
رئیس کمیســیون رمز ارز نظام صنفی رایانه ای کشور 
گفت:  یکی از آسیب های این حوزه »خالی فروشی«، »هیچ 
فروشی« و تبلیغ کوین های بدون کاربرد و کارایی است که 
شاهد نمونه هایی از آن بودیم و فعالین دلسوز و واقعی نیز در 

کنار مصرف کنندگان از این موضوع رنج می برند.
»عباس آشــتیانی« در گفت وگو با ایرنا یادآور شد: ورود 
رمزارزها به سیستم پولی کشــور به این حوزه یک موضوع و 
ورود دارایی های دیجیتال به سیستم مالی کشور یک موضوع 
دیگر است. پرداخت مستقیم رمزارزها به عنوان ابزار تسویه 

معامالت در سیستم پولی کشور می تواند مخاطراتی را داشته 
باشد و باعث تضعیف پول ملی شود.

وی افزود: با توجه به ماهیت دستور ناپذیر بودن دارایی های 
دیجیتال بر مبنای فناوری بالک چین،  سرمایه گذاری مردم 
در این حوزه مانند تمام مردم جهان اجتناب ناپذیر اســت و 
بخشی از دارایی را به سمت خود جذب می کند اما استفاده از 
آن به عنوان ابزار پرداخت مستقیم تسویه ارزش در سیستم 

پولی کشور می تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
آشتیانی با تاکید بر این که برای جلوگیری از این مخاطرات 

راه حل وجود دارد، افزود:  اگر شرایطی مهیا شود که شخص 
دارای ارز دیجیتال بتواند دارایی یا سرویس خود را با دارایی 
دیجیتال بفروشــد و با پلتفرم های تبادل، ارز رایج کشور را 
دریافت کند مشکالت به حداقل خواهد رســید، اما اگر به 
صورت مستقیم کاال یا سرویس را بفروشد و دارایی دیجیتال 

دریافت کند مشکالتی رقم خواهد خورد. وی خاطر نشان کرد: 
این کالس دارایی جدید به دلیل چند ویژگی مانند کمیابی، 
قابلیت انتقال و تقسیم، فاسد نشدن، حمل آسان و ... دارای 
ارزش شده اند. برای این کالس جدید دارایی نمی توان ۱۰۰ 

درصد پسوند بدون پشتوانه بودن را قائل شد.
آشتیانی خاطرنشــان کرد: بخشــی از این دارایی های 
دیجیتال به عنوان کریپتو asset دسته بندی می شوند که 
کاال هستند و پیشرفت هایی مشابه دارایی های دیگر دارند. 
برخی از آنها رمز پول هســتند ماننــد »دالر تتر«. بعضی ها 
»توکن« هستند و برخی دیگر سرویسی ارائه می دهند. به طور 
مثال »اتریوم« که کوین )رمز ارز( دوم بازار اســت و به دلیل 
ارائه سرویس هایی مانند قرادادهای هوشمند و بستر حمل 

طالعات شبکه بالک چین ارزش پیدا می کند.
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 افزایش قیمت »تن ماهی« 
به ۸۵ درصد رسید

ایسنا- خرید یک کنســرو ۱۸۰ گرمی ماهی 
تن برای مردم، نسبت به پارسال تا ۸۵ درصد افزایش 
هزینه داشته است. موضع اخیر برخی فعاالن بازار در 
رابطه با عرضه ماهی تن نشان از زمزمه های افزایش 
قیمت این کاال در آینده نزدیک دارد و از جمله دالیل  
آن را افزایش هزینه های تولید اعالم کرده اند. این در 
حالی است که بررسی وضعیت قیمت و تورم کنسرو 
تن ماهی براســاس اخرین گزارش مرکز امار ایران 
حاکی از آن اســت که این کاال در اردیبهشت ماه 
امسال نسبت به سال گذشــته ۸۵.۳ و در قیاس با 
فرودین سال جاری  ۱.۱ درصد افزایش قیمت داشته 
است.  متوسط قیمت یک قوطی ۱۸۰ گرمی ماهی 
تن در اردیبهشت پارســال ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
بوده که به ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان در فرودین امسال و 
متوسط ۲۶ هزار و ۷۰۰ در اردیبهشت رسیده است. 
حداقل خرید کنسرو ماهی تن در ماه گذشته حدود 
۲۴ هزار و حداکثر آن بیش از ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان 
گزارش شده است که البته این قیمت برای این کاال 

در بازار گاها باالتر است.  
    

 روغن را به شرط خرید 
دیگر اقالم می فروشند

ایلنا-  دبیر اتحادیه بنکــداران غذایی اظهار 
داشت: اگر بخواهیم ۵۰ کارتون روغن بخریم باید در 
کنار آن یک تن برنج هندی یا ۱۰ کارتون تن ماهی یا 
۱۰ کارتون رب گوجه یا کیک و کیسه فریزر بگیریم. 
همچنین هر روز به ما روغن نمی فروشند و هر ۱۵ 
روز یک بار مجاز به خریداری هســتیم. قاسمعلی 
حسنی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی ادامه داد: 
بر اساس مصوبات دولت شــکر حدود ۷۲ افزایش 
قیمت داشته است. براین اساس شکری که با قیمت 
۶۶۵۰ تومان به واحدهای صنعتی عرضه می شد به 
۱۱۵۰۰ تومان رسیده است. قیمت روغن نیز طبق 
همین مصوبات ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.   
وی افزود: حتی با این افزایش قیمت هیچ تغییری 
در وضعیــت عرضه برای بنکداران ایجاد نشــده و 
همچنان همان محدودیت های سابق وجود دارد. 
اگر ما بخواهیم بار روغن بگیریم باید در کنار آن یک 
کاالی دیگر خریداری کنیم و اگر حاضر به این کار 
نباشیم به ما روغن نمی دهند. حسنی تصریح کرد: 
اگر بخواهیم ۵۰ کارتون روغن بخریم باید در کنار 
آن یک تن برنج هندی یــا ۱۰ کارتون تن ماهی یا 
۱۰ کارتون رب گوجه یا کیک و کیسه فریزر بگیریم. 
همچنین هر روز به ما روغن نمی فروشند و هر ۱۵ روز 

یک بار مجاز به خریداری هستیم.
    

چرا قیمت گوشت باالست؟

ایســنا-  رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت 
گاوی دالیل باال بودن قیمت گوشت را تشریح کرد. 
علی خندان رو جوان در پاســخ به چرایی باال بودن 
قیمت گوشت در بازار گفت: قیمت نهاده های دامی 
و هزینه های تولید باال رفته است و همین باعث شده 
که قیمت دام نیز بــاال رود و قیمت هرکیلو گاو زنده 
به ۴۵ تا ۴۶ هزارتومان برسد.  وی ادامه داد: در حال 
حاضر قیمت گوشت گوساله مخلوط  کیلویی۱۲۰ 
تا ۱۳۰ هزارتومان و گوشــت گوساله درجه یک نیز 
کیلویی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان است. رئیس اتحادیه 
تهیه و توزیع گوشــت گاوی اضافه کرد: چندین ماه 
پیش دام قاچاق می شــد و همین امر باعث کاهش 
دام سنگین)گاو(  درکشور شده بود. ولی استانداری، 
فرمانداری، نیروی انتظامی  و نهادهای مربوطه جلوی 
آن را گرفتند. وی گفــت: در ماه های قبل که قیمت 
گوشت گوساله کمتر و کیلویی ۱۱۰ هزارتومان بود 
واردات انجام می شــد ولی در حال حاضر این اتفاق 
نمی افتد و شاید یکی دیگر از دالیل باال بودن قیمت 

