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استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی 
اظهار کرد: سیاست گذاران نمی فهمند 
که با شــوک های قیمتــی و حذف ارز 
ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه 
حکومــت و مــردم می آیــد؟ وزارت 
بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست 
که اگر به دست مصرف کننده نرسد به 
ما ربطی نداشته باشــد. وزارت صمت 
چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
سکوت می کند؟ با بقیه سیاست های 
تورم زا کمر خانوارها شکسته است و با 
گران شــدن دارو این وضعیت بدتر هم 

می شود.
 به گزارش ایلنا؛ فرشــاد مومنی در 
جلسه موسسه دین و اقتصاد در مورد 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
کانون های بحران آفریــن در اقتصاد 
سیاســی ایران از حدود متعارف فراتر 
رفته و این مســئله برای الیحه بودجه 
۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا کرده 
است. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی 
کنونی ما این اســت که در شــرایطی 
که کشــور با انبوهی از بحران ها روبرو 
است و نیاز است که اراده بیشتری برای 
اعتمادبخشی در دستور کار قرار دهد، 
متاســفانه در عمل عکس این روند در 

دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: اگر در دولت قبل طیفی 
از رســانه ها و کانون های قدرت سعی 
می کردنــد نقص هــا و ضعف هــای 
بودجه ریــزی را صرفــا متوجــه قوه 
مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار 
نگران کننــده و خطرنــاک حکومت 
یک دست مواجه هســتیم. از همین 
روی باید به همه کسانی که دل در گروی 
ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشــور 
دارند بگوییم که  در درجه نخست ابعاد 
اهمیتی الیحه بودجه را درک کرده و این 
الیحه محصول شیوه اداره کشور قوای 
دیگر نیز است. یعنی می توان گفت که 
مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر 
از قوه مجریه نیست.مومنی بیان کرد: 
حتی در حکومت یکدســت نیز تجربه 
فاجعه آمیز دولت احمدی نژاد نشان داد 
که حکومت یکدست در شرایط بحرانی 
هم ترک می خورد. در همین دولت فعلی 
هم مشاهده می شود، کسانی که حامیان 
دولت هســتند برای پنهان کردن این 
خطای فاحش که با حکومت یکدست 
اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف 
افرادی در خود دولت کرده اند. همچنین 
پارادوکس بزرگ دیگر این است که در 
شــرایطی که پیچیدگی اقتصادی در 
اوج اســت، ائتالف غالب بر روی یکی از 
بی کیفیت ترین تیم ها برای اداره اقتصاد 

ملی تفاهم کرده است.
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
گفت: مسئولیت پذیری حکومت هم 
در امور حاکمیتی رو به سقوط گذاشته 

است. امنیت داخلی با این وضعیت در 
معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از 
بازه ســال های ۹۶ تا ۹۸ قرار می گیرد. 
بودجه با بحران شدت بخشی به رکود 
همراه با اراده خطرناک به شدت بخشی 
به تورم در حد تحریم کنندگان تنظیم 
شده و پتانسیل های شدید تورم زایی 
در سند است و هر ثانیه اصرار بر تداوم 
روندهای کنونی می تواند هزینه های 
غیرقابل جبرانی برای کشــور داشته 
باشد. نیاز است که رسانه ها به خصوص 
صداوسیما از نظر حریت کارشناسانه 
این مسائل را مورد نقد جدی قرار داده و 
از سیاست زدگی بپرهیزند. باب علم باید 
باز شود و در این راستا بودجه باید به دور از 
سیاست زدگی مورد ارزیابی قرار گرفته و 
به جای بررســی نحوه توزیع رانت، از 
دریچه مولفه های بقا و بالندگی کشور 
سنجیده و رانت های ضدتوسعه ای در 

الیحه هم بررسی شود.
وی افــزود: اگــر باب هــای علم را 
در بررسی باز شــود، ارزیابی ها از نظر 
تحلیل های توسعه، خرد و کالن باشد. 
اگر اینگونه باشــد راه نجات نیز وجود 
دارد . مومنی اضافه کرد: از نگاه اقتصاد 
خرد دولت  به مثابه یک سازمان بزرگ 
و الیحه بودجه دخل و خرج این سازمان 
است. وجود اصرار مشــکوک به تداوم 
هزینه هایی که هیچ ارتباطی به توسعه 
نداشته و توزیع رانت های ضدتوسعه ای 
است باید با شــفافیت جدی پیگیری 
شود. از نظر سیاسی اراده می کنید که 
رانت خورها و رباخورها بهره بیشتری 
داشته باشد،  یا از سال ۸۷ بانک مرکزی 
داده های مربوط به واســطه گری را 

حذف شده است. وضعیت از این 
نظر هر روز بدتر از دیروز می شود و 

حاال داده های مربوط به بنزین 
و گازوئیل نیز حذف شــده 
است.مومنی اظهار کرد: 
از دیدگاه کالن مهمترین 
وظیفه دولت ثبات بخشی 
اســت. فقط با یک ثبات 

و اجتنــاب از نقش های ناامن ســاز و 
بی ثبات ساز می توانیم از جرات انتخاب 
دادن به بازیگرها برای حرکت به سمت 

توسعه برخوردار شویم.
وی افــزود: دولت نهــاد تنظیم گر 
ثبات بخش اقتصادی که ارزیابی بودجه 
بر اساس میزان قابلیت ها رای رسیدن 
به اهداف کالن مثل رشــد اقتصادی، 
توسعه، اشتغال، توزیع عادالنه درآمدها 
و... برای تسهیل گری در توسعه است. 
امور حاکمیتی مانند سالمت، امنیت، 
آموزش و .... تسهیل کننده توسعه است. 
بزرگترین چالش این اســت که امور 
توسعه آفرین رو به صفر گذاشته است. 

این کارشــناس اقتصاد بیان کرد: 
۳ معیار خرد و ۵ معیــار کالن در مورد 
بودجه وجــود دارد و اصحاب رســانه 
باید کمک کنند که افشــاگری ها در 
این راستا باشد. اگر در کشور اراده ملی 
برای برون رفت از بحران وجود داشته 
باشد، نگاه به بودجه در چارچوب های 
سطح کالن صورت بگیرد. دولت نهاد 
متولی تدوین، اجرا و نظارت برنامه های 
میان مدت و بلندمدت توسعه و بودجه 
ترجمان برنامه یک ساله برای توسعه 
است. چرا سیاست گذاران شرم می کنند 
که در مورد اهداف ســند چشــم انداز 
صحبت کنند و گزارشی در این رابطه 
وجود نــدارد؟ دلیل این اســت که در 
مناســبات اضمحالل زا، توسعه کنار 

گذاشته شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در سطح 
توســعه نیز ۷ معیار وجود دارد که که 
با موارد قبلی در مجمــوع به ۱۵ مورد 

می رســد. گزارش های 
دولت هــم باید در 

همین جهت باشد 
و جای تاسف است 
که مجلس حتی 
در مــورد یکی 
از ایــن معیارها 
گزارشی از دولت 

نمی خواهد. اولین 
مورد ابرتعیین کننده 

رابطه حکومت و دولت است. دولت باید 
گزارش دهد که در اثر اجرای این بودجه 
رابطه حکومــت و مردم چــه تاثیری 
می گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حرف می زند. همین توجیهاتی 
که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای 
داوطلبانه ایشــان کافی است چراکه 
نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. 
این استدالل های پوچ حتی نقض کننده 
گزارش های سازمان برنامه و بودجه و 

بانک مرکزی و مرکز آمار است.
وی تصریح کرد: اگر سیاست گذاران 
و به ویژه مجلس می خواهند کشــور 
را نجــات دهند باید به عامــل دوم که 
فاکتورهای مبادله و پیچیدگی اســت 
توجه کنند. گزارش های رسمی وزارت 
صمت نشان می دهد که بین سال های 
۶۷ تا ۸۷ این شاخص مبادله سقوط ۷۰ 
درصدی داشــته اند که بی سابقه ترین 
سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه 
مصوب پارلمان داشتیم و بین سال های 
۹۰ تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷۰ درصدی 
را در این شاخص مبادله تجربه کردیم. 
نهادهایی کــه پول می گیرنــد تا این 
متغیرها را کنترل کنند کجا هستند؟ 
در مورد شاخص پیچیدگی هم وضعیت 
به همین صورت بوده است. وزیر صمت 
در مورد همه چیز صحبت می کند جز 
این دو مورد که وظیفه اصلی این نهاد 
است. اینقدر که به قیمت و توزیع رانت 
می پردازید به این شاخص ها بپردازید. 
در ۳۰ سال گذشته وزرای صمت به جای 
ارائه برنامه به رویاپردازی و کلی گویی 

پرداخته اند. 
 آمارهای بزک شده
 ارائه می شود 

همچنین  منــی  مو
اضافه کرد: در حالی که 
میزان رشــد اقتصادی 
در سال ۹۷ معادل منفی 
۴.۹ درصد بوده نرخ رشد 
بخش به اصطالح صنعت 
-که امروز 

این بخش هم محلی برای توزیع رانت 
شده- منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی 
بخشی که باید بار توســعه را به دوش 
بکشد به چنین انحطاطی افتاده است. 
چرا آمارهای واقعی ارائه نمی شود و با 
آمارهای بزک شــده کار می کنید؟ در 
ســال ۹۸ آمار رشــد اقتصادی منفی 
۷.۶ و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده 
است. یعنی بالیی که مناسبات تورم زا و 
رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده است، 

ایران را تا این حد شکننده کرده است. 
به اسم جلوگیری از قاچاق دارو، 

فاجعه انسانی را رقم می زنند
وی ادامه داد: متغیر ابرتعیین کننده 
دیگــر نگاه بــه تولیــد ملی اســت. 
سیاســت گذاران نمی فهمنــد که با 
شوک های قیمتی و حذف ارز ترجیحی 
چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت 
و مردم می آید؟ وزارت بهداشــت باید 
بداند که دارو پفک نیســت که اگر به 
دست مصرف کننده نرسد به ما ربطی 
نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در 
مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت 
می کند؟ با بقیه سیاســت های تورم زا 
کمر خانوارها شکســته است، با گران 
شدن دارو این وضعیت بدتر هم می شود. 
با هر یک دالر ناتوانــی در تامین دارو، 
هزینه درمان فقرا ۴۰ برابر می شود، چرا 
انجمن اقتصاد سالمت دروغ ها را برمال 
نمی کند؟ حتی عراق و افغانستان هم 
در مورد دارو کنترل اعمال می کنند و 
WHO نیز بیانیه داده که ادعای قاچاق 
دارو به بهانه ارزانی از ۷ کانال نشــدنی 
است، به اسم جلوگیری از قاچاق دارو 
یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم می زنند.

مومنی گفــت: ســومین فاکتور 
نابرابری هــای ناموجــه اســت. 
بازارگرایی  مبتذل در مورد نقش های 
ضدتوســعه ای نابرابری های ناموجه 
هم حساســیت زدایی کامل کرده اند. 
حکومت گــران به هیچ عنــوان با متر 
عدالت کارهای خود را مورد بررسی قرار 

نمی دهند.
وی در ادامه متذکر شد: چهارمین 
عامل آثار جهت گیری های سیاستی 
بودجه بر فســاد اســت. در دوره 
احمدی نژاد در کمتر از ۳ سال 
یک ســقوط ۸۰ رتبــه ای را به 
سمت فاســدترین کشورها 
را تجربه کردیــم. بعدها در 
دوره ای تنها ۸ دولت از ایران 
فاسدتر  بودند. کارکردهای 
ضدتوســعه ای فســاد 
مباحث زیــادی دارد 
و توســعه گراها بایــد 
بیشترین حساسیت  را 
نسبت به سیاست های 
فسادزا داشته باشند. 

آیا دولــت نمی داند که فســادزا ترین 
سیاست ها، سیاست های تورم زا است؟ 
مهم ترین اثر سیاست های تورم زا این 
اســت که مولدها مقهــور غیرمولدها  
می شــوند. رانت و واســطه گری خلق 

ارزش شده و نابرابری افزایش می یابد.
استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی 
یادآور شد: خطاب من به مجلسی ها و 
همه کسانی است که دل در گرو امنیت، 
بقا و تمامیت ارضی کشور دارند است. 
فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رشــد تورم کشــور ۷.۵ واحد بیشتر 
می شــود یا طبــق اندازه گیری هایی 
که با نرخ تورم انتظاری خوشــبینانه 
۴۵ درصدی انجام دادم، در ســال ۹۹ 
میزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه 
عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. 
تورم عارضه ای در کنار دیگر عارضه ها 
نیست، مشخص نیســت با حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی تا کجا پیش روی کند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که 
نهادهای نظارتی با ۱۵ معیار یاد شــده 
بودجه را ارزیابی کنند و خط قرمز هم 
سیاست های تورم زا و غیرمولد باشد در 
غیر این صورت کشور بیش از این تحمل 

شکنندگی را نخواهد داشت.
مومنی در پایان گفــت: در ارزیابی 
عملکرد مجلس قبلــی و فعلی نقطه 
نظرات تاریک مشــاهده می شــود، 
همیشه گفته می شد که باید منافع ملی 
به منافع منطقه ای ترجیح داده شود اما 
پدیده جدید این اســت که در سال ۹۸ 
مجلسی ها بیش از ۶۰۰۰ پیشنهاد ارائه 
داده بودند اگر برای هر یک از پیشنهادها 
۱ ساعت هم وقت گذاشته شود زمینه 
زدوبندهای زیادی ایجاد می شود. اگر 
هر پیشــنهاد ۲۰ دقیقه وقت بگیرد و 
ساعت کاری هم ۱۲ ساعت باشد برای 
این ۶۰۰۰ پیشنهاد ۱۷۰ روز کاری الزم 
است. هیئت رئیسه مجلس باید کمک 
کند که مسائل کم اهمیت کاسته شده و 
مسائل کلیدی ملی در اولویت قرار گیرد.

فرشاد مومنی عنوان کرد:

رئیس سازمان برنامه و بودجه فهمی از اقتصاد ایران ندارد 
سیاست گذاران نمی فهمند 

که با شوک های قیمتی و 
حذف ارز ترجیحی چه بر سر 

تولید ملی و رابطه حکومت 
و مردم می آید؟ وزارت 

بهداشت باید بداند که دارو 
پفک نیست که اگر به دست 

مصرف کننده نرسد به ما 
ربطی نداشته باشد. با بقیه 

سیاست های تورم زا کمر 
خانوارها شکسته است و با 

گران شدن دارو این وضعیت 
بدتر هم می شود

رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با کیفیت بسیار 
نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی حرف می زند. همین 
توجیهاتی که ایشان آوردند 

برای عزل یا استعفای 
داوطلبانه ایشان کافی است 

چراکه نشان داد فهمی از 
اقتصاد ایران ندارد. این 
استدالل های پوچ حتی 
نقض کننده گزارش های 

سازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی و مرکز آمار است

بررسی

درحالیکه باید واحدهای مســکونی خالی از سکنه تا پایان 
آذرماه به ســازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شود، 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول شناسایی و معرفی این 
واحدها از شناسایی و معرفی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 
خبر می دهد اما رئیس سازمان مالیاتی این موضوع را تایید نکرده 
و می گوید که این وزارتخانه باید تا پایــان ماه جاری واحدهای 

موردنظر را معرفی کند.
به گزارش ایسنا، طبق قانون مالیات خانه های خالی مصوب 
آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال 
اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر 
مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه 
خواهد شــد.  در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه های 
خالی را برعهده وزارت راه و شهرســازی گذاشته است و بدین 
منظور، سامانه امالک و اسکان در مردادماه سال گذشته آغاز به 
کار و مردم را ملزم کرد که اطالعات سکونت خود را در این سامانه 

اعالم کنند.  تازه ترین اعالم معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی در این راستا حاکی از آن است که در تاریخ ۱۷ آبان 
ماه سال جاری با ارسال نامه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی 
یک میلون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی شده که بیش از ۹۰۰ 
هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. طبق گفته 
محمود محمودزاده تاکنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.این 
در حالی است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تازه ترین 
اظهارات خود در این رابطه به واحدهای مسکونی معرفی شده 
از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره  نکرد و گفت: باید اطالعات 
این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم که 
بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده 

روز دیگر اطