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لوازم خانگی کشش افزایش قیمت ندارد
در حالی ک�ه اخیراً یکی از ش�رکت های ب�زرگ تولیدکننده لوازم 
خانگی قیمت محصوالتش را 25 درصد افزایش داده، دبیر انجمن 
صوتی و تصویری گفت: موافق افزایش قیمت ها نیستیم، زیرا مردم 
توان خرید ندارند و کاال روی دس�ت تولیدکنندگان خواهد ماند.

به گزارش فارس، اخیراً یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
لوازم خانگی، قیمت محصوالتش را 25 درصد افزایش داده است. 
این در ش��رایطی اس��ت که دبیر انجمن لوازم خانگ��ی، صوتی و 
تصویری ایران معتقد اس��ت مردم ت��وان خرید ل��وازم خانگی با 
قیمت های باال را ندارن��د و به همین دلیل افزای��ش قیمت لوازم 
خانگی در شرایط فعلی درس��ت نیست. محمدرضا شهیدی با بیان 
اینکه با توجه به تولید انبوه توسط تولیدکنندگان، با افزایش قیمت ها، 
کاال روی دس��ت تولیدکنندگان خواهد ماند، اظهار داش��ت: تاکنون 
در حوزه لوازم صوت��ی و تصوی��ری و به طور ویژه تلویزی��ون افزایش 
قیمتی اعالم نشده اس��ت. وی اضافه کرد: هرچند با توجه به افزایش 
نرخ دس��تمزد، مدارک مربوطه برای افزایش قیمت ها آماده است، اما 
از طرفی منتظریم ببینیم که سرنوش��ت نرخ ارز چه می ش��ود. تداوم 
مقطعی یا درازمدت نرخ ارز ب��ه  طور حتم ب��ر برنامه ریزی ها و نحوه 
فعالیت تولیدکنندگان مؤثر خواهد بود. وی ادامه داد: این در حالی 
است که هنوز تکلیف نرخ عوارض گمرکی ورود مواد اولیه، اجزا و 
قطعات لوازم خانگی و مبنای محاس��به آن بر مبنای دالر 4 هزار و 
200 تومانی یا نیمایی مشخص نش��ده و همه اینها باعث شده به 

جمع بندی در خصوص افزایش قیمت ها نرسیده باشیم.
دبیر انجمن لوازم خانگی، صوتی و تصویری ایران تصریح کرد: شرایط 
اقتصادی فعلی و مشخص نبودن بسیاری شاخص ها از جمله نرخ ارز، 
عوارض گمرکی و ... س��بب ش��ده تولیدکنندگان نیز تکلیف خود را 
در تولید، برنامه ریزی و س��فارش گذاری کاال ها و مواد اولیه و قطعات 

ندانند.
........................................................................................................................
استفاده از کولر برای شرکت های آب و برق 

در ایام پیک ممنوع شد
سخنگوی صنعت برق گفت: استفاده از کولر برای شرکت های آب 
و برق در ایام پیک ممنوع و برای س�ایر ش�رکت ها محدود است.

به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگویی تلویزیونی به رشد 
22 درصدی مصرف برق در روزهای سپری شده از سال جاری اشاره و اظهار 
کرد: امسال رش��د مصرف 22 درصدی را داش��ته ایم که عدد قابل توجهی 
است، در حالی که هر ساله این میزان 5 تا ۷ درصد بود. وی یکی از مهم ترین 
دالیل این رشد مصرف را شروع خوب و پرقدرت صنایع در سال جاری عنوان 
کرد و افزود: با این حال متأسفانه به دلیل قرار گرفتن در شرایط کم بارشی، 
شاهد هستیم که ۳5درصد از حجم سدهای کشور خالی است که این موضوع 
باعث می شود در ساعات  پیک حدود 4 هزار مگاوات از تولید نیروگاه های برق 

آبی را در اختیار نداشته و دچار کمبود در تولید برق باشیم.
   بی�ش از ۶۰ درص�د از مصرف برق به وس�ایل سرمایش�ی 

