
مهدي رضايي مدير عامل بانک انصار:
 چرا اصالح الگوي مصرف را 

جدي نگرفتيم؟
بس��ياري از صاحب نظران معتقدن��د نهادينه کردن 
روش هاي صحيح اس��تفاده از منابع کش��ور منجر 
به اص��اح الگوي مص��رف مي ش��ود و به تبع آن، 
شاخص هاي زندگي بهبود، هزينه  ها کاهش و نهايتاً 
زمينه براي گس��ترش عدالت اجتماعي فراهم مي  
شود. از طرف ديگر بايد اذعان کرد، فرهنگ سازي و 
تغيير نگرش ها نسبت به مقوله مصرف بهينه، بستر 
اصلي نهضت اصاح الگوي مصرف است که بايستي 

همواره مطمح نظر سياست گذاران قرار گيرد.
ده س��ال پيش رهب��ر معظم انقاب اس��امي امام 
خامنه اي )مدظله العالي( با اش��راف کامل بر شرايط 
محيطي و محاطي کش��ور و آگاهي کامل از آينده 
جامع��ه، مهم ترين مس��ئله روز اقتص��ادي را نحوه 
مصرف آحاد مردم و مس��ئولين و راه برون  رفت از 
مشکات پيش رو را صرفه  جويي عمومي و اصاح 
الگوي مصرف دانس��تند و بر اين اساس، شعار سال 
۸۸ را »حرکت به سمت اصاح الگوي مصرف« نام 
نهادن��د و فرمودند: »م��ن آنچه را که مي خواهم در 
اين برهه عرض کنم اين است که ملت عزيز جداً از 

اسراف و زياده روي پرهيز کنند.«
روي س��خن اين نوشتار بيشتر به آن دسته از افراد 
و مسئوالني است که موضوع را جدي نگرفتند و از 
تبعات آن آگاه نبودند. به هرحال در ادامه تاش مي 
 شود تا به اختصار، برخي از تبعات منفي اين تسامح 

، در حد بضاعت بيان گردد.
خام  فروش��ي نفت: چنانچه در س��ال هاي گذش��ته 
مس��ئوالن، برنامه ريزان و مديران اقتصادي کش��ور 
مطابق رهنمودهاي داده  ش��ده توس��ط رهبر معظم 
انقاب دس��ت به کار مي  شدند و خام فروشي نفت را 
محدود مي کردند و يا عوايد خام فروش��ي را مجدداً 
به صنايع نفت و پتروش��يمي تزري��ق مي کردند و با 
س��رمايه گذاري مجدد در گس��ترش هر چه بيش��تر 
صنايع مادر و زيرس��اخت هاي ملي براي ايجاد اشتغال 
و توس��عه تاش مي کردند، امروز به رغم تقابل جدي 
آمريکا و تمامي متحدانش با کشور عزيزمان ايران، در 
هم��ه ابعاد اقتصادي روي پاي قدرتمند خودمان مي  
ايستاديم تا اين گونه مشکات به ما فشار وارد نکند. 

مص��رف س��وخت خودروه��ا: ب��ه گ��زارش منابع 
معتب��ر داخلي، در حال حاض��ر بيش از ۷.۷ درصد 
خودروه��اي کش��ور فرس��وده هس��تند) بي��ش از 
يک ميليون و ۳۵۰ هزار دس��تگاه( اين خودروها به 
اعتقاد کارشناسان بين ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بيشتر از 
خودروهاي صفرکيلومتر س��وخت مصرف مي کنند 
ک��ه با اس��قاط آنها مي توان س��االنه بي��ش از ۴۰۰ 
ميليون ليتر سوخت صرف جويي کرد. بديهي است 
نوسازي اين ناوگان با هدف افزايش رونق اقتصادي، 
رف��اه اجتماعي و رفع چالش  هاي پيش��رو، نيازمند 
برنامه ريزي هاي اصولي، هوشمندانه و آينده  نگرانه 
اس��ت که تاکنون کمتر از سوي مسئوالن ذي ربط 

مشاهده شده است.
مصرف ن��ان: برآورده��ا حاکي از آن اس��ت که نان 
منبع تأمين انرژي حدود ۵۴ درصد جامعه ش��هري 
و ۶۰ درصد جامعه روس��تايي اس��ت. به عبارت ديگر 
ه��ر فرد روزانه ح��دود ۳۵۰ گرم نان مصرف مي کند 
که کارشناس��ان ذي ربط اين آم��ار را بيش از دو تا 
سه برابر مصرف کش��ورهاي اروپايي مي دانند. البته 
اين تفاوت آمار به دليل مصرف باالي نان در کش��ور 
ما نيس��ت زيرا بخش زيادي از نان خريداري شده يا 
به دليل پايين ب��ودن کيفيت آرد و نوع پخت نان و 
هم بي توجهي به ارزش نان و نداشتن الگوي صحيح 
مصرف توسط خانواده ها به ضايعات تبديل مي شود. 
مصرف آب: گزارشهاي مسئولين حاکي از هدر رفت 
ح��دود ۵۵ درصد مصارف آب خانگ��ي دارد. بخش 
ديگري از هدر رفت آب در بخش کش��ت و مصارف 
صنعتي اس��ت که آمارها همگ��ي از فاصله زياد اين 

مصارف با استانداردهاي جهاني حکايت دارد.
مصرف ميوه و تره  بار: بر اساس آمار ارايه شده توسط 
فائو) س��ازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد( رتبه 
نخس��ت هدر رفت ضايعات محصوالت ميوه و تره بار 
به ايران اختصاص دارد. اين سازمان ميزان ضايعات 
محصوالت کش��اورزي ايران را در سال ۲۰۱۶ حدود 
۳۵ درصد و در س��ال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ درصد اعام 
کرده اس��ت که اين اعداد بي��ش از دو برابر ميانگين 
جهاني است. کارشناس��ان معتقدند زنجيره کاشت، 
داش��ت، برداش��ت و حتي فرايند توزيع محصول تا 
منازل در ايران برخاف همه کشورهاي جهان داراي 
اشکاالتي است که خروجي آن جز تلفات و ضايعات 
محصوالت چيز ديگري نمي تواند باش��د براي مثال: 
وجود پنج  تا ش��ش واس��ط، دالل و سلف خر براي 
عرضه محصوالت کشاورزي از مزرعه تا مصرف کننده، 
درحالي که در کش��ورهاي توسعه  يافته اين توزيع با 

حداکثر يک تا دو واسط انجام مي شود.
نبود بس��ته  بن��دي و همچنين ن��اوگان حمل ونقل 
مناس��ب براي جلوگيري از فسادپذيري محصوالت 
و انتقال س��ريع آنها به ب��ازار مصرف.نبود انبارها و 
س��ردخانه هاي مخص��وص نگه��داري محص��والت 
کش��اورزي ب��ه هنگام عرض��ه زياد محص��ول نبود 
برنامه ريزي و اجراي الگوي مناسب کشت از سوي 
مس��ئوالن ذيربط در حوزه کش��اورزي در مناطق 

مختلف کشور.
يادمان باش��د کشور عزيزمان ايران در سخت  ترين 
ش��رايط تحريم  هاي ظالمانه قرار دارد حال با اين 
ش��رايط سخت و با اين حجم از دور ريز محصوالت 
کش��اورزي و غذايي و همچني��ن ضايعات و تلفات 
متعدد در حوزه  هاي مختل��ف)آب  ونان و انرژي و 
...( همچنان برنام��ه ه اي عملياتي و الزام  آور براي 

اصاح اين موارد وجود ندارد.

