
و بانك ها وزير اقتصاد در نامه به 2۱ مدير بر اجراي آن تأكيد كرد. 
به گزارش فارس، ارديبهشت ماه امسال در راستاي تسهيل فضاي كسب 
و كار برخي از مراحل شروع يك فعاليت اقتصادي كه نياز به دريافت كد 

اقتصادي بود توسط وزارت اقتصاد حذف شد. 
در همين راستا محمود عليزاده، معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان 
امور مالياتي كشور به فارس گفته بود: پيش از اين، اجراي گام ۴۵ شروع 
كس��ب وكار مربوط به فرايند ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي، بين يك ماه تا دو ماه زمان مي برد كه هم 
اكنون، با حذف اين گام، فعاالن اقتصادي از همان زمان ثبت ش��ركت 
يا كسب مجوز فعاليت، از نظر س��ازمان امور مالياتي كشور، »مؤدي« 
تلقي شده و شماره اقتصادي آنها بدون نياز به طي مراحل راستي آزمايي 

صادر خواهد شد و نياز به هيچ استعالم ديگري نيست. 
با وجود حذف مراحل زائد براي شروع كسب و كار در رابطه با دريافت كد 
اقتصادي، اما برخي از دستگاه ها و نهادهايي كه با كد اقتصادي مؤديان 
س��روكار داش��تند، بنا به مالحظات و بعضاً منافع مادي و اقتصادي كه 
داشت، مصوبه هيئت مقررات زدايي را اجرا نكرده است و مقاومت مي كنند. 
حتي كار به جايي رسيده بود كه برخي مديران گفته بودند تا پايان اين 
دولت مقاومت كنيد تا پس از آن فرايند دريافت كد اقتصادي كه حذف 
شده، باز گردد. همين موضوع موجب نارضايتي فعاالن اقتصادي شده بود. 
بر همين مبنا وزير اقتص��اد در نامه اي به مديران بانك��ي، مناطق آزاد، 
گمرك، بيمه مركزي و ايران و معاونت هاي وزارت اقتصاد تأكيد كرده كه 

اخذ كد اقتصادي براي فعاالن كسب وكار ضرورتي ندارد. 
........................................................................................................................

مديرعامل شركت ملي گاز ايران خبر داد
افزايش 3۰ ميليون مترمكعبي مصرف روزانه 

گاز بخش خانگي در تابستان
مديرعام�ل ش�ركت مل�ي گاز اي�ران ضم�ن اع�ام افزاي�ش 
بخ�ش  در  گاز  مص�رف  مترمكعب�ي  ميلي�ون   ۳۰ روزان�ه 
خانگ�ي در تابس�تان امس�ال نس�بت ب�ه پارس�ال گف�ت: 
مش�كلي ب�راي تأمي�ن گاز در فص�ل س�رد وج�ود ن�دارد. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صداوسيما، حسن منتظرتربتي با 
اشاره به اينكه برنامه اي براي جريمه مشتركان پرمصرف گاز نداريم، اما 
توصيه مي كنيم مردم در مصرف اين حامل انرژي، صرفه جويي كنند، 
اظهار داشت: مشكلي براي تأمين گاز در فصل سرد وجود ندارد و اولويت 

تأمين گاز در زمستان بخش خانگي و تجاري است. 
وي با اش��اره به افزايش ۳۰ ميليون مترمكعبي مص��رف گاز در بخش 
خانگي در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: به نظر 
مي رسد اين مقدار مصرف به دليل شيوع كرونا و افزايش استفاده براي 
گرمايش آب بوده است. معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اينكه گاز 
توليد شده در پااليشگاه هاي گازي در بخش خانگي، تجاري و صنايع، 
نيروگاه ها و به عنوان خوراك مجتمع هاي پتروشيمي مصرف مي شود، 
افزود: بر اساس برنامه اي كه وزير نفت ابالغ كرده سهم بخش نيروگاه ها 
در زمستان كم مي شود تا س��وخت مورد نياز بخش خانگي و تجاري 
تأمين باش��د. منتظرتربتي با توصيه به مردم مبني بر صرفه جويي در 
مصرف گاز گفت: مقدار تأمين گاز نيروگاه ها و صنايع در زمستان تابعي 