اختصاص دارد
س��خنگوی صنعت برق راهکارهای جایگزین برای جبران این میزان 
کمبود تولید را مورد اش��اره قرار داد و اظهار ک��رد: همواره بیش از ۶0 
درصد از مصرف برق در ماه های گرم سال به وسایل سرمایشی اختصاص 
دارد. رجبی مشهدی ادامه داد: به منظور بهره گیری از این پتانسیل 
برای مدیریت مصرف برق در اقدامی پیش دس��تانه تصمیم گرفته 
شد، استفاده از کولر در شرکت های آب و برق زیرمجموعه وزارت 
نیرو ممنوع و در س��ایر ش��رکت ها و ادارات دولتی نیز با همکاری 
اس��تانداران محدود باش��د. وی افزود: براس��اس این ابالغیه که به 
ش��رکت های تابعه وزارت نیرو ارسال شده اس��ت، این شرکت ها باید 

مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته 50درصد کاهش دهند.
سخنگوی صنعت برق، این اقدام را الگویی برای سایر شرکت و نهادهای 
دولتی دانس��ت که می تواند به صورت گسترده مورد توجه و اجرا قرار 
گیرد. رجبی مشهدی گفت: اگر دمای کولر گازی را یک درجه افزایش 
دهیم، حدود ۳ درصد از مصرف برق آن کاس��ته می شود که به عبارت 
دیگر اگر کولرهای گازی یا دستگاه های سرمایشی روی 25 درجه قرار 

بگیرند، حدود 20 درصد از مصرف برق کاهش می یابد.
سخنگوی صنعت برق یادآور شد: امس��ال پایش ها از دستگاه های اجرایی را 
تشدید خواهیم کرد و در عین حال از طریق کنتورهای هوشمند و به کارگیری 
اینترنت اشیا)IOT(  مصرف برق ادارات، کنترل و پس از ساعات کار اداری، 
برق سیستم های سرمایشی آنان قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق تصریح 
کرد: کلید گذر از تابستان امسال با رعایت دمای 25 درجه در کولرهای گازی، 
استفاده از دور کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در 

ساعات اوج مصرف است که به راحتی توسط تمام هموطنان قابل اجراست.
........................................................................................................................

 افزایش ۲۰ درصدی
 تورم تولیدکننده صنعتي

مرکز آمار ایران از افزایش 19/7درصدي ن�رخ تورم تولیدکننده 
صنعتي در سال 99 خبر داد. 

به گزارش مرکز آمار ای��ران، نرخ تورم تولیدکنن��ده بخش صنعت در 
مقایسه با سال قبل )تورم ساالنه( در سال ۹۹ به 8/5۶درصد رسید که 
در مقایسه با همین اطالع در سال قبل، 1۹/۷واحد درصد افزایش داشته 
اس��ت. در میان بخش هاي مختلف صنعتي، کمترین مقدار ش��اخص 
مربوط به رشته فعالیت هاي تولید محصوالت دارویي، مواد شیمیایي 
مورد استفاده در داروس��ازي و محصوالت دارویي گیاهي )21۹/5( و 
تولید محصوالت غذایي )2۷2/1( و بیش��ترین آن به ترتیب مربوط به 
تولید فلزات پایه )۶0۳/5(، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل )5۶۶/1( و 

تولید مواد شیمیایي و فراورده هاي شیمیایي )4۷2/۷( است. 
    شاخص ساالنه

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال 1۳۹۹ به ۳8۶/1 رسید 
که در مقایسه با همین اطالع در سال 1۳۹8، 1۳۹/۹واحد افزایش داشته 
است. در میان بخش هاي مختلف صنعتي، کمترین مقدار شاخص مربوط 
به رش��ته فعالیت هاي تولید محصوالت دارویي، مواد ش��یمیایي مورد 
استفاده در داروس��ازي و محصوالت دارویي گیاهي )21۹/5( و تولید 
محصوالت غذایي )2۷2/1( و بیش��ترین آن به ترتیب مربوط به تولید 
فلزات پایه )۶0۳/5(، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل )5۶۶/1( و تولید 