اخبار گزارش

نان ک��ه از اصلی ترين کاال های س��فره خانوارهاس��ت، اين 
روز ها بدون اعام اتحاديه و با تخلف برخی نانوايی ها، گران 

فروخته می شود.
  به دنبال افزايش قيمت بس��ياری از م��واد اوليه از جمله 
شکر، گندم، روغن و ... نانوايان تقاضای افزايش قيمت نان 
را دارن��د. عاوه بر موارد فوق حقوق کارگران افزايش يافته  
که همين عامل باعث نارضايتی نانوايان شده است چرا که 
نه تنها مواد اوليه را با قيمت قبل خريداری نمی کنند بلکه 
ب��ه کارگران خود بيش��تر از قبل حقوق م��ی دهند و بيمه 

بيشتری نيز پرداخت می کنند.
در بس��ياری از شهرهای کشور ش��اهد افزايش قيمت نان 
هس��تيم اما در پايتخت اين قيم��ت تغييری نيافته و باعث 

نارضايتی نانوايان شهر شده است. 

تغییرقیمت نان با افزایش قیمت مواد اولیه  
يکی از نانوايان پايتخت با اشاره به آخرين تغييرات در نرخ 
ن��ان، گفت: قيمت نان آخرين بار در س��ال ۹۷ حدود ۱۰ 
درصد افزايش داش��ت، اما با توجه ب��ه افزايش هزينه های 

تمام شده، در خواست اصاح قيمت نان را داريم.
او ادام��ه داد: در ح��ال حاضر قيم��ت خميرمايه حدود ۳ 
برابر ش��ده اس��ت. اصاح قيمت نان در چند استان انجام 
ش��ده اس��ت اما در پايتخت اين اتفاق رخ ن��داده و منتظر 
اصاح قيمت هستيم. در روز های پايانی سال اصاح قيمت 
نان در دس��تور کار قرار گرفت، اما به دليل ش��يوع ويروس 
کرونا متوقف ش��د. اصغر پابرجا رئيس اتحاديه نان سنگکی 
، با اش��اره به آخرين تغييرات در ن��رخ نان، گفت: تقاضای 
افزاي��ش قيمت نان را داده ايم، اما متاس��فانه تصميمی در 
اين خصوص گرفته نش��ده اس��ت. قيمت تم��ام مواد اوليه 

افزايش يافته، اما قيمت نهايی نان تغيير نکرده است.

رئيس اتحاديه نان س��نگکی بيان کرد: هزينه بس��ياری از 
نانوايان افزايش يافته به طور مثال هزينه کار، هزينه اجاره 
مغازه افزايش يافته و اين عامل باعث نارضايتی بس��ياری از 

نانوايان شده است.
پابرج��ا در خص��وص قيمت نان س��نگک گف��ت: در حال 
حاض��ر نان س��نگک هزار و ۸۰۰ توم��ان و نان کنجدی ۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد. آرد يارانه ای دريافتی 
نانوايان دولتی گندمی کيلو ۶۶۵ تومان که کيس��ه ای ۳۳ 
هزار توم��ان می ش��ود و آرد نيمه ياران��ه ای گندمی ۹۰۰ 

تومان که کيسه ای ۴۷ هزار تومان می شود.
اين مقام مس��ئول تاکيد کرد: با اين شرايط به وجود آمده 
باي��د دولت فکری به حال نانوايان کند به ش��دت به دنبال 

افزايش قيمت ها هستيم.

در تهیه و توزیع انواع نان مشکلی وجود ندارد
بيژن نوروز مقدم رئيس اتحاديه نان سنتی ، درباره آخرين 
تغييرات نرخ نان، گفت: در تهيه و توزيع انواع نان مشکلی 

وجود ندارد و آرد به موقع بين نانوايان توزيع می شود.
او بي��ان ک��رد:  امس��ال از آنجايی که دولت ب��ه فکر مردم 
اس��ت نرخ ن��ان را افزايش نداده ايم، ام��ا با توجه به برخی 
مسايل از جمله افزايش دستمزد، افزايش هزينه آب و برق، 
هزينه کرونايی مانند تهيه دس��تکش و ماس��ک که ماهی 
ي��ک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برای نانوا تمام می ش��ود، 
نانوايان درخواست افزايش هزينه نان دارند. رئيس اتحاديه 
نان س��نتی تش��ريح کرد: اکنون به دليل افزايش دستمزد 

کارگران، برخی از آن ها را به زحمت نگه داشته ايم.
مقدم در خصوص قيمت انواع نان گفت: قيمت نان لواش و 
تافتون ۳۰۰ دولتی و ۴۵۰ آزاد پز اس��ت، همچنين قيمت 
نان تنوری ۵۵۰ دولتی و ۸۵۰ آزاد پر، بربری ساده دولتی 

ه��زار و آزاد پز ه��زار و ۵۰۰ تومان، بربری کنجدی دولتی 
ه��زار و ۵۰۰ و کنج��دی آزادپ��ر ۲ هزار تومان، س��نگک 
دولتی ساده هزار و ۲۰۰ و هر رو کنجد ۵۰۰ تومان اضافه 
می ش��ود، سنگک آزادپز س��اده هزار و ۸۰۰ و هر رو کنجد 

۵۰۰ تومان اضافه می شود.

تمام مواد اولیه با نرخ قبل ارائه می شود
محمد جواد کرمی رئيس اتحادي��ه نان های فانتزی،درباره 
ب��ازار نان های فانتزی اظهار کرد: هم اکنون افزايش قيمتی 
در نان های فانتزی وجود ندارد. اما س��اير مواد مثل ش��کر، 
روغن، خمير مايه حتی دس��تمزد کارگران افزايش قيمت 

داشته است.
رئيس اتحاديه نان های فانتزی بيان کرد: با سازمان حمايت 
مکاتباتی در خصوص افزايش قيمت داش��ته ايم و تا زمانی 
که س��ازمان حمايت اعام نکند نمی توانيم افزايش قيمت 

داشته باشيم. تمام مواد اوليه با نرخ قبل ارائه می شود.
کرم��ی با بي��ان اينکه مولفه های توليد ن��ان افزايش قيمت 
داشته اس��ت، بيان کرد: تاکنون پاسخ مشخصی از سازمان 
حمايت مبنی بر افزايش قيمت نان نداشته ايم. تنها به دليل 

اينکه قيمت آرد بر اس��اس قيمت س��ال ۹۸ ارائه می شود و 
افزايش نيافته س��ازمان حمايت س��عی در ثابت نگه داشتن 
قيمت نان دارد. او با اش��اره ب��ه آخرين وضعيت قيمت نان 
در نانواي��ی، ادام��ه داد: هر ن��ان باگت ۲ ه��زار تومان، نان 
س��اندويچی هزار و ۵۰۰ تومان، نان همبرگری هزار و ۵۰۰ 
تومان و نان بربری ساده ۲ هزار تومان و نان بربری کنجدی 

۲ هزار و ۵۰۰ تومان در نانوايی ها به فروش می رسد.
ب��ه گفته اين مقام مس��ئول نان��ی که در ح��ال حاضر در 
نانوايی ها به فروش می رسد بر اساس مصوبه سال ۹۸ است 

و هم اکنون افزايش قيمت نداشته است.
در پاي��ان باي��د گفت که هر چن��د نرخ نان ب��ه نظر چند 
س��الی اس��ت تغيير نکرده است اما بس��ياری از نانوايی ها 
در س��ايه ضع��ف نظ��ارت تعزيرات ب��ا تغيي��ر قيمت های 
خود از س��ال گذش��ته به فعاليت خود ادامه دادند  و با هر 
اعتراض مش��تری به گفتن جمله " آزادپز هستيم" به ادامه 
ش��کايت ها خاتمه دادن��د. قطعا نگاه بی طرفانه س��ازمان 
حمايت از مصرف کنن��ده و توليدکننده اين بين می تواند 
 تصميم��ات عاقانه تری را ب��رای صنف نانوا و مردم بگيرد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان
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واردات مسافری پا برجاست؛
 لغو ممنوعيت واردات گوشی موبايل 