از مقدار مصرف بخش خانگي و تجاري است. 
وي با بيان اينكه در كشور سه نوع سوخت شامل گاز طبيعي، گازوئيل 
و مازوت مصرف مي ش��ود، ادامه داد: مقدار مصرف كنوني گاز طبيعي 
در نيروگاه ها حدود ۲۵۰ ميليون مترمكعب در روز اس��ت و روزانه ۶ تا 
۸ ميليون ليتر گازوئيل و ۱۵ ميليون ليتر مازوت در نيروگاه هاي كشور به 
عنوان خوراك مصرف مي شود. مديرعامل شركت ملي گاز ايران افزود: 
ترجيح ما استفاده از گاز به عنوان سوخت پاك و ارزان در نيروگاه هاست، 
اما عملي شدن اين هدف به صرفه جويي مردم در بخش خانگي و تجاري 
بستگي دارد. منتظرتربتي با بيان اينكه حجم گاز تحويلي به نيروگاه ها در 
زمستان روزانه به ۸۰ تا ۹۰ ميليون مترمكعب مي رسد، گفت: نيروگاه ها 
تنها در صورتي مي توانند گاز بيشتري در زمستان دريافت كنند كه توليد 

افزايش يا مصرف بخش خانگي و تجاري كاهش يابد.

حجم نقدينگي در فصل تابستان سال جاري 
با رش�د حدود ۳۰۰ ه�زار ميلي�ارد توماني به 
محدوده ۳هزارهزار ميلي�ارد تومان نزديك 
شده است. در عين حال پايه پولي به محدوده 
۳8۰هزار تومان و ضريب فزاينده پولي نيز به 
عدد هشت نزديك شد. به اعتقاد كارشناسان، 
موتور محرك رش�د حجم نقدينگ�ي عمومًا 
پايه پولي بوده اس�ت كه از آن به عنوان پول 
داغ و تورم زا ياد مي شود. از سوي ديگر گفته 
مي ش�ود پول داغ ب�ه دليل خري�د منابعي از 
صندوق توس�عه ملي پديد آمده ك�ه قابليت 
بهره برداري ن�دارد. از اي�ن رو بانك مركزي 
قدرت مداخله گ�ري خ�ود را در ب�ازار ارز از 
دس�ت داده اس�ت، اما همانطور كه رئيس كل 
بانك مرك�زي معتقد اس�ت باي�د در تحليل 
متغيره�اي پول�ي مقول�ه تحري�م و ناترازي 
بودج�ه و بانك ه�ا را م�د نظ�ر ق�رار دهيم، 
بدين ترتيب تحريم و ش�يوع كرون�ا دولت و 
بانك مركزي را در تنگناي خاص�ي قرار داد. 
نرخ بس��ياري از كاالها افزايش يافته است، به طور 
نمونه بهاي دالر به محدوده ۳۲هزار تومان و سكه 
بهار آزادي نيز ب��ه م��رز ۱7 ميليون تومان نزديك 
شده است. هر چند در سطح جامعه انتقاد به تورم 
وجود دارد، اما وقتي تورم را ريش��ه يابي مي كنيم، 

مي بينيم كه تحريم هاي ظالمانه امريكا و شيوع كرونا 
درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و محصوالت 
غير نفت��ي را محدود كرده اس��ت، از همين رو براي 
تأمين كس��ري بودجه دولت به ش��كل مستقيم يا 

غير مستقيم خلق نقدينگي اتفاق افتاده است. 
اگر چه موتور محرك خل��ق نقدينگي پيش از اين 
ضريب فزاينده پولي بود و عده اي معتقد بودند رشد 
نقدينگي سالم سازي شد، اما طي دو سال اخير پايه 
پولي موتور محرك افزايش حجم نقدينگي بوده است، 
اما از آنجايي كه تحريم و شيوع كرونا سوخت رشد 
پايه پولي بوده اند، شايد چندان منصفانه نباشد كه 
بانك مركزي در رابطه با سياس��ت هاي پولي مورد 

نقد قرار گيرد. 
   ائتاف تحريم و شيوع كرونا

ائتالف تحريم و شيوع كرونا تنگناي مالي را از ناحيه 
كاهش درآمدهاي ارزي ص��ادرات نفت و صادرات 
كاالي غير نفتي پديد آورده كه پوشش هزينه هاي 
دولت در اين شرايط خاص سخت و پيچيده است، 
به ويژه اينكه كاهش واردات به هسته سخت خود 
رسيده است و از س��وي ديگر تحريم ها نيز تشديد 
شده اس��ت. حجم نقدينگي در خرداد سال ۹۹ در 
محدوده ۲هزارو۶۵7هزار ميليارد تومان قرار داشت، 
اما در پايان شهريور ماه س��ال جاری به عدد ۲ هزار 
و ۹۴۳ ه��زار و ۹۸7 ميليارد تومان رس��يده كه اين 

رقم در ش��ش ماهه اول امس��ال ۱7/۱درصد و در 
يكسال منتهي به پايان شهريور ماه ۳۶/۲درصد رشد 
داشته است. در حقيقت در فصل تابستان در حدود 
۳۰۰هزار ميليارد تومان ب��ر حجم نقدينگي افزوده 
ش��ده كه پول داغ تورم زا در اين رشد نقش وي  ژه اي 

داشته است. 
به گزارش فارس، براساس اطالعات متغيرهاي پولي 
حجم رشد نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور ماه 

امسال قابل محاسبه است. 
بانك مركزي در گزارش اخير خود رشد نقدينگي 
در ش��ش ماهه اول امس��ال را معادل ۱7/۱درصد 
و در يكس��ال منتهي به پايان ش��هريور سال ۹۹ را 
۳۶/۲درصد و رش��د پايه پولي در يك سال اخير را 

۲۶/۱درصد اعالم كرده است. 
بر اين اس��اس و با توجه به آمارهاي اس��فند ۹۸ و 
ش��هريور ماه ۹۸، حج��م نقدينگ��ي در پاي��ان 
شهريور س��ال جاري ب��ه رق��م ۲هزارو۹۴۳ هزار و 
۹۸7 ميليارد تومان رسيده است. در واقع در شش  ماه 
اول امسال ۴۲۹ هزار و ۹۰7 ميليارد تومان به حجم 

نقدينگي افزوده شده است. 
همچنين حجم پايه پولي در پايان شهريور ماه ۹۹ 
مع��ادل ۳7۲ ه��زار و ۱۴۶ ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. به اين ترتيب ضريب فزاينده در شهريور ماه 
امسال به عدد 7/۹ رسيده كه در تاريخ اقتصاد ايران 

بي سابقه است. 
   ادامه جبران كسري بودجه با اوارق بدهي

رئيس كل بانك مركزي ضمن دفاع از مديريت تورم و 
ادامه اقدامات احتياطي براي كاهش ريسك ترازنامه 
بانك ها اعالم كرد كسري بودجه دولت در نيمه دوم 

سال هم با انتشار اوراق بدهي جبران شود. 
عبدالناص��ر همت��ي در تازه تري��ن اظهارنظ��ر در 
اينستاگرام اعالم كرد: بانك مركزي به عنوان مسئول 
سياست پولي و اعتباري عالوه بر ضرورت مهار تورم 
و كمك به خروج از ركود، مواجهه با اثرات اقتصادي 
ناشي از شيوع كرونا و نيز تسهيل تأمين مالي كسري 

بودجه بوده است. 
در اين ش��رايط كاماًل پيچيده، اگر نب��ود مقاومت 
بانك مركزي در مقابل بس��ياري از درخواست ها، 
وضعيت پايه پولي و نقدينگي امروز به گونه اي ديگر 
رقم خورده بود و به مانند تم��ام بانك هاي مركزي 
دنيا نمي توانست در خصوص نيازهاي تأمين مالي 
در اوايل شيوع كرونا كه اقتصاد طبقات كم درآمد 

جامعه را متأثر ساخته بود، بي تفاوت باشد. 
كاهش يك درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال 
با هدف كمك به بانك ها براي تأمين مالي و اعطاي 
وام ارزان قيمت به خانوارهاي يارانه بگير و نيز كسب 
و كارهاي آس��يب ديده و تأمين مالي كمك وديعه 

مسكن انجام گرفت. 
نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي از اول مهرماه 
با هدف كاهش ضري��ب فزاينده و كنترل بيش��تر 
رش��د نقدينگي، نرخ س��پرده قانوني ب��ه وضعيت 
اوليه آن برگردانده ش��د. اقدام��ات احتياطي براي 
كاهش ريس��ك ترازنامه بانك ها ني��ز طبق برنامه 

پيش مي رود. 
همراهي دولت در تأمين كس��ري بودجه نيمه اول 
سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير است. 
اميدوارم با توجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده اين 
روند در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان 
كسري بودجه سال را به صورت سالم و با كمترين 

اثرات جانبي بر اقتصاد كالن تأمين مالي كرد. 
بي ش��ك مهم ترين عامل برون زاي اقتصاد كش��ور 
ادامه تحريم هاي يك جانبه و ظالمانه امريكا است. 
هرگونه تحليل راجع به متغيرهاي پولي و قضاوت در 
خصوص عملكرد بانك مركزي، بدون در نظر گرفتن 
تأثير اين عامل بي ترديد نمي تواند تحليلي جامع، 

علمي و از نظر اجرايي راهگشا باشد. 
با توجه به اينكه ش��يوع كرونا و تش��ديد تحريم ها 
بودجه دولت و بانك ها را ناتراز كرده اس��ت، به نظر 
مي رسد با توجه به رشد حجم نقدينگي به محدوده 
۳هزار هزار ميليارد تومان و پاي��ه پولي به محدوده 
۳۸۰هزار ميليارد تومان و ضري��ب فزاينده پولي به 
محدوده عدد هشت به نظر مي رس��د كنترل تورم 
كار بسيار سختي است به وي ژه آنكه نرخ رشد اقتصاد 

منفي است و اقتصاد در حال كوچك شدن است.

صاحبان مشاغل براي دريافت وام كرونايي 
۴ روز مهلت دارند

صاحب�ان مش�اغل آس�يب ديده از كرونا، ب�راي ثبت ن�ام جهت 
درياف�ت تس�هيات تنه�ا تا پاي�ان مه�ر م�اه مهل�ت دارند كه 
طبق اع�ام وزارت كار، اي�ن مهلت ديگ�ر تمديد نخواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ش��يوع كرونا و به مخاطره افتادن 
وضعيت كس��ب و كار كش��ور اعالم ش��د ك��ه تع��داد بنگاه هاي 
آسيب ديده ذيل ۱۴ رسته منتخب و ۸۴۸ زيررسته ۳ ميليون واحد 
اس��ت كه ۱/۳ ميليون واحد آن بيمه شده و داراي كد كارگاهي و 
۱/7 ميليون واحد فاقد بيمه و كد كارگاهي هستند؛ همچنين در 
اين واحدها ۲/۸ ميليون نفر بيمه ش��ده و ۳ ميليون نفر فاقد بيمه 

مشغول به كار هستند. 
در اين راس��تا دولت اعالم كرد كه براي جلوگي��ري از ريزش نيروي 
كار و كاهش زيان هاي وارده به كس��ب و كارها، تسهيالتي را از ۱۶ تا 
بيش از ۲۰۰ ميليون تومان با سود ۱۲ درصد به صاحبان كسب و كار 
 پرداخت خواهد كرد كه در همين ارتباط دولت با معرفي س��امانه ای

به صاحبان كسب و كار اعالم كرد كه براي دريافت وام هر چه زودتر با 
مراجعه به اين سامانه، فرايند ثبت نام را انجام دهند. 

