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توزيع گسترده گوشي هاي فيك در بازار
رئي�س اتحادي�ه صن�ف فروش�ندگان، دس�تگاه هاي صوت�ي و 
تصويري، تلفن هم�راه از توزيع گس�ترده گوش�ي موبايل فيك 
برندهاي ش�ناخته ش�ده در ب�ازار خب�ر داد و گفت: در س�كوت 
عجي�ب س�ازمان صم�ت س�ود سرش�اري نصيب ش�ركت هاي 
كالهبردار ش�ده و بدنام�ي آن براي فروش�ندگان مانده اس�ت، 
ضم�ن اينكه م�ردم ني�ز در اي�ن ام�ر بس�يار متضرر ش�ده اند. 
ابراهيم درس��تي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه مدتي است شاهد 
فروش گس��ترده گوش��ي هاي غير اصل به جاي اصل توسط برخي 
از شركت ها هس��تيم، افزود: توزيع گوش��ي هاي غير اصل برندهاي 
شناخته ش��ده در حالي اس��ت كه بايد اصالت گوش��ي ها قبل از آن 
توس��ط كارشناس��ان دس��تگاه هاي ذي ربط تأييد شده باشند. وي 
ادامه داد: ش��ركت هاي كالهبردار بدون هيچ دغدغه و نگراني توزيع 
گوش��ي هاي غير اصل را انجام مي دهند و اين به معني آن است كه 
بخش كارشناسي دستگاه هاي ذي ربط نظارت دقيق ندارد و اهمال 
عمد يا غير عمد صورت گرفت است. به گفته درستي، اين عدم نظارت 
سود بي شماري را نصيب كالهبرداران و زيان زيادي را به فروشندگان 

و مردم وارد كرده است. 
وي افزود: تعجب بيشتر ما از اين است كه دستگاه هاي نظارتي، مانند 
تعزيرات به رغم اطالع از اين موضوع همچنان واكنش الزم را نشان نداده 
و گوشي هاي فيك در بازار در حال عرضه است. درستي با تأكيد بر اينكه 
بيشتر گوشي هاي غير اصل توزيع شده از برندهاي شناخته شده هستند 
از مردم خواست در هنگام خريد تحقيق بيشتري از شركت واردكننده 
داشته باش��ند. وي تصريح كرد: برخي از اين شركت ها تازه تأسيس و 

سوري هستند و سابقه چنداني ندارند. 
درستي همچنين به مردم توصيه كرد حتماً به خدمات پس از فروش 
شركت تأمين كننده توجه داشته باش��ند و سختگيرانه چگونگي آن را 
پيگيري كنند. ش��ركت ها براي خدمات پس از فروش امتياز دريافت 
مي كنند و امتياز كمتر از 60 بايد شك برانگيز باشد. درستي از وزارت 
صمت خواست هر چه سريع تر با شركت هاي متخلف برخورد و به دليل 

زيان به مردم آنها را تعطيل كند. 
وي معتقد است، برخورد قانوني درست با كالهبردار، توقف فعاليت و 
جلوگيري از ادامه تخلف آنها است كه به نظر مي رسد در وزارت صمت 

همتي براي آن نيست. 
........................................................................................................................
شناسايي و جمع آوري ۲ مزرعه غيرمجاز 

رمزارز در تهران
دو مزرعه غيرمج�از رمز ارز در محدوده عملياتي برق افس�ريه با 
همراهي مقامات قضايي و انتظامي شناس�ايي و جمع آوري ش�د. 
با آغاز فصل گرما و ضرورت تعديل مصرف انرژي پايتخت، در راستاي 
مبارزه با استفاده غيرقانوني متخلفان از شبكه توزيع برق، كارشناسان 
منطقه برق افسريه از مناطق بيست و دوگانه شركت توزيع نيروي برق 
تهران بزرگ موفق شدند دو مزرعه غيرمجاز استخراج ارز ديجيتال را 

در محدوده عملياتي اين منطقه شناسايي كنند. 
بر اساس اين گزارش، به دنبال كشف اين مزارع، انشعاب برق غيرمجاز 
تأمين كننده انرژي مورد نياز اين مزارع، قط��ع و با هماهنگي مراجع 

قضايي و انتظامي، دستگاه هاي منصوبه جمع آوري شد. 
........................................................................................................................