مواد شیمیایي و فراورده هاي شیمیایي )4۷2/۷( است. 
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال 
قبل )تورم ساالنه( در سال 1۳۹۹ به 5۶/8درصد رسید که در مقایسه 
با همین اطالع در سال قبل، 1۹/۷واحد درصد افزایش داشته است. به 
عبارتي، میانگین قیمت دریافتي توسط تولیدکنندگان مواد صنعتي به 
ازاي فروش محصوالت شان در داخل کشور، در سال 1۳۹۹ نسبت به 
سال 1۳۹8، 5۶/8درصد افزایش دارد. تورم تولیدکننده در سال 1۳۹۹ 

در بخش هاي مختلف صنعتي به این شرح است:

 ریال مقابل ارز و طال تقویت
و در برابر مایحتاج عمومی تضعیف می شود!

تورم در بسیاری از بخش های اقتصادی در حال افزایش است و قیمت خودرو، کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی هر روز گران تر می شود اما این روزها 
شاهد تقویت اندک ارزش ریال مقابل دارایی های خارجی یعنی ارز و طال هستیم که آن هم به نوعی بازار سازی برای ثروتمندان است!

 آغاز طرح خرید تضمیني دام زنده 
از عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران از آغاز طرح خرید تضمیني دام 
زنده از عشایر خبر داد. 

ش��اهپور اعالیي مقدم در گفت وگو با خبرگزاري صداوسیما گفت: از 
آنجایي که جامعه عشایري به عنوان گروه هدف اجتماعي سوم در کشور 
ما تعریف مي شود و این گروه نقش بسیار اساسي و اثرگذاري در اقتصاد 
مقاومتي و امنیت غذایي و توسعه پایدار دارد، براي ما بسیار مهم است 

که در صدد برطرف کردن مشکل عشایر عزیز باشیم. 
وي ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳4 میلیون هکتار از مراتع کش��ور 
تحت اختیار عشایر است و عش��ایر در امتداد اقلیم حرکت مي کنند تا 
ضمن تأمین معیش��ت خود در تأمین 25 درصد از گوشت قرمز کشور 

هم نقش داشته باشند. 
رئیس سازمان امور عشایر ایران تأکید کرد: البته تغییرات اقلیمي اخیر 
و کاهش بارش ها تهدید بسیار بزرگي براي جامعه عشایري است و با 
توجه به کاهش بارندگي در س��ال زراعي ۹۹ و 1400 و گزارش هایي 
که از سازمان هواشناسي دریافت شده مشخص شده که در 50 سال 
اخیر چنین خشکس��الي در کش��ور بي س��ابقه بوده و در حال حاضر 
هم 55 درصد نسبت به سال گذش��ته کاهش بارندگي داریم که این 
خشکس��الي ها مي تواند در تأمین علوفه براي دام هاي عشایر مشکل 

ایجاد کند. 
اعالیي گفت: به همین منظور ما در س��ازمان امور عش��ایر ایران س��ه 
برنامه کوتاه م��دت، میان مدت و بلند مدت براي این مش��کل در نظر 
گرفته ایم و با پیگیري هایي که انجام ش��ده در روز 12 اردیبهش��ت در 
شوراي قیمتگذاري به ریاست وزیر محترم جهاد کشاورزي مقرر شد 
از طریق شرکت پشتیباني امور دام براي دام عشایر خرید حمایتي به 
قیمت کیلویي 45 هزار تومان در کنار تحویل ۳ کیلوگرم جو به ازاي هر 

کیلوگرم دام زنده خریداري شده در نظر گرفته شود. 
وي افزود: اثر این حرکت قطعاً حذف دالل و واس��طه ها، فروش دام به 

قیمت منطقي و کنترل قیمت گوشت در بازار خواهد بود. 
رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: همچنین بیش از 800 میلیارد 
تومان در قالب تسهیالت و کمک هاي بالعوض براي تأمین علوفه و آب 
شرب عشایر در نظر گرفته شده اس��ت که در اختیار این عزیزان قرار 

خواهد گرفت. 
در حال حاضر هم مقرر ش��ده اس��ت بیش از 100 هزار ت��ن از ذخایر 
اس��تراتژیک علوفه تا پایان همین ماه بین عش��ایر توزیع ش��ود و یک 
میلیون تن نهاده دامي هم طي شش ماه ابتدایي سال توسط اتحادیه ها 
وارد خواهد شد تا بتوانیم با کمک این منابع از این خشکسالي کم سابقه 

در نیم قرن گذشته گذر کنیم. 
........................................................................................................................