ابتدا اعالم شد كه اواس��ط مرداد ماه آخرين مهلت ثبت نام كسب و 
كارها براي دريافت تسهيالت كرونايي است، اما در ادامه با چند بار 
تمديد، پايان مهر ماه آخرين مهلت براي ثبت نام كسب و كارها اعالم 
شد كه منصوري معاون وزير كار در اين ارتباط تأكيد كرده است كه 
اين زمان ديگر تمديد نخواهد ش��د، از اين رو صاحبان مشاغل اگر 
تمايلي به دريافت تس��هيالت دارند تنها تا پنج روز ديگر مي توانند 

ثبت نام كنند. 
بر اين اس��اس، طبق آخرين اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
در فرآيند پرداخت تسهيالت كرونايي تاكنون 7۰۴ هزار پرونده مورد 
بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد ۵۴۴ هزار پرونده براي پرداخت به 

بانك معرفي شده است. 
همچني��ن تاكن��ون ارزش تس��هيالت پرداختي به ۲۹۲ ه��زار بنگاه 

آسيب ديده بيش از ۵/۸۰۰ ميليارد تومان شده است. 
الزم به ذكر است كه اگر تس��هيالت تا ۱۶ ميليون تومان باشد، سفته 
فرد متقاضي يا چك به تش��خيص بانك، وام ۱۶ تا ۴۸ ميليون تومان 
نوع وثيقه س��فته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه يك 
ضامن )واحد اقتصادي ديگر يا كارمند(، وام ۴۸ تا ۱۶۰ ميليون تومان 
سفته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه دو ضامن )واحد 
اقتصادي ديگر يا كارمند(، وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان س��فته فرد 
متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه سه ضامن )واحد اقتصادي 
ديگر يا كارمند( و وام از ۲۰۰ ميليون تومان باالتر با ارائه تضمين صادره 
از سوي صندوق هاي ضمانت يا بنا به تشخيص بانك ارائه وثايق متعارف 
و سقف مبلغ س��فته ۱/۵ برابر اصل و سود تسهيالت به عنوان ضمانت 

دريافت مي شود. 
........................................................................................................................

معاون گمرك:
 3۰ درصد از كاالهاي اساسي موجود 

در گمركات منتظر ارز است
معاون فن�ي گم�رك با بي�ان اينك�ه ب�ا توجه ب�ه مصوب�ه اخير 
مع�اون اول رئيس جمه�ور تاكن�ون 4 هزار درخواس�ت ترخيص 
كاال ب�ه گمرك ارائ�ه شده اس�ت، گفت: ارزش اين درخواس�ت ها 
۵2۰ ميلي�ون دالر اس�ت. ۳۰ درص�د از كااله�اي اساس�ي ب�ه 
ص�ورت اعتباري خري�داري نش�ده و منتظر تأمين ارز هس�تند. 
جمال ارونقي در گفت وگو با مهر درباره مصوبه اخير س��فر معاون 
اول رئيس جمهور به بندر شهيد رجايي درباره ترخيص كاالهاي 
اساس��ي و مواد اوليه گفت: مصوبه در تاري��خ ۱۵ مهر به گمرك 
ابالغ شد و ظرف چهار روز بيش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال 
شده است كه اين درخواست ها بالفاصله پااليش شده و اطالعات 

مورد درخواست به وزارت صمت ارسال مي شود. 
وي ادامه داد: تاكنون اطالعات ۵۲۰ ميليون دالر كاالي اساس��ي 
و غيراساسي طي سه ليست، از گمرك به وزارت صمت فرستاده 

شده است. 
اين وزارتخانه بعد از بررسي، ليست را به بانك مركزي خواهد فرستاد 
و بانك مركزي نيز اعالم آمادگي كرده تا ظرف يك هفته شرايطي را 
فراهم كند كه ام��كان ترخيص كاال فراهم ش��ود. معاون فني گمرك 
بيان داش��ت: در مصوبه تصريح ش��د كه ظ��رف ۱۴ روز از زمان ابالغ 
مصوبه نس��بت به اظهار كاال اقدام ش��ود. بنابراين برخي از صاحبان 
كاال كه قبل از تاريخ ۵ مهر كااليش��ان در گمرك مانده است، اما هنوز 
نتوانس��ته اند كاالي خود را به گمرك اظهار كنند، فرصت براي اظهار 