گوشت هم همین باشد.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

هزینه های ســاخت مسکن رشد 
سرسام آوری را تجربه می کند و همین 
موضوع باعث شــده است که ساخت 
و ساز در تهران کاهش قابل مالحظه 
داشته باشــد.  این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که میانگیــن قیمت خرید 
یک مترمربع مسکن در تهران به مرز 
۳۰میلیون تومان نزدیک شده است و 
گزارش های رسمی حاکی از وجود ۲۰ 
میلیون نفر حاشیه نشین و بدمسکن 

در ایران است.
جهش ۷۰ درصدی عوارض 

ساخت و ساز شهرداری
میانگیــن قیمت هــر مترمربع 
مســکن در تهران تا پیــش از نوروز 
امســال ۳۰ میلیون تومان را رد کرد 
و به ۳۰میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان 
رسید. این اتفاق بازار را در چنان رکود 
ســنگینی فرو برد که بهــای ملک با 
شروع سال ۱۴۰۰ اندکی سیر کاهشی 

گرفت و در اردیبهشت امسال و بنا به 
گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت 
هر مترمربع مسکن در تهران تا ۲۸.۸ 

میلیون تومان کاهش داشت.
با وجود این نوسان قیمت مسکن 
آنقدر اندک اســت که بســیاری را از 
خانه دار شــدن ناامید کرده اســت. 
اتحادیه های صنفــی امالک گزارش 
داده انــد که افزایش قیمت مســکن 
نه تنها مستاجران تهرانی را ناچار به 
مهاجرت به شــهرهای اقماری کرده 
که حاال خبرها حاکی از آن اســت که 
مهاجرت مستاجران از کرج هم به راه 
افتاده و تقاضای ملک را در شهرهایی 
مانند شــهریار، ســاوجبالغ و حتی 
گرمسار استان سمنان افزایش داده 
اســت و قیمت ملک در این مناطق 
گاهی رشد سریع تری نسبت به تهران 

داشته اند.
با وجــود این قیمــت نهاده های 
ساختمانی و در مجموع هزینه تمام 
شده ساخت مسکن در ایران با شتاب 

قابل توجهی رو به رشد است. امسال 
شــهرداری تهران در قانــون بودجه 
۱۴۰۰ رشد ۷۰ درصدی برای عوارض 
ساخت و ســاز قائل شده است. به این 
ترتیب میانگین عوارض هر مترمربع 
ساخت و ساز در تهران به یک میلیون 

تومان رسیده است.
با این اتفاق بــرای یک واحد ۱۰۰ 
متــری در پایتخت فقــط باید ۱۰۰ 
میلیون تومان به عنوان عوارض ساخت 
و ساز پرداخت شــود و باید گفت که 
تقریبا تمام وامی که خریداران برای 
مســکن دریافت می کننــد، صرف 
پرداخت عوارض ســاخت و ســاز به 

شهرداری می شود.
این در حالی است که سال هاست 
مبنای درآمد شــهرداری از ساخت 
و ســاز و تراکم فروشــی مورد انتقاد 
کارشناسان است اما شهرداری نه تنها 
انتقادات کارشناسی را در بودجه بندی 
خود رعایت نکرده که حاال با رشد ۷۰ 
درصدی عوارض ساخت و ساز بیش از 

پیش به مشکالت بازار مسکن دامن 
زده است. رامین گوران اوریمی، دبیر 
انجمن انبوه ســازان به تجارت نیوز 
گفته است که رشــد عوارض ساخت 
و ساز موجب کاهش شدید ساخت و 

ساز در تهران شده است.
رشد قابل توجه قیمت مصالح 
ساختمانی و دستمزد کارگران

گذشــته از عوارض ساخت و ساز 
شهرداری؛ بهای مصالح ساختمانی 
نیز رشــد قابل توجهی تجربه کرده 

است.
عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان سیمان از افزایش ۴۰ 
درصدی قیمت سیمان خبر داده و به 
تجارت نیوز گفته است که قیمت یک 
کیسه ۵۰ کیلویی بدون ارزش افزوده 
برای تولیدکنندگان ۲۸ هزار تومان 

تمام می شود.
او با اعالم این خبــر توضیح داد: از 
اواخر فروردین پیشنهاد افزایش ۶۰ 
درصدی قیمت ســیمان را دادیم اما 
با این پیشنهاد موافقت نشد و تنها با 
افزایش ۴۰ درصدی قیمت ســیمان 

موافقت شد.
شیخان همچنین گفته است که 
افزایش هزینه های تولید، کرایه حمل 
و نقل و قطع برق همگــی بر افزایش 

قیمت سیمان تاثیرگذار بوده اند.
همچنیــن حمیدرضا رســتگار، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و 
میلگرد  از تداوم روند صعودی قیمت 
فوالد و آهــن خبر داده و به تســنیم 
گفته است که میلگرد به دلیل افزایش 
قیمت ارز، کاهــش ارزش پول ملی و 
افزایش قیمت جهانی فوالد گران شد.

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه 
فروشندگان آهن، در دو هفته گذشته 
قیمت هرکیلوگــرم میلگرد ۱۳ هزار 
تومان بود اما طبق آخرین معامالت 

انجام شده هر کیلوگرم میلگرد با دو 
هزار تومان افزایش با قیمت ۱۵ هزار 

تومان خرید و فروش شده است.
تأثیر مهاجرت کارگران افغان از 

ایران بر ساخت وساز
عــالوه بر رشــد قیمــت مصالح 
ســاختمانی، انجمــن کارگــران 
ســاختمانی از مهاجرت ۷۰ درصد 
کارگران افعانســتانی فعال در بخش 
ساخت و ساز خبر داده و به خبرآنالین 
گفته است که افزایش هزینه زندگی 
در ایران و سقوط ارزش ریال موجب 
خروج بخــش بزرگــی از کارگران 
ساختمانی مهاجر شده است و همین 
مساله افزایش دســتمزد کارگران و 
رشد قیمت تمام شده ساخت و ساز را 

به دنبال خواهد داشت.
رشد قیمت ساخت و ساز در ایران 
در شــرایطی رخ می دهد که مطابق 
برآورد وزارت راه و شهرســازی بازار 
مسکن ایران ســاالنه به یک میلیون 
واحد مســکونی جدید نیاز دارد اما 
پروانه ســاخت صادر شــده معموال 
حدود یک ســوم این نیاز است و بازار 
دچار کمبود عرضه مقابل تقاضا است.

 حاال بنا به گفته کارشناسان کاهش 
همزمان قدرت خریــد متقاضیان و 
رشد هزینه های ساخت ســاز، بازار 
را وارد رکــود تخریبــی می کند و به 

حاشیه نشینی در ایران دامن می زند.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در 
طول دو دهه یعنی از دهه ۷۰ تا دهه 
۹۰ روند اجاره نشــینی و مالکیت در 
ایران نسبت معکوس داشته است و در 
حالی که در دهه ۷۰ حدود ۷۰ درصد 
مردم مالــک و ۳۰ درصد مســتاجر 
بوده اند در دهه ۹۰ این نسبت تقریبا 
معکوس شــده اســت و در این میان 
تهرانی ها با حدود ۵۰ درصد مستاجر، 
بزرگترین نســبت اجاره نشینی در 

ایــران را دارند. کاهــش قابل توجه 
قدرت خرید ایرانی ها در بازار مسکن 
همچنین به رشد حاشیه نشینی دامن 
زده است. محمد درویش، فعال مدنی 
به همشهری گفته است که جمعیت 
حاشیه نشین از ۷۰۰ هزار نفر در چهار 
دهه گذشته به حدود ۲۰میلیون نفر 
رسیده که این یک زنگ خطر جدی 
برای مناســبات اجتماعی در ایران 

است.
 مسکن کاالیی بســیار با اهمیت 
در ســبد مصرفی خانوار ایرانی است. 
به عبــارت دیگــر بخــش مهمی از 
هزینه خانــوار ایرانی صــرف تامین 
مسکن می شود. رشد شــدید بهای 
اجاره هــا در دوره های اخیر ســبب 
شده اســت کیفیت زندگی بسیاری 
از مســتاجران کاهش یابــد. ایران 
همواره با بحران عقب ماندگی عرضه 
از تقاضا روبروســت. افزایش بی رویه 
قیمت مســکن می تواند هشــداری 
 جدی در خصوص رشد فقر در طبقه 

متوسط ایرانی باشد. 

عوارض شهرداری ۷۰ درصد،  سیمان 4۰ درصد و ...؛

صعود رعب آور هزینه های ساخت و ساز در تهران
سال هاست مبنای درآمد 

شهرداری از ساخت و 
ساز و تراکم فروشی مورد 
انتقاد کارشناسان است، 

اما شهرداری نه تنها 
انتقادات کارشناسی را در 
بودجه بندی خود رعایت 
نکرده که حاال با رشد ۷۰ 
درصدی عوارض ساخت 

و ساز، بیش از پیش به 
مشکالت بازار مسکن دامن 
زده و موجب کاهش شدید 

ساخت و ساز در تهران شده 
است

هشدار یک کارشناس: 

خطر خالی فروشی خریداران رمز ارز را تهدید می کند 

خبر

وزیر اقتصاد برای اولین بار با صراحتی بسیار باال 
درباره عملکرد بانک مرکزی و نقش آن در ریزش 

عجیب شاخص سخن گفت. 
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند که این روزها 
در مناظره ای ناگفته بــا همتی، رییس کل بانک 
مرکزی که در شرایط کنونی کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری است، قرار دارد، در همایش » 
طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها« گفت: 
مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی نظارت 
مجمعی را دنبال کرد و در نظــارت بر یک بانک 
مشکل دار و تعصب بر روی آن بانک، در اسفندماه 
۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق به این بانک 
کمک کرد. اما همین بانک مرکزی حاضر نشــد 
به اندازه ۱۱ هزار میلیارد تومــان ارز بخرد و بازار 

سرمایه را نجات بدهد.
او با اشــاره به هدفگذاری بانک مرکزی برای 
تعیین نرخ تورم در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال 
۹۹ بانک مرکزی برای نرخ تورم هدفگذاری داشت 
اما باید دید چرا چنین شکافی بین هدفی که بانک 
مرکزی برای تورم تعیین کرده بود با تورم واقعی 

امروز ایجاد شده است.
خزانه کشــور زیر نظر وزارت اقتصاد اتفاقا در 
کنترل تورم بسیار موثر بود و بازار سرمایه توانست 

بر هدایت نقدینگی و کنترل تورم بسیار موثر باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرگذاری فروش اوراق بر 
کنترل نرخ تورم اظهار داشت: ما ۲۱۳ هزار میلیارد 
تومان اوراق منتشر کردیم که از این رقم ۲۰۳ هزار 
میلیارد تومان فروخته شد. باید توجه باشیم که اگر 
فروش اوراق انجام نمی  شد به تورم فعلی کشور ۳۶ 

درصد هم اضافه می شد.
سوء مدیریت در مدیریت نرخ سود 

بین بانکی
دژپسند تاکید کرد: اگر نرخ بین بانکی با سوء 
مدیریت مواجه نمی شد در فروش اوراق اهداف 
محقق می شد و با بهبود شرایط بازار سرمایه مواجه 
بودیم. چنانکه حتی در ماه هایی از سال به بانک 
مرکزی برای هدایت نقدینگــی کمک کردیم و 
شاهد آن هستیم که در مهرماه و آبان ماه وزارت 
اقتصاد به کمک بانک مرکزی در هدایت نقدینگی 
آمد. دژپسند تاکید کرد: اما از تیرماه نرخ بهره بانکی 

صعودی شد شاخص بورس را نزولی کرد .
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر ســوء مدیریت 
بر نرخ بهره بین بانکی رخ نمی داد و بازار سرمایه 
روند خوبی را داشت سیاستهای افزایش عرضه از 
طریق عرضه سهام دولتی و تجهیز منابع صورت 
می گرفت، گفت: اگر این شرایط فراهم می شد فرار 

بودجه ای رخ نمی داد و در اینجا اشاره ام به تبصره 
۴ بودجه است. دژپسند ادامه داد: در حالی بودجه 
در حال انتقال از بودجه نفتی به مالیاتی است اوراق 
نقش بســیار کلیدی دارد. این فرمایش رهبری 
است که کسری بودجه ام الحوایص است و اولین 
موضوع برای رفع مشکل کسری بودجه را  اوراق 
مطرح می کنند. دژپســند تاکید کرد: توانستیم 
۱۲۵ میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشیم که این 

اقدام بسیار مهم را با چنگ و دندان انجام دادیم.
وی گفت: علت اینکه وزارت اقتصاد به این سوء 
آمده این است که دولت وزارت اقتصاد را به عنوان 
نماینده خود در فرآیند بررسی طرح قانونی بانک 
مرکزی  معرفی کرده و البته دولت مخالفت خود با 

این طرح را هم اعالم کرده است.
دالیل افزایش نقدینگی

دژپسند با اشاره به ســهم مجلس در افزایش 
نقدینگی کشور گفت: آیا باید این سوال پرسیده 
شود که آیا نقدینگی تنها ناشی از مداخالت دولت 
است یا خیر؛ باید بگویم اتفاقا الزاماتی که توسط 
مجلس دیکته می شود و بودجه را ملزوم می کند 
که این تکالیف را از طریق نظام بانکی به اجرا برساند 
اثراتی بسیار خطرناک تری داشته و تاثیر دولت 

در افزایش نقدینگی حتی یک دهم نبوده است.

وی تاکید کرد: وقتی در مورد استقالل بانک 
مرکزی صحبت می کنیم باید موضوع پاسخگویی 
را هم در نظر گرفت در حال حاضر بانک مرکزی و 
قوه مجریه کنده ایم و آن را تحت نظارت سه قوه 

قرار دادیم اما بانک مرکزی را پاسخگو نکردیم.
وی گفت: چطور ممکن است که نهادی درآمد 
دارد مصارف و استقالل دارد مجمع نداشته باشد. 
وقتی نهادی مجمع ندارد به این معناست که نمی 

توان برای آن خط مشی تعیین کرد .
وی افزود: چطور ممکن است متولی دارایی های 
دولت که وزارت اقتصاد در مجمع حضور نداشته 
باشد این به معنای این اســت که متولی دارایی 
های دولت نمی تواند در نحوه استفاده از منابع و 
دارایی ها بحث کند البته معتقدم که باید وزارت 

دارایی مستقل داشته باشیم.

 دژپســند افزود: همچنین سازمان برنامه که 
متولی توسعه است هم در مجمع حضور ندارد و در 
شرایطی  که بانک مرکزی عضو شورای عالی بورس 
اســت رییس بورس باید عضو شورای عالی پول 

اعتبار باشد اما اینگونه نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوء مدیریت در بهره 
بین بانکی باعث اختالل در دو بازار شد گفت: اتفاقا 
با این عملکرد دولت در معرض خطر بود که بودجه 
به بانک مرکزی متکی شود اما حتی یک ریال هم 

برای بودجه از بانک مرکزی استخراج نکردیم.
دژپسند گفت: اگر اختاللی در نرخ بهره بانکی 
ایجاد نمی شد و بانک مرکزی تعصبی که در نظارت 
به یکی از بانک مشکل دار داشت همین تعصب برای 
بازار سرمایه داشت امروز می توانستیم شاهد بهبود 

شرایط بازار سرمایه بازار باشیم.

سخنان عجیب دژپسند:

 بانک مرکزی حاضر نشد بازار سرمایه را نجات دهد