  قانون مالیات بر خانه هاي خالي
مسكن را ارزان کرد

س�خنگوي کمیس�یون حمایت و جه�ش تولید مجلس با اش�اره 
به آمار بان�ک مرک�زي از کاهش قیم�ت مس�کن در فروردین از 
آغ�از تأثی�رات تقنین�ي مجل�س در ح�وزه مس�کن خب�ر داد. 
رحیم زارع گفت: هرچند براس��اس تجربه سال هاي گذشته با نزدیک 
شدن به خرداد ماه قیمت مسکن تحت تأثیر تورم ساالنه قرار گرفته و 
افزایش مي یافت، اما طبق گزارش هاي رسیده اجراي قانون مالیات بر 

خانه هاي خالي موجب کاهشي شدن بهاي مسکن شده است. 
وي با بیان اینکه پیش بیني مي شود اجراي این قانون، تأثیر بیشتري 
در بازار مسکن در ماه هاي آینده در پي داشته باشد، افزود: از سال ۹۷ تا 
ماه هاي پایاني سال گذشته و پیش از اجراي قانون مالیات بر خانه هاي 
خالي، بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتي شدیدي بود و این موضوع 

موجب فشار به خانواده هاي متقاضي مسکن شد. 
وي اضافه کرد: از آنجا که رفع این ش��وک قیمتي در بازار مسکن 
نیازمند اتخاذ و اجرایي ش��دن دو سیاس��ت از جمله ساماندهي 
تقاضاي بازار مسکن به منظور مهار تقاضاي سوداگري و افزایش 
عرضه خانه به بازار ب��ود، طرح هاي مالیات ب��ر خانه هاي خالي و 
مالیات بر عایدي س��رمایه و جهش تولید مس��کن در دستورکار 

نمایندگان قرار گرفت. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اش��اره به آم��ار بانک مرکزي 
مبني بر اینکه متوسط قیمت خرید و فروش واحد هاي مسکوني شهر 
تهران در فروردین سال 1400 نسبت به ماه قبل از آن ۳/1درصد کاهش 
یافته اس��ت، ادامه داد: یکي از نتایج اجراي قانون مالیات بر خانه هاي 
خالي افزایش عرضه مس��کن به بازار اس��ت، زیرا به موجب این قانون 
افرادي که با هدف سوداگري در بازار، مسکن خریداري کرده، اما آن را 
عرضه نمي کنند، ناچارند هر ساله مالیات هاي سنگین پرداخت کنند 
در نتیجه این افراد عطاي خالي نگهداشتن خانه هاي خود را به لقایش 

مي بخشند. 
زارع تصریح کرد: مي توان تأثیر ناشي از اجراي قانون مالیات برخانه هاي 
خالي را در بازار کنوني مسکن تا حدودي مشاهده کرد و آثار آن را که 
ثبات قیمت و در برخي موارد کاهش بهاي مسکن است دید، زیرا اجراي 
قانون مذکور انگیزه فعاالن اقتصادي براي عرضه  واحد هاي مسکوني 
ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را براي استفاده مصرف کنندگان 
بیش��تر مي کند. وي با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه هاي خالي در 
بسیاري از کشور ها از س��ال ها قبل مورد توجه بوده و اجرایي مي شود، 
ادامه داد: برخي کشور ها در مقطع زماني مورد نیاز، درصد اخذ مالیات 
بر خانه هاي خالي را تش��دید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ 

اخذ مالیات بر خانه هاي خالي افزایش یافت. 
........................................................................................................................
سال ۹۹ رکورددار باالترین رشد نقدینگی 

طی ۴۲ سال گذشته 
ط�ی 42 س�ال گذش�ته، باالترین ن�رخ رش�د س�االنه نقدینگی 
)ح�دود 41 درص�د( در س�ال 1۳99 اتف�اق افت�اده اس�ت.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، نقدینگی کشور در پایان اسفند 1۳۹۹ 
به ۳45۷/8 هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم به 455/۹ هزار میلیارد 
تومان رسید که به ترتیب در مقایسه با سال 1۳۹8 حدود 40/۶ درصد 

و 2۹/2 درصد افزایش داشته اند.
طی سه دهه اخیر، به طور میانگین در هر دهه، نقدینگی ایران 11/5 
برابر شده که این رقم برای دهه منتهی به 1۳۹۹ حدود 11/8 برابر است. 
رشد نقدینگی و پایه پولی در سال 1۳۹۹ از روند بلندمدت خود فاصله 
زیادی گرفته و تقریباً شکاف 10 واحد درصدی بین ارقام سال 1۳۹۹ با 

روند بلندمدت وجود دارد. 
نرخ رش��د نقدینگی در ایران 2/۷ برابر میانگین رشد نقدینگی منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 است. طی 42 سال گذشته، 
باالترین نرخ رشد ساالنه نقدینگی )حدود 41 درصد( در سال 1۳۹۹ 

اتفاق افتاده است.

رئی�س هیئ�ت مدی�ره اتحادی�ه م�رغ تخم گ�ذار اس�تان 
تهران با اش�اره به افزای�ش قیم�ت مولفه هاي تولی�د تخم مرغ، 
ب�ه  مس�ئوالن  بي توجه�ي  و  قیمت گ�ذاري دس�توري  از 
تولی�د در زم�ان کاه�ش قیم�ت محص�ول انتق�اد ک�رد. 
ناصر نبي پور در گفت وگو با مهر با اش��اره به اینکه میانگین قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ در مرغداري بین 10 هزار ت��ا 11 هزار و 400 تومان 

است، گفت: این رقم حدود 4 هزار تومان زیر نرخ مصوب است. 
وي با اشاره به افزایش نرخ مصوب نهاده هاي دامي طي روزهاي اخیر 
گفت: قیمت نهاده هاي س��ویا و ذرت حدود 15 درصد افزایش یافته و 

هم اکنون قیمت سویا ۳هزارو400 تومان و ذرت نیز هزارو۹00 تومان 
است ضمن اینکه نرخ کرایه ها نیز بعد از عید ۳1 درصد افزایش داشته 
است. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان 
اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ در حال حاضر باالي 
18 هزار تومان اس��ت، گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده و با توجه به 
اینکه درگیر قیمتگذاري دستوري دولت هستیم و بدون مجوز دولت، 
اجازه نداریم نرخ را متناسب با افزایش قیمت نهاده هاي تولید، افزایش 
دهیم، پیشنهاد ما این است که تشکل ها از مسئوالن مربوطه به دلیل 
کوتاهي هایي که مي کنند، به دیوان عدالت اداري یا س��ایر نهادهاي 

مرتبط ش��کایت کنند؛ چراکه وقت��ي قیمت تخم مرغ ب��اال مي رود، 
مسئوالن با تولیدکنندگان برخوردهاي شدید و قیمت واقعي محصول 
را س��رکوب مي کنند اما وقتي قیمت پایین مي آید و تولیدکننده در 
زیان قرار مي گیرد، مسئوالن قائم مي شوند. نبي پور با اشاره به صادرات 
تخم مرغ نیز افزود: طي 10 تا 15 روز گذش��ته بیش از 2هزارو۶00 تا 
2هزارو۷00 تن تخم مرغ از کشور صادر شده اما با توجه به کاهش شدید 
مصرف داخل و تولید زیاد، تأثیري بر شرایط بازار نداشته است. رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران دلیل کاهش مصرف 

تخم مرغ در داخل را فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اعالم کرد.

هشدار درباره وضعيت توليد تخم مرغ
  تولید

در جریان مبادالت روز گذشته نرخ ارز، طال و سکه 
با کاهش مواجه شد، کارشناسان اقتصادي دلیل 
تقویت ارزش ریال در براب�ر دارایي هاي خارجي 
را خوش بیني ایجاد ش�ده از س�وي رس�انه هاي 
نزدیک به دول�ت و مقامات دولت�ي در مورد رفع 
تحریم ها و احی�اي قریب الوق�وع برجام عنوان 
می کنن�د، در مقابل برخي دیگر از کارشناس�ان 
اقتصادي معتقدند اگر به ه�ر دلیلي خوش بیني 
ایجاد ش�ده در جامعه محقق نش�ود هم سرمایه 
اجتماعي دولت از بین م�ي رود و هم اینکه عماًل 
عده اي س�رمایه گذار از افت نرخ ارز، طال و سکه 
بهره مند مي شوند زیرا حجم نقدینگي به شدت 
افزایش یافته اس�ت و نرخ هاي کنون�ي در بازار 
ارز، طال و سکه به چشم برخي از سرمایه گذاران 
ب�راي س�رمایه گ�ذاري بس�یار جذاب اس�ت. 
طي ش��ش ماهه اخیر همزم��ان با تغییر ریاس��ت 
جمهوري امریکا و روي کار آم��دن بایدن نرخ ارز در 

بازار داخل��ي از ۳۳هزار تومان به مح��دوده 21 هزار 
تومان رسید، نرخ سکه طال نیز از محدوده 1۶میلیون 
و 500 هزار تومان به محدوده ۹ میلیون تومان نزول 
کرد،  نرخ هر گرم طال نیز در این مدت از یک میلیون و 
۶00 هزار تومان به مرز ۹00 هزار تومان عقبگرد کرد. 
کاهش نرخ دارایي هاي خارجي فوق طي ش��ش ماه 
اخیر در ش��رایطي رخ مي دهد ک��ه حجم نقدینگي 
در اقتصاد ایران و همچنین کس��ري بودجه دولت و 
بدهي هاي دولت در حال افزایش است، به طوري که 
تورم عمومي در اقتصاد ایران به شکل خیره کننده اي 
در حال رشد مي باشد، این بدان معني است که افت 
نرخ دالر، س��که و طال کمکي به تقویت ارزش پول 
ملي در برابر س��ایر کاالها به ویژه مواد غذایي، لوازم 
خانگي، اجاره بها، مسکن و خودرو نکرده است. آخرین 
آمارهاي بانک مرکزي از وضعیت حجم نقدینگي و 
ترازنامه سیستم و نظام بانکي بیانگر استمرار کاهش 
ارزش پول ملي مي باش��د، با ای��ن توضیح که حجم 

پول س��هم خود را از حجم نقدینگي ب��ه 20 درصد 
رسانده است و اینکه شبه پول دوره زماني خود را براي 
تبدیل شدن به پول کاهش داده است، در این میانه 
رویدادي چ��ون احیاي برجام و آزاد س��ازي ارزهاي 
بلوکه ش��ده ایران در بانک هاي خارجي پیش روي 
فضاي اقتصادي، سیاست خارجي و سیاست داخلي 
کش��ور وجود دارد که به این روی��داد باید انتخابات 
ریاس��ت جمهوري 28 خرداد ماه س��ال جاري را نیز 

اضافه کرد. 
  پمپاژ خوش بینی

دولتي ها و رس��انه هاي نزدیک به دولت نس��بت به 
احیاي برج��ام پیش از 5خرداد موع��د اجراي طرح 
مجلس مبني بر صیانت از حقوق مردم ایران در رفع 
تحریم ها خوش بین هستند، از این رو پیوسته روي 
رفع قریب الوقوع تحریم ه��ا و بهبود وضعیت اقتصاد 
ایران مانور مي دهند، به ویژه اینکه در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوري نیز قرار داریم و به احتمال زیاد 

به زودي کاندیدای  اصلي دولت براي انتخابات ریاست 
جمهوري پیش رو معرفي شود. 

  چرا قیمت مواد غذایی کاهش نمی یابد
پمپاژ خبري در رابطه با احیاي برج��ام در حالي در 
دستور کار رسانه هاي دولتي و مقامات دولتي قرار دارد 
که نرخ ارز، طال و سکه بر اساس همین اخبار در حال 
کاهش مي باشد، به طوري که روز گذشته نرخ ارز در 
بازار آزاد به 21 هزار تومان رسید و سخن از سکه طالي 
8 میلیون توماني به میان آمد، البته از آنجایي که بازار 
در تعطیالت ناش��ي از کرونا قرار دارد، برخي ها این 
سؤال را مطرح مي کنند که  چطور ارزش ریال صرفاً 
در برابر ارز، طال و سکه افزایش مي یابد و در بازار مواد 
غذایي، لوازم خانگي، مسکن، اجاره بها، دارو و درمان 

هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملي هستیم. 
  ارزهای بلوکه حراج می شود یا ذخیره

همان طور که گفته ش��د ریزش قیم��ت ارز، طال و 
سکه رویدادي است که این روزها در جامعه خبر ساز 
شده است، برخي از کارشناسان اقتصادي دلیل این 
رخداد را خوش بیني ناش��ي از احی��اي برجام، رفع 
تحریم ها و آزاد س��ازي همراه با ح��راج دارایي هاي 
بلوکه ش��ده ارزي عنوان مي کنند، از س��وي دیگر 
برخي از کارشناسان اقتصادي با اشاره به اینکه حجم 
نقدینگي در جامعه به ش��دت افزایش یافته و دولت 
صاحب کسري بودجه و بدهي هاي سنگین مي باشد، 
مي گویند به فرض احیاي برجام نی��ز دولت و بانک 
مرکزي نباید همانند س��ال ۹۷ دارایي هاي خارجي 
را در جامعه حراج کنند، زیرا ای��ن رویداد به خروج 
سرمایه از کش��ور و همچنین س��رکوب صادرات و 
سرمایه گذاري هاي انجام شده مرتبط با تقویت تولید 

ملي منتج مي شود. 
   بازارسازی برای ثروتمندان

در نگاه اول کاهش نرخ ارز، طال و سکه رویداد خوبي 
به ش��مار مي رود زیرا ارزش پول ملي در برابر سایر 
دارایي هاي خارجي تقویت شده است، اما اگر کمي 
عمیق تر بنگریم باید ببینیم ریش��ه این افت نرخ ها 
از چه محلي نش��ئت مي گیرد و این روی��داد امري 
مستمر اس��ت یا کوتاه مدت، زیرا اگر امري مستمر 
باشد اتفاقي مثبت و اما اگر رویدادي زود گذر باشد، 
مي تواند موجب ایجاد رانت براي دارندگان وجوه نقد 
شود، از این حیث باید دید سود فرصت ایجاد شده به 
خزانه ملي مي رود یا اینکه اشخاص حقیقي و حقوقي 
ثروتمند به جهت برخورداري از قدرت خرید از ارز، 

طال و سکه ارزان شده بهره مي برند.

عملکرد مناط�ق آزاد در س�ال های 1۳92تا 
1۳9۸ از سهم 4 درصدی این مناطق در ایجاد 
اشتغال و واردات دو برابری نسبت به صادرات 
حکای�ت دارد. این در حالی اس�ت که به رغم 
ناکارایی این مناطق و کسری تراز 7۳۳میلیون 
دالری در هش�ت س�ال گذش�ته، مجم�ع 
تش�خیص مصلحت نظام ایجاد هفت منطقه 
آزاد جدید را روز گذش�ته به تصویب رساند. 
جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات از اهداف 
اصلی مناطق آزاد، خصوصاً در کشورهای در حال 
توسعه محسوب مي ش��ود که بدون تحقق آنها، 
نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق 
آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای 
ش��کل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد 
توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقالم 
خارجی )کاالی همراه مس��افر( به منظور ایجاد 
اشتغال و جذب گردش��گران داخلی، در تضاد با 
مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن 
از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات 
بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد. این 
مناطق در ای��ران با نزدیک به س��ه دهه فعالیت 
نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده 
به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب 
سرمایه گذاری خارجی دس��ت یابند. اگرچه در 
بعد توس��عه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی 