سريال فوالدهاي گمشده
معاون�ت مع�ادن وزارت صم�ت گف�ت: هي�چ  سرپرس�ت 
ف�والدي گم نش�ده و رق�م 2/6 ميلي�ون ت�ن اع�الم ش�ده 
درب�اره اخت�الف آم�ار تولي�د و مص�رف صحي�ح نيس�ت. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، كشاورز سرپرست معاونت معادن 
و صنايع معدني وزارت صمت اظهار كرد: 2/6 ميليون تن اعالمي درباره 
اختالف آمار توليد و مصرف صحيح نيست. ظرفيت اسمي توليد شمش 
خام ۴0 ميليون تن بوده كه 2۹ ميليون تن توليد واقعي ما بوده است. 
ميزان مصرف ما 22/2 ميليون تن و ميزان صادرات ما حدود 6 ميليون 
و ۵00 هزار تن بوده است؛ پس اختالف تنها ۳00 هزار تن است. ميزان 
صادرات ش��مش خام 6 ميليون و ۵00 هزار تن اس��ت و كس��ري كه 

مشاهده مي كنيد گم  نشده و به كف واحد هاي توليدي مربوط است. 
اين مقام مسئول بيان كرد: ما در سال ۹۹ در مجموع 6 هزار تن واردات 
شمش خام داش��تيم كه مربوط به اقالم خاص است و امكان توليد آن 
وجود ندارد. صادرات هم حدود 6 ميليون و ۸00 هزار تن بوده است و 

كاهش آن به دليل ساز و كار بازار بوده است. 
كشاورز گفت: ما مسئوليت تأمين واحد هاي توليدي صنعتي را داريم، 
پس هر واحد توليد ف��والد كه توليدات خ��ود را در بورس عرضه كند، 

مي تواند مازاد توليد را صادر كند. 
........................................................................................................................

قيمت خريد حمايتي دام عشاير ابالغ شد
ش�وراي قيمتگذاري و اتخاذ سياس�ت هاي حمايت�ي محصوالت 
اساس�ي كش�اورزي قيم�ت خري�د حمايت�ي دام عش�اير را به 
وزارتخانه ه�اي جهادكش�اورزي، صنعت، معدن و تج�ارت، امور 
اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابالغ كرد. 
شوراي قيمتگذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصوالت اساسي 
كش��اورزي در جلس��ه ۱۳ ارديبهش��ت ۱۴00، قانون اص��الح قانون 
تضمين خريد محصوالت اساس��ي كش��اورزي را به منظور حمايت از 
توليد كنندگان دام عشايري در مقابله با شرايط خشكسالي سال ۱۴00 
تصويب كرد. از اين رو قيمت خريد حمايتي دام عشاير در سقف اعالمي 
وزارت جهاد كشاورزي )سازمان امور عشاير ايران( به ازاي هر كيلوگرم 

دام زنده سبك عشايري)تركيبي( ۴۵0هزار ريال است. 
همچنين شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور به عنوان مباشر 
خريد موضوع اين مصوبه تعيين مي ش��ود و س��ازمان امور عش��اير 
ايران نسبت به تعيين تعداد و تركيب دام قابل خريداري در مناطق 
عشايري با اولويت شرايط خشكسالي و اعالم آن به مباشر خريد اقدام 
مي كند. به ازاي خريد هر كيلوگ��رم دام موضوع اين مصوبه، معادل 
س��ه كيلوگرم جو وارداتي با قيمت مصوب از محل ذخاير راهبردي 
كش��ور به اتحاديه تعاوني هاي عش��ايري جهت تأمين خوراك دام 