باالتر از ۳۰۰ يورو   
 با تصميم نهايی کميته متش��کل از وزارت صمت، بانک 
مرک��زی، و وزارت ارتباطات "هي��چ تغييری در واردات 
گوشی موبايل باالتر از ۳۰۰ يورو به وجود نخواهد آمد.

 ب��ا تصميم نهايی کميته متش��کل از وزارت صمت، بانک 
مرکزی، و وزارت ارتباطات "هيچ تغييری در واردات گوشی 
موباي��ل باالت��ر از ۳۰۰ يورو به وجود نخواه��د آمد و روال 
واردات اين گوش��ی ها حتی به صورت مسافری هم بدون 

هيچ تغييری ادامه خواهد داشت". گفتنی است همزمان با 
افزايش انتقادات به ممنوعيت واردات تلفن همراه با ارزش 
باالی ۳۰۰ يورو، امروز محمد جواد جهرمی وزير ارتباطات در 
پيامی اعام کرد: »ممنوعيت واردات تلفن همراه باالی ۳۰۰ 
يورو دارای سه ايراد جدی است. با رئيس کل بانک مرکزی 
و همچنين سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدالل ها 
را مطرح کردم. با تأکيد برضرورت رعايت اولويت های منابع 

ارزی کشور، بنا شد اين تصميم بازنگری شود.«
انجمن واردکنندگان موبايل و تبلت و لوازم جانبی اتاق 
بازرگان��ی ايران طی روزهای اخير با انتش��ار اطاعيه ای 

واردات گوشی باالی ۳۰۰ يورو را ممنوع اعام کرد.
در اين اطاعيه آمده اس��ت که اين ممنوعيت شامل تمام 
واردات »مسافری و تجاری« تلفن های همراه باالی سيصد 
يورو خواهد ش��د. اعام اين خبر همزمان با افزايش چشم 
گير قيمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش 

های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.
به گفته وی: »گوش��ی تلفن همراه ب��ا ارزش باالی ۳۰۰ 
يورو تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد نياز کش��ور را تامين می کند، 
اگر بخواهيم اين يک و نيم ميليارد يورو را به کاالی باالی 

۳۰۰ يورو تخصيص دهيم منطقی نيست.«  تسنيم 

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور خبرداد؛
تالش دولت برای سازگاری قيمت ها با 

قدرت خريد مردم  
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور گفت: دولت در 
تاش اس��ت به نحوی عم��ل کند که قيمت ها با قدرت 

خريد مردم سازگار شود.
محمدباقر نوبخت درباره تأمي��ن ارز موردنياز نهاده های 
دامی، اظهار داش��ت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
تاش است ارز موردنياز نهاده های توليد به ويژه آنچه در 
فرآيند مرغداری و تأمين ساير کاالهای اساسی نياز است 

را ب��ه موقع تأمين کند، بانک مرک��زی نيز عليرغم تمام 
محدوديت ها، مسئوليت تأمين نيازهای ارزی کشور را بر 
عهده گرفته اس��ت. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور 
با بيان اينکه در س��ال گذش��ته حدود ۱۴ ميليارد دالر 
برای تأمين کاالهای اساس��ی ب��ا ارز ترجيحی تخصيص 
داده ش��د، افزود: از آنجايی که کش��ور در سال جاری با 
محدوديت های ارزی بيشتری رو به رو است، برخی اقام 
از ليست کاالهای اساسی که مشول دريافت ارز ۴۲۰۰۰ 
تومان��ی بودند، خارج ش��دند اما بانک مرک��زی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تاش اند با همکاری يکديگر 