كاال به گمرك دارند. 
وي درباره اس��تقبال وارد كنندگان كاالهاي اساسي از مصوبه مذكور 
گفت: عمده كاالهاي اساسي به صورت اعتباري خريداري شده است و 
چون ارزش آنها باال است صاحبان كاال بايد براي دريافت اعالميه تأمين 
ارز به صورت اعتباري، درخواس��ت دهند و بان��ك مركزي نيز متعهد 
شده است، ضمن صدور اعالميه ارز اعتباري، ظرف سه ماه در خصوص 
تأمين ارز اين كاالها اقدام كند؛ به همي��ن دليل برخي واردكنندگان 
كاالي اساسي كه كااليش��ان را به اين صورت وارد كرده اند، استقبال 

چنداني از مصوبه نشان ندادند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ۳/۴ ميليون تن كاالي اساسي در بنادر موجود 
است كه تخمين زده مي شود 7۰ درصد آن به صورت اعتباري خريداري 
ش��ده يا به گمرك اظهار شده اس��ت و حتي مجوزه��اي الزم نيز اخذ 
شده است يا قابليت اظهار به گمرك را به دليل انتقال اسناد مالكيت به 

صاحب كاال دارا هستند. 
ارونقي افزود: ۳۰ درصد از كاالهاي اساسي به صورت اعتباري خريداري 
نشده و منتظر تأمين ارز هستند كه بانك مركزي اعالم آمادگي كرده 
با اعالم ستاد تنظيم بازار يا وزارت صمت با اولويت نسبت به تأمين ارز 

اين اقالم اقدام كنند. 
........................................................................................................................

سازمان بنادر:
 تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور 

بي وقفه ادامه دارد
اع�ام  اطاعي�ه اي  در  دريان�وردي  و  بن�ادر  س�ازمان 
ك�رد: تخلي�ه و بارگي�ري كاال ب�دون وقف�ه ادام�ه دارد. 
به گزارش مهر، س��ازمان بنادر و دريانوردي در اطالعيه اي با اشاره به 
شكست تالش هاي دشمنان براي اخالل در روند تخليه و بارگيري كاال 
در بنادر كشور اعالم كرد: دشمنان قسم خورده اين ملت كه سال هاست 
با اعمال تحريم هاي يك جانبه نتوانس��ته اند به اهداف شوم خود براي 
توقف صادرات و واردات كاال دست يابند، چندي است در تالش براي 
انجام حمالت س��ايبري و القا موفقيت آميز بودن اين حركات كور، از 

طريق عمليات رواني رسانه اي هستند. 
س��ازمان بنادر و دريانوردي در اين اطالعيه افزوده اس��ت: به حول و 
قوه الهي و با تالش پرس��نل سختكوش س��ازمان بنادر و دريانوردي، 
اقدامات بازدارنده و مناس��بي در قبال س��نگ اندازي بيگانگان انجام 
ش��ده و تمامي مأموريت هاي س��ازمان بدون وقفه در جريان اس��ت. 
همچنين اقدامات فني خوبي توس��ط كادر مجرب فناوري اطالعات 
اين سازمان براي تقويت پايداري خدمات برخط در حال انجام است 
تا روند تخليه و بارگيري و ورود و خروج كاال از كشور، حتي لحظه اي 

دچار خلل نشود.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

اگر چه رئيس جمهور نرخ هاي كنوني مسكن را 
با واقعيت هاي اقتصاد ايران منطبق نمي داند 
و بر همي�ن اس�اس وزارت راه و شهرس�ازي 
از انتش�ار آمارها خ�ود داري ك�رده  و بر اين 
باور اس�ت كه اطاع�ات خام» س�امانه ثبت 
معام�ات مس�كن و مس�تغات «غلط انداز 
اس�ت، اما در ب�ازه زمان�ي م�رداد92 ال�ي 
شهريور 99 متوسط قيمت مسكن در تهران 
۵۳۳درص�د جه�ش داشته اس�ت، در اي�ن 
ميان اميد اس�ت با انتقال معامات مس�كن 
از س�طح بنگاه هاي مش�اور اماك به بورس 
كاال و نش�ر اطاعات طرف عرض�ه و تقاضاي 
ملك نرخ ه�ا در بازار مس�كن كاه�ش يابد. 
نرخ ها در ب��ازار مس��كن به ش��كل عجيبي باال 
رفته است، اما خبر چنداني از معامله نيست، به طور 
نمونه در شهر تهران ماهانه حدود ۸هزار معامله 
مس��كن داريم كه ارزش آن با مبادالت يك روز 

بورس و فرابورس برابري مي كند. 
در جامعه اي��ن باور وجود دارد كه رش��د قيمت 
مس��كن متأثر از ش��وك هاي ناش��ي از تشديد 
تحريم هاي اقتصادي و سفته بازي در بازار مسكن 
مي باشد، از اين رو اين اميد در حال تقويت است 
كه بازار همزم��ان با انتقال معامالت مس��كن از 
س��طح بنگاه هاي مش��اور امالك به بورس كاال 
به واس��طه از بين رفتن نقص اطالعات و انتشار 
گس��ترده اطالعات طرف عرضه و تقاضا نرخ ها 

كاهش يابد. 

طي هفت سال منتهي به ش��هريور ماه امسال 
متوسط قيمت مسكن با رشد ۵۳۳/۵۴درصدي 
به ۲۴ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده كه در 
نوع خود يك ركود ديگر گراني در كارنامه كاري 

دو دولت حسن روحاني ثبت شده است. 
بررس��ي آمار رس��مي وزارت راه و شهرسازي و 
بانك مرك��زي حاكي از آن اس��ت در بازه زماني 
م��رداد۹۲ ت��ا ش��هريور۹۹ قيمت مس��كن در 
تهران ۵۳۳/۵۴درصد افزايش يافته است. نكته 
تأمل بر انگيز آن است كه ميانگين تعداد معامالت 

مسكن در مناطق بيست و  دوگانه تهران در هر ماه 
تقريباً ۸ هزار معامله مي باشد، اين در حالي است 
كه در تعداد خانه در تهران حدود ۳ميليون واحد 
مسكوني و تعداد خانه هاي خالي اين شهر حدود 

۸۰۰هزار واحد مسكوني است. 
بر اس��اس اين گزارش نكته قابل توجه در رابطه 
با تعداد معامالت آن است كه مجموع معامالت 
مسكن ش��هر تهران در س��ال حدود ۱۰۰هزار 
معامله مسكن بيشتر نيست، اين در حالي است  
كه در اين ش��هر ميليون ها مس��كن وجود دارد 

كه ح��دود ۸۰۰ هزار واحد مس��كوني آن فقط 
خالي است. 

به گزارش تس��نيم، مطابق جديدترين گزارش 
بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن، متوسط 
قيمت مسكن در مناطق بيست ودوگانه تهران در 
شهريور ماه ۹۹ به ۲۴ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان 

افزايش يافته است. 
 بر اساس گزارش اين بانك متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران ۲۴۲/۹ ميليون ريال بود كه نسبت به 
مرداد ۹۹ و شهريور سال گذشته به ترتيب معادل 

۵/۱ و ۹۱/7 درصد افزايش يافته است. 
در بين مناط��ق بيس��ت و دو گانه ش��هرداري 
تهران، بيشترين متوس��ط قيمت يك متر مربع 
زيربناي مسكوني معامله شده با ۵۰7/۹ميليون 
ريال مربوط ب��ه منطقه ي��ك و كمترين آن نيز 
ب��ا ۱۰۴/۱ ميليون ري��ال به منطق��ه ۱۸ تعلق 

داشته است. 
وزارت راه و شهرس��ازي طي ماه ه��اي مرداد و 
شهريور ۹۹ به دليل آنچه كنترل قيمت مسكن 
اعالم شده، از انتشار تحوالت قيمتي خودداري 
كرده است، با اين وجود، بر اس��اس آمار منتشر 
شده اين وزارتخانه در مردادماه سال ۹۲ متوسط 
قيمت ه��ر مترمربع واحد مس��كوني در مناطق 
بيس��ت و دوگانه تهران ۳ ميلي��ون و ۸۳۴ هزار 

تومان بوده است.
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