عشاير تحويل مي شود. 
پيش نويس دستورالعمل نحوه اجراي اين مصوبه توسط سازمان امور 
عشاير ايران و شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور ظرف يك هفته 
پس از ابالغ اين مصوبه، تهيه و به دبيرخانه شوراي قيمتگذاري و اتخاذ 
سياست هاي حمايتي محصوالت اساسي كشاورزي جهت تأييد و ابالغ 

توسط رئيس شورا و وزير جهاد كشاورزي ارائه مي شود. 
 س��ازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نس��بت به تأمين تنخواه، 
ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تأمي��ن زبان احتمالي خريد 
و پرداخت هزينه هاي تبعي اجراي اين مصوب��ه )با تأييد وزارت جهاد 

كشاورزي( اقدام كند.

 ريشه رشد قيمت ها 
انفجار 70 درصدي حجم پول است

 اگر چه بانك مركزي مي گويد رشد 38 درصدي حجم نقدينگي در يكسال منتهي به آذرماه 99 به دليل تحريم و كرونا 
 و رشد سنتي 30 درصدي اين متغير رويداد نگران كننده اي نيست، اما پول به عنوان جزء تورم آفرين حجم نقدينگي 

در بازه زماني فوق 70 درصد رشد داشته است

 ۲۵0  هزار هكتار اراضي مازاد 
در اختيار دولت است

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه 2۵0 هزار هكتار اراضي 
مازاد در اختيار وزارتخانه هاس�ت كه با آن برج و مجتمع تفريحي 
مي س�ازند، گفت: اين در شرايطي اس�ت كه مردم مسكن ندارند. 
به گزارش تسنيم، مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس نوع 
عملكرد اقتصادي را بر ديگر بخش ها مؤثر دانست و گفت: رشد نقدينگي 
و عدم حمايت از توليدكننده باعث شده كه سرمايه گذاري در بازار هاي 

داللي و سفته بازي به صرفه تر از بخش توليد باشد. 
وي با اشاره به اينكه ما در چهار سال اخير از نظر كاهش ارزش پول ملي 
نسبت به دالر در بدترين شرايط قرار گرفتيم، افزود: حجم نقدينگي به 
هر بازاري كه ورود كند آن بازار را دچار مشكل خواهد كرد كه دليلش 

هم سياست هاي غلط پولي و مالي دولت است. 
عضو كميسيون عمران مجلس، رش��د ۳00 درصدي قيمت مسكن از 
سال گذشته تاكنون را ناش��ي از نبود يك سياست مدون و مشخص از 
سوي دولت ها دانست و گفت: نمونه آن، دكتر آخوندي به عنوان وزير راه 
و شهرسازي بود كه هيچ اعتقادي به سياست گذاري و حمايت در بخش 
مسكن نداشت و مسكن مهر را زيرسؤال برد و طرح مسكن اجتماعي 

را هم تعطيل كرد. 
يوسفي با اذعان به افزايش 6۹0 درصدي قيمت مسكن به دليل كوتاهي 
مس��ئوالن ذي ربط گفت: رهن و اجاره هم امروز براي مردم ايران يك 

آرزو شده است. 
   معرفي وزير جهاد و صمت به قوه قضائيه

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه ما دو نفر از وزيران را به 
دليل ترك فعل، به دستگاه قضايي معرفي كرديم، گفت: ما هم رياست 
جمهور را به دليل عدم اجراي قوانين و هم وزير جهاد كش��اورزي را به 

خاطر اين آشفتگي و اخيراً هم وزير صمت را معرفي كرديم. 
وي خاطرنش��ان كرد: با وجود اينكه ما توليدكننده فوالد و س��يمان 
هستيم، اما در حال حاضر يك آش��فتگي در توليد مصالح ساختماني 

ايجاد شده و قيمت ها با دالر با مردم محاسبه مي شود. 
يوسفي تأمين منابع مالي را مهم ترين نياز بخش توليد مسكن دانست 
و افزود: پرداخت تسهيالت مالي براي حمايت از انبوه سازان و مالكان 
شخصي، حمايت از سازندگان و تهيه زمين مورد نياز از اقدامات ضروري 