اقدامات الزم برای واردات ساير کاالها را انجام دهند.
وی در پاس��خ به اين پرسش که اولويت مجلس يازدهم 
ارتقا معيش��ت مردم اس��ت، دولت برای تحقق اين مهم 
چه برنام��ه ای دارد، توضيح داد: نمايندگان نگرش واقع 
بينانه به موضوعات اساس��ی دارند، بنابراين مقرر اس��ت 
سلس��له جلساتی به منظور تدوين برنامه های مؤثر برای 

بهبود وضعيت اقتصادی کشور برگزار شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در تاش 
اس��ت به نحوی عمل کند که قيمت ه��ا با قدرت خريد 

مردم سازگار شود.  خانه ملت

خ��ب��رخ��ب��ر

با وجود نظارت تعزیزات گران فروشی ها ادامه دارد؛

نان به نرخ نانوایی ها 

پیش نویس الیحه استقالل بانک مرکزی تدوین شد؛

 تعارض منافع مهم ترین عامل 
مسکوت ماندن لوایح بانکی

باوج��ود اينکه ۵ ماه از تدوين پيش نوي��س اليحه قانون بانک مرکزی در ۱۴۶ 
ماده و اليحه قانون بانک��داری در ۵۰۷ ماده می گذرد، هنوز بانک مرکزی اين 

لوايح را برای تصويب به دولت ارسال نکرده است.
پيگيری ها از بانک مرکزی نش��ان می دهد اين بانک از سال ۹۵ پيش نويس لوايح 
قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را به کارگروهی محول کرده که اين کارگروه 
در نهايت بهمن ماه سال ۹۸ با تدوين پيش نويس اين لوايح کار خود را به پايان 
می رسانند. پيش نويس اليحه قانون بانک مرکزی که می توان از آن به عنوان اليحه 
استقال بانک مرکزی هم ياد کرد، در ۱۴۶ ماده  تدوين شده است. بر اين اساس 

همزمان اليحه قانون بانکداری نيز در ۵۰۷ ماده به رشته نگارش درآمده است.
اس��تقال بانک مرکزی، تفکيک   سياس��ت  پولی از سياست  مالی، حذف وزرای 
دولت از نهادهای تصميم گير در بانک مرکزی، تفکيک نهاد سياست گذار پولی 
از سياس��ت گذار حوزه نظارت، تقويت اختي��ارات و دامنه نظارت بخش نظارت 
بان��ک مرک��زی، تجديدنظر در رابطه مال��ی و ارزی دولت ب��ا بانک مرکزی از 

مهمترين موارد مطرح در پيش نويس اليحه قانون بانک مرکزی است.
اين لوايح براس��اس مطالعه س��اختار و قوانين و مق��ررات بانک های مرکزی در 
بيش از ۱۰ کش��ور و به روش مطالعات تطبيقی تدوين ش��ده است. اين لوايح 
براس��اس به روزترين مقررات بانکداری که براس��اس آخرين تئوری های پولی و 
بانکی طراحی ش��ده، تدوين شده است. پيگيری ها نشان می دهد با وجود اينکه 
با صرف زمانی بيش از سه سال کارگروهی در بانک مرکزی مهم ترين لوايح نظام 
اقتصادی کش��ور را تدوين کرده اند، بانک مرکزی تاکنون اين لوايح را به هيات 
دولت ارس��ال نکرده اس��ت. البته تجربه لوايح قبلی بانکی که آنها هم با نام های 
قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تدوين شده بود و پس از ۳ سال مسکوت 
ماندن در دولت در سال ۹۴ به دولت رفت و در دولت يازدهم بايگانی شد، بيانگر 
آن اس��ت که چني��ن لوايحی از دولت به مجلس نخواهد رفت. اساس��ا دولت ها 
مايل به اس��تقال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در اين نهاد نيستند و برای 
همين هر پيش��نهاد و اليحه ای که موجب تضعيف نفوذ دولت در بانک مرکزی 
شود پشت سد دولت باقی خواهد ماند. به نظر می رسد، به خاطر تعارض منافع 
استقال بانک مرکزی برای دولت و بانک ها و حتی خوِد بانک مرکزی، طرح ها 
و لوايحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری بايد به صورت ويژه و حتی 
ش��ايد خارج از قوه مجريه بررس��ی و نهايی شده و با تاکيد ويژه از سوی مراجع 