اقدام های مثبت انجام شده است.
   س�هم 4 درصدی مناطق آزاد از اشتغال 

طی ۶ سال
طبق اطالعات جمع آوری شده در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، عملکرد مناطق آزاد ایران 
طی سال های 1۳۹2 تا 1۳۹8 نشان می دهد سهم 
این مناطق )با لحاظ صادرات خدمات( از صادرات 
غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید 

حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال 
کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ح��دود 10 درصد و از اش��تغالزایی کل 
کشور حدود 4 درصد است. میزان واردات کاال از 
طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کاال 
از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر 
است، وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان 
اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از سه برابر 

اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
   کسری تراز تجاری 7۳۳ میلیون دالری 

ارمغان ۸ ساله مناطق
عملکرد اقتص��ادی مناطق آزاد نش��ان می دهد 
که به طور متوس��ط طی س��ال های 1۳۹2 الی 
1۳۹8 حدوداً ۷1۷ میلی��ون دالر کاال از مناطق 
آزاد به خ��ارج صادر و ه��زار و 450 میلیون دالر 

کاال وارد این مناطق ش��ده است و در نتیجه تراز 
تجاری مناطق آزاد طی س��ال های مورد بررسی 
به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دالر کسری 

بوده است. 
همچنین متوس��ط س��رمایه گذاری خارجی در 
مناطق آزاد طی س��ال های مورد اش��اره، حدوداً 
24۳ میلی��ون دالر و در س��رزمین اصلی 2 هزار 
و ۳14 میلیون دالر بوده که نش��ان دهنده عدم 
موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی 
تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق 
س��هم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند، به 
طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق 
آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی 
س��ال های 1۳۹2 الی 1۳۹8 حدوداً ۳/2 درصد 
بوده است. ش��اخص های دیگر نیز نشان دهنده 

وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسفند ماه 
سال گذشته در کرمانشاه تأکید کرده بود: افزایش 
نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اصاًل به 
مصلحت کشور نیست و آسیب هایی را به همراه 
دارد. تغییر رویکرد برخی از این مناطق از صادرات 
به واردات و تغیی��ر کاربری اراض��ی واقع در این 
مناطق دو معضل جدی پی��ش روی مناطق آزاد 
و ویژه است. به رغم گزارش فوق و مخالفت های 
کارشناسان روز گذشته ایجاد هفت منطقه آزاد 

جدید به تصویب رسید. 
در ای��ن خص��وص حجت االس��الم غالمرض��ا 
مصباحی مق��دم در مصاحب��ه اختصاص��ی ب��ا 
خبرگزاری صداوسیما افزود: پرونده هشت منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی در اس��تان های گلس��تان 
)اینچه برون(، ایالم )مه��ران(، اردبیل )اردبیل(، 
سیستان و بلوچستان )سیستان(، کردستان )بانه 
� مریوان(، هرمزگان )جاسک(، بوشهر )بوشهر( و 
کرمانشاه )قصر شیرین( در جلسه دیروز مجمع 
بررسی شد که به غیر از منطقه جاسک در استان 
هرمزگان با تأس��یس هفت منطق��ه آزاد جدید 
موافقت شد و مجمع آن را مصوب کرد. وی گفت: 
برای احداث منطق��ه آزاد اردبیل، مجلس چهار 
نقطه را در نظر گرفته بود که مجمع با تأس��یس 
منطقه آزاد در یک نقطه، آن هم با انتخاب دولت 

خبر داد.
مصباحی مق��دم افزود: در تصوی��ب مناطق آزاد 
جدید همه مالحظات مربوط، رعایت و ضعف های 
مناطق آزاد قبلی اصالح شد، ضمن اینکه قانون 
مناطق آزاد نیز در مجلس ش��ورای اس��المی در 
دست بررسی است. وی افزود: تمام زمین هایی که 
در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده دولتی 
اس��ت. بنابراین شایعه ش��کل گیری بورس بازی 

زمین هم رد می شود.

تصویب 7 منطقه آزاد جدید به رغم ناکارآمدی اقتصادی این مناطق
مرکز پژوهش های مجلس: کسری تراز تجاری 7۳۳ میلیون دالری مناطق آزاد در ۸سال اخیر نشانه برتری واردات از صادرات در این مناطق است
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