است كه بايد انجام شوند.  
نماينده مجلس درمورد روش قيمت گذاري مسكن، با تأكيد بر اينكه 
كنترل قيمت مسكن به شكل دستوري نتيجه بخش نيست، گفت: اين 
نوع قيمت گذاري فقط باعث ايجاد بازارهاي خريد و فروش غيررسمي 
خواهدشد. يوسفي با بيان اينكه طرح ماليات بر خانه هاي خالي ضرري 
براي مردم ندارد، گفت: ثبات قيمت ها در بازار مسكن در ماه هاي اخير 

به خاطر همين قضيه ماليات ها بود. 
عضو كميس��يون عمران مجلس در مورد قانون جهش توليد مس��كن 
در مجلس گفت: طبق تبصره ۸ اين قانون، قرار نيس��ت زميني خارج 
از محدوده و حريم به داخل شهر ملحق ش��ود و به زمين شخصي هم 
كه به هيچ وجه اجازه نخواهيم داد. وي با بيان اينكه 2۵0 هزار هكتار 
اراضي مازاد در اختيار وزارتخانه هاست كه با آن برج و مجتمع تفريحي 

مي سازند، افزود: اين در حاليست كه مردم مسكن ندارند. 
........................................................................................................................

 رخدادهای مشكوک 
از بازار مرغ تا سرمايه

نماين�ده م�ردم ش�يراز در مجل�س از كمب�ود م�رغ و روغ�ن 
در اس�تان ف�ارس و مخصوص�ًا ش�يراز خب�ر داد و از وزي�ر 
اي�ن موض�وع رس�يدگي كن�د.  ب�ه  ت�ا  صم�ت خواس�ت 
به گزارش ايس��نا، عليرضا پاك فطرت در جلس��ه علني )يك شنبه( 
مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه »مردم به دولت اعتماد كردند 
و به دعوت قوه مجريه س��رمايه هاي اندك خود را به بورس آوردند« 
ادعا كرد: دولت نيز سرمايه هاي مردم را يك شبه از جيب شان بيرون 
كشيد. حداقل به تذكرهاي سران سه قوا توجه كنيد به نظر مي رسد 
دست هايي پش��ت پرده اس��ت كه مي خواهد مردم را نسبت به نظام 

بدبين كند. 
نماينده مردم شيراز در مجلس از كمبود روغن و مرغ در استان فارس 
ابراز نگراني كرد و خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار 

مي رود نظارت بهتري بر بازار داشته باشيد. 
........................................................................................................................

اختصاص منابع هدفمندي براي خريد 
۱0 ميليون  دوز واكسن كرونا

مديرعامل سازمان هدفمندس�ازي يارانه ها از اختصاص 4 هزار 
ميليارد ري�ال اعتبار از مح�ل هدفمندي يارانه ه�ا براي خريد 

واكسن كرونا خبر داد. 
اميد حاجتي در گفت و گو با فارس با اعالم اي��ن خبر گفت: اعتبارات 
خريد واكس��ن جزو اعتبارات كمك به حوزه سالمت است. اين اعتبار 
براي تأمي��ن ۱0 ميليون دوز واكس��ن از محل منابع نقدي س��ازمان 
هدفمن��دي يارانه ها به منظور ايمن س��ازي و جلوگيري از گس��ترش 

بيماري كرونا اختصاص يافت. 
وي ابراز اميدواري كرد: با سرعت بخشيدن به واكسيناسيون هموطنان 
به ويژه جامعه پرخطر شاهد حركت پر ش��تاب در مسير ايجاد ايمني 
گسترده و بازگشت هر چه سريعتر به شرايط عادي اقتصادي و اجتماعي 

قبل از بيماري باشيم. 
........................................................................................................................
تأكيد ايران بر لغو قطعي تحريم هاي بانكي 