باالتر برای تصويب نهايی به مجلس ارسال شود.  فارس 

تا پایان تیر

باقی مانده ETF مالی در سقف 5 
میلیون تومان عرضه می شود

مع��اون ام��ور بيمه و بان��ک وزارت امور اقتص��ادی و دارايی گف��ت: باقيمانده 
واحدهای صندوق های واسطه گری مالی تا پايان ماه جاری و تا سقف ۵ ميليون 

تومان به مردم ارائه می شود.
عب��اس معمارن��ژاد   در مورد اين که بعد از عرضه واحدهای صندوق واس��طه 
گ��ری مالی يکم موس��م به ETF مالی، بقيه س��هام دولت چه ش��د، گفت: با 
فروش واحدهای صندوق های س��رمايه گذاری مالی يک��م در مرحله اول ۵.۸ 
هزار ميليارد تومان پول از مردم جمع آوری ش��د که مس��تقيم به خزانه دولت 
واريز ش��د و برای بقيه واحدهای مانده صندوق واس��طه گ��ری مالی در حال 
بررس��ی هستيم که مابقی سهام دولت در ۵ شرکت )بانک تجارت، بانک ملت، 
بان��ک صادرات، بيمه البرز و بيم��ه اتکايی امين( را           مجددا از طريق ای تی اف 

مالی تا آخر تيرماه جاری به مردم عرضه کنيم.
وی در م��ورد اين که آيا مجوزه��ای الزم را           گرفته ايد، گفت: مجوز قبا گرفته 
ش��ده اس��ت، فقط بايد فرايند اجرايی آن تعريف ش��ود که هر کس با داشتن 
ک��د ملی بتواند تا س��قف ۵ ميليون تومان از واحدهای صندوق واس��طه گری 
مالی يکم با تخفيف دريافت کند و کس��انی که قبا اين واحدها را           در س��قف 
۲ ميلي��ون تومان خريده ان��د، بتوانند تا ۳ ميليون تومان ديگر هم از واحدهای 

جديد صندوق واسطه گری مالی يکم خريداری کنند.
معمارن��ژاد با بيان اين که تاش می ش��ود تا فرايند اجراي��ی عرضه واحدهای 
صندوق واس��طه گری مالی تا پايان تيرماه انجام شود، گفت: دوباره خريد اين 

واحدها از طريق درگاه بانک ها و کارگزاری بورس امکان پذير می شود.
وی ارزش باقيمانده صندوق واسطه گری مالی يکم را           در حال حاضر ۲۵ هزار 
ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اين که در عرضه قبلی واحدهای 
اين صندوق هر واحد ۱۰ هزار تومانی که به مردم فروخته شد، اکنون به قيمت 
روز ۲۷ هزار تومان معامله می شود، گفت: رشد اين سرمايه گذاری ۱۷۰ درصد 
بازده داشته و پيش بينی می شود مردم در خريد واحدهای اين صندوق دوباره 

استقبال کنند.
معمارن��ژاد همچنين در مورد گايه برخی از دارندگان واحد صندوق واس��طه 
گ��ری مالی يک��م مبنی بر اين که »دارايکم« در پرتفوی آنها ديده نمی ش��ود،  
گفت:  کس��انی که از طريق درگاه بانکی خريداری کرده اند، به صورت ديفالت 
در کارگزاری همان بانک ديده می شود اما کسانی که از طريق کارگزاری و کد 
بورسی خود خريد کرده اند، می توانند پرتفوی دارا يکم را           ببينند.   فارس 

دبیر انجمن واردکنندگان خودروخواستار شد ؛

اصالح مصوبه جدید تمدید 
ترخیص خودروهای دپویی  

ب��ه اعتقاد دبير انجم��ن واردکنندگان خودرو، مصوبه جدي��د تمديد ترخيص 
خودروهای دپويی هم مشکلی را حل نخواهد کرد. در اين مصوبه به جای تغيير 
برخی عبارات بايد قيد می گرديد که با دستور مرجع قضايی ترخيص خودروها 

بامانع است؛ اما اين مصوبه ايرادی اساسی دارد.
در شرايطی که بازار خودرو بی سروسامان شده و برخی فعاالن اين حوزه معتقدند 
شايد واردات برخی خودروها بتواند کمی بازار را کنترل کند؛ مهدی دادفر با بيان 
اينکه موضوع واردات خودرو امر واهی ش��ده اس��ت و به هيچ وجه قصد تبديل 
تهديدها ب��ه فرصت وجود ندارد، اظهار کرد: با نگاه هاي��ی که به واردات خودرو 
وجود دارد، تا زمانيکه از ظرفيت های مردم استفاده نشود، يقينا وضعيت بازار به 

همين شيوه ادامه پيدا خواهد کرد و متاسفانه بدتر نيز خواهد شد.
دبير انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اين روزها با مسئوالن هم که صحبت کنيم 
جز "ارز نداريم" و " تحريم" هس��تيم؛ چيزی نمی ش��نويم. ايجاد گلوگاه ها، قوانين 
دس��ت وپاگير زايد، چالش ها و جلوگيری از فرآيندهای عادی محصولی جز افزايش 
قيمت ها، تورم و کاهش قدرت خريد مردم نداشته است اما اگر ايجاد اين محدوديت ها 
کمک کرده، به ما هم بگويند تا استفاده کنيم. وی پيشنهاد کرد: برای کاهش قيمت 
تمامی کاالها، به اقتصاد مردمی نيز توجه کرد و موضوع واردات را به پشتيبانی ارزهای 
موجود در خارج از کش��ور، صادرات ب��ه ازای واردات يا ارزهای غيربانکی آزاد کنند. 
يقينا در اينصورت عاوه براينکه ارز ارزان خواهد شد، بسياری از کاالی ديگر از جمله 
خودرو هم ارزان شده و بازار آرام خواهد شد. دادفر تصريح کرد: زمانی  که منبعی برای 
بازدهی نرخ ارز يا ريال مردم وجود ندارد و مردم مجبور می شوند بخشی از سرمايه 
خود را به صورت ارز نگهداری کنند، طبيعتا هم بازار با خاء ارز روبرو خواهد و  هم 
دچار افزايش قيمت خواهد شد. اما زمانی که گردش در بازار وجود داشته باشد، خود 
به خود گردش ارز منجر به کاهش قيمت آن شده و ارزهای ذخيره شده مردم وارد 

بازار خواهد شد و سريعا قيمت ها کاهش پيدا می کند.
در حالی اواخر خرداد ماه مصوبه تمديد سه ماهه مهلت ترخيص خودروها اباغ 
ش��د که همچنان ۳۷۰۰ دس��تگاه خودروی دپويی در گمرکات و مناطق ويژه 
اقتصادی به دليل ايرادات و ابهامات مصوبه گذشته دولت، باتکليف است؛ دبير 
انجمن واردکنندگان خودرو در اين رابطه با اشاره به اينکه مصوبه چهارم دولت 
نيز مشکل مردم در خودروهای دپو شده را حل نخواهد کرد، گفت : با ايرادات 
جدی که در مصوبه جديد دولت در تمديد ترخيص خودروها وجود دارد، بايد 

دو سال ديگر منتظر ترخيص خودروها بود.  ايسنا  