در جريان مذاكرات هسته اي
رئي�س كل بان�ك مرك�زي اي�ران تأكي�د ك�رد اي�ران در 
جري�ان مذاك�رات هس�ته اي خواس�تار رف�ع تضمي�ن ش�ده و 
قطع�ي تحريم ه�ا علي�ه صنع�ت بانك�داري خود ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
ايران تأكيد كرد ايران در جريان مذاكرات هس��ته اي خواس��تار 
رفع تضمين شده و قطعي تحريم ها عليه صنعت بانكداري خود 
شده است. وي در پاسخ مكتوب به پرسش هاي بلومبرگ نوشت: 
»رفع تحريم ها عليه بانك مركزي، بانك هاي ايراني، سوئيفت و 
هرگونه انتقال پول بين آنها و بانك هاي بزرگ خارجي بايد مورد 

تأييد قرار گيرد.«
رئيس كل بانك مركزي اي��ران گفت:» مقاماتي از اي��ن بانك به طور 
مس��تقيم در جريان مذاكرات حضور دارند تا مطمئن ش��وند كه رفع 

تحريم ها، واقعي خواهد بود.« 
همتي در مورد راس��تي آزمايي لغو تحريم ها هم گفت: ما به روش 
خود كار راستي آزمايي را انجام مي دهيم. شخصاً به روند مذاكرات 

اميدوارم. 

ش�اخ�ص ب�ورس در ج�ريان    بورس
مع�ام��الت ب�ازار س�رم�ايه 

۱۵ه�زار و ۵9۱ واح�د ديگ�ر اف�ت ك�رد. 
به گزارش تسنيم، در جريان دادوستدهاي روز گذشته بازار سرمايه 
بيش از ۴ميليارد و 7۳۴ميليون س��هم و حق تقدم به ارزشي بالغ 
بر ۳ه��زار و ۳۵2ميليارد تومان در بي��ش از 20۴هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۵هزار و ۵۹۱واحدي 

در ارتفاع يك ميليون و ۱۵۱هزار و ۸7۱واحد قرار گرفت. 
بيش��ترين اثر منفي بر دماسنج بازار س��هام در روز گذشته به نام 

نمادهاي معامالتي ش��ركت هاي فوالد مبارك��ه اصفهان، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس و ملي صنايع مس ايران شد و در مقابل 
شركت هاي پرداخت الكترونيك سامان كيش، فرآوري معدني اپال 
كاني پارس و نورد آلومينيوم با افزايش خود مانع افزايش بيش��تر 

نماگر بازار سهام شدند. 
ش��اخص هاي اصلي بازار س��رمايه هم روزي منفي را پشت س��ر 
گذاش��تند؛ به ط��وري ك��ه ش��اخص قيم��ت )وزني �  ارزش��ي( 
۴هزارو۹۵۵واحد، كل )هم وزن( هزارو207واحد، قيمت )هم وزن( 
7۸۴واحد، آزاد شناور ۱7هزارو66۱واحد و شاخص هاي    بازار اول و 

دوم به ترتيب ۱۳هزارو262 و 2۵هزارو۱۴۱ واحد افت كردند. 
بر اس��اس اين گزارش، در بازارهاي فرابورس اي��ران هم با معامله 
6۵0ميليون ورقه به ارزش ۳هزار و 602ميليارد تومان در 6۵هزار 
نوبت، شاخص فرابورس )آيفكس( ۱۳۸واحد افت كرد و در ارتفاع 

۱7هزار و 226واحد قرار گرفت. 
در اين بازار هم بيش��ترين اثر منفي بر ش��اخص فرابورس به نام 
نمادهاي معامالتي بيمه پاسارگاد، پتروشيمي مارون و پليمر آريا 
ساسول شد و در مقابل شركت  توليد نيروي برق دماوند بيشترين 

اثر مثبت را بر اين شاخص به نام خود ثبت كرد.

بزرگ ترين افت بورس ۱۴۰۰ به ثبت رسيد

رشد 70 درصدي حجم پول در يكسال منتهي 
به آذرماه س�ال 99 رويدادي است كه اقتصاد 
ايران را از يك س�و با پديده ت�ورم عمومي و 
از سوي ديگر با نوس�ان هاي پيدا و پنهان در 
بازار هاي مالي، كااليي و خدماتي روبه رو كرده 
اس�ت، هرچند آمارهاي پولي از س�وي بانك 
مرك�زي از آذرماه س�ال99 تا كنون منتش�ر 
نشده اس�ت، اما ش�واهد نش�ان مي دهد كه 
حجم پول خ�ود را از مرز 6۱7ه�زار ميليارد 
تومان به محدوده هاي باالتري رسانده است. 
آخرين آمارهاي پولي و بانكي مربوط به آذرماه 
س��ال ۹۹ اس��ت، از آن تاريخ تا كنون نزديك به 
پنج ماه مي گذرد، اما بانك مركزي از انتشار آمارها 
خودداري كرده است، البته رشد تورم به خوبي 
نش��ان مي دهد كه اقتصاد ايران با مشكل بخش 
پول و بانك مواجه است اما متوليان اين بخش از 
اقتصاد ايران مي گويند براي تأمين بودجه عمومي 
كشور ناچار به انجام اقداماتي هستند كه به خلق 

پول بدون پشتوانه و تورم منتج مي شود. 
  جای نگرانی هست يا نيست

اگرچه آماره��اي بانك مركزي حج��م نقدينگي را 
در يكس��ال منتهي به آذر سال ۹۹ با ۳۸ درصد رشد 
حدوده ۳هزارو۱00  هزار ميلي��ارد تومان انعكاس 
داد و مديران بانك مرك��زي هم مدعي بودند چون 
كشور با تحريم و شيوع كرونا روبه رو است و به شكل 
سنتي هر س��ال تقريباً ۳0 درصد رش��د نقدينگي 
داريم، پس رشد مذكور چندان جاي نگراني ندارد، 
اما نكته قابل مالحظه در اين آمارها آن بود كه حجم 
پول به عنوان جزو س��يال نقدينگي ب��ا 70 درصد 
رشد در يكس��ال منتهي به آذرماه سال گذشته به 
6۱7 هزار ميليارد تومان رسيد، از سوي ديگر چون 
اقتصاد ايران با رشد منفي اقتصادي روبه رو است، 
اين رشد نقدينگي تورم و جريان هاي سفته بازي در 
اقتصاد را تشديد كرد كما اينكه هم اكنون جامعه از 

سرعت رشد تورم متحير شده است. 
پس با توجه به اينكه س��رعت رش��د حجم پول 

تقريب��اً دوبرابر حج��م نقدينگي اس��ت، از اين 
رو ج��اي دارد مدي��ران بانك مرك��زي در ابتدا 
آخرين آمارهاي بخش پولي و مالي را منتش��ر 
كنند، سپس برنامه خود را براي مديريت حجم 
نقدينگي اعم از ش��به پ��ول و پول ب��راي افكار 

عمومي تشريح كنند. 
  رشد نقدينگي زياد، رشد اقتصادي صفر

همانطور كه مي دانيم اقتصاد ايران در هشت سال 
دولت حسن روحاني شاهد رشد اقتصادي نبوده 
است، اما در همين مدت حجم نقدينگي حداقل 
ش��ش تا هفت برابر شده اس��ت، بدين ترتيب به 
دليل برتري يافت��ن حجم پول بر ميزان رش��د 
اقتصادي، قيمت كاال و خدمات در اقتصاد ايران با 
چنان رشدي روبه رو شده كه بسياري از نظم هاي 
موجود در بخش هاي مختلف اقتصاد از دس��ت 

رفته است. 
   از دست رفتن تعادل ها 

براي نمونه اگر روزگاري اينگونه سياستگذاری 

شده بود كه نيروي كار با پس انداز پنج تا ۱0 سال 
خود بتواند كاالي��ي همانند مس��كن يا خودرو 
خريداري كند، ام��روز بين پس ان��داز و قيمت 
كاالهاي فوق چنان شكافي شكل گرفته كه دوره 
زماني براي دس��تيابي به كااله��اي فوق از نظم 

عقاليي خارج شده است. 
   ثروتمندان فعال در حوزه داللي

در طرف ديگر ماجرا اگر چه بسياري از دهك هاي 
هزينه و درآمدي جامعه به دليل رشد قيمت ها 
توانايي پس انداز كردن چش��مگيري ندارند، اما 
دهك هاي معدودي در اقتصاد ايران وجود دارند 
كه به دليل برخورداري از ثروت كالن هيچ كاري 
جز نوس��انگيري و داللي با هدف دس��تيابي به 
سودهاي كالن كوتاه مدت بخشي از آنها را راضي 
نمي كند، از همين روست كه از بازار ميوه گرفته 
تا بازارهاي مالي شاهد نوس��ان هاي گاه و بيگاه 

قيمت ها هستيم. 
   نوسانگيري در بازار ارز با وجود تحريم 

به طور نمونه با وجودي كه دولت مي گويد هنوز 
در وضعيت تحري��م و محدوديت هاي ارزي قرار 
داري��م، اما در كم��ال تعجب چراغ ب��ازار داللي 
ارز روش��ن اس��ت، از اين رو امروز بايد ديد چه 
اشخاصي پشت نوسان گيري هاي كالن بازارهاي 
ارز، طال و سكه هستند و مردمي كه براي خريد 
2هزار دالر ارز س��هميه س��االنه خود در مقابل 
صرافي ها مي ايستند، بعد از دريافت حق السهم 
خود اين ارزها را به چه اشخاص حقيقي و حقوقي 

مي فروشند؟
پس بنابراي��ن اقتصاد ايران در س��ال هاي اخير 
به جهت رش��د ش��ديد حجم نقدينگي نه تنها 
با مش��كالت قابل مالحظه در بعد ت��ورم روبه رو 
ش��د، بلكه در اين ميانه جامع��ه دالل پديد آمد 
كه سود را صرفاً در فعاليت هاي غير مولد و سفته 
بازي هاي كوتاه م��دت مي بيند و ب��ه قولي اين 
اشخاص ثروتمنداني هس��تند كه پول خود را از 
توليد بدس��ت نياورند و اعتقادي هم به كارهاي 
توليدي ندارند، در نهايت از آنجايي كه در ايجاد 
س��امانه هاي شناس��ايي دارايي و درآمد تمامي 
اش��خاص حقيقي و حقوق��ي در اقتص��اد ايران 
كوتاهي شده به نظر مي رس��د زمان آن رسيده 
كه مانع بازي گوشي ثروتمندان برآمده از حوزه 
داللي و س��فته بازي ش��ويم، زيرا براي اين افراد 
فرقي نمي كند كه در بازار مال��ي داللي كنند يا 

مواد غذايي مورد نياز معيشت مردم.

در حال�ي متقاضي�ان وام 70 و ۱00 ميليوني 
ازدواج اين روزه�ا گرفتار هفت خان بانك ها 
براي وثايق و ضامن شده اند كه قانون بودجه 
مجوز استفاده از حساب يارانه به عنوان وثيقه 
را داده اس�ت، ولي بانك  مرك�زي توجيهات 
خاصي درب�اره س�ختگيري بانك ها مطرح 
مي كند و معتقد اس�ت حس�اب هدفمندي 
قس�ط يك ميليون توماني پوشش نمي دهد 
و بايد وثاي�ق ديگري ب�ه بانك ارائه ش�ود. 
به گزارش تسنيم، با وجود ابالغ قانون افزايش 
وام ازدواج به ش��عب بانكي از ابتداي س��ال اما 
همچنان متقاضي��ان وام ازدواج براي دريافت 
اين تس��هيالت از بانك ها با مش��كالتي مواجه 
هستند كه مهم ترين آنها وثايق و ضمانت هاي 

درخواستي بانك هاست. 
طب��ق قان��ون بودج��ه ۱۴00، وام ازدواج از 
۵0 ميليون تومان به 70 ميليون تومان افزايش 
يافته است، البته رقم وام ازدواج براي زوج هاي زير 
2۵ سال و زوجه هاي زير 2۳ سال ۱00 ميليون 
تومان تعيين شده اس��ت. بر اين اساس، بانك ها 
موظف شده اند به زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج 
آنها بعد از اول فروردين ۹7 اس��ت و تاكنون وام 
ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست، اين 
تس��هيالت را پرداخت كند. بانك ه��ا بايد براي 
ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا 
يك ضامن و سفته يا س��هم فرد از حساب يارانه 

هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند. 
ب��ا اي��ن ح��ال متقاضي��ان وام ازدواج از 

سختگيري هاي ش��ديد بانك ها براي پرداخت 
وام ازدواج گل��ه دارند و مي گوين��د: بانك اصاًل 
حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي كند 
و از ما ضامن كارمند رس��مي مي خواهد آن هم 

دو يا سه نفر!
تع��داد ديگ��ري از متقاضي��ان وام ازدواج نيز 
مي گوين��د: بانك ها براي پرداخ��ت وام ازدواج 
فقط حساب يارانه خودمان را قبول نمي كنند و 
از ما خواسته اند كه چند حساب يارانه بگير ديگر 

را نيز به عنوان ضامن به بانك معرفي كنيم!
همزمان با افزايش انتقادات به عملكرد سيستم 

بانكي در خصوص پرداخت تس��هيالت جديد 
ازدواج، مدي��ر اعتبارات بان��ك مركزي به بيان 
توضيحاتي در خصوص وثايق اين تس��هيالت 
پرداخته و تأكيد كرده كه در متن قانون وثايق، 
اعتبار سنجي، حس��اب يارانه اي افراد يا سفته 
است. بانك ها براس��اس اعتبار سنجي كه انجام 
مي دهند نس��بت به دريافت وثايق كافي اقدام 

مي كنند. 
وي افزود: بازپرداخت اين تس��هيالت۱0 ساله 
است و اقساط ماهانه آن حدود يك ميليون تومان 

براي تسهيالت ۱00 ميليون تومان است. 

دانشمندي اظهار كرد: معموالً حساب يارانه اي 
افراد به قدري نيست كه اقس��اط يك ميليون 
توماني ماهانه را براس��اس آن بتوانند پرداخت 
كنند و اعتبار سنجي هم در قانون درج شده است. 
بانك ها موظف هس��تند در قبال س��پرده هاي 
مردم وثايق كافي را دريافت كنند. اگر حساب 
هدفمندي باشد كه پوشش قسط يك ميليون 
توماني را بدهد، بانك مي تواند آن را قبول كند 
در غير اين صورت بانك ها مكلف هستند وثايق 

كافي را به ازاي تسهيالت دريافت كنند. 
به گفته اين مقام مسئول تعداد ضامن ها در متن 
قانون پيش بيني نشده است و مبنا اعتبارسنجي 
)وضعيت مالي متقاضي و ضامن( اعالم شده است 
و بر اين اساس به تشخيص بانك ها ممكن است 

تعداد ضامن ها كم يا زياد شود. 
مدير اعتب��ارات بانك مركزي بي��ان كرد: براي 
اعطاي پرداخ��ت تس��هيالت ازدواج به تمامي 
بانك ها سهميه داده ايم، اما سهميه دادن به معناي 
داشتن منابع نيس��ت، بانك ها از محل وصولي 
قبلي خود و براساس جذب منابع جديد مي توانند 
نسبت به پرداخت اقدام كنند. متقاضيان از ميان 

بانك ها در سامانه انتخاب كنند. 
به گفته دانشمندي، سال گذش��ته بانك ها به 
۸2۵ هزار نفر تس��هيالت دادند و ۸0 هزار نفر 
به دليل ع��دم مراجعه به بان��ك جهت تكميل 
مدارك تس��هيالت دريافت نكردن��د. احتمال 
دارد متقاضيان حدود دو تا سه ماه بنابر استان، 

شهرستان و شعبه ها در صف باشند. 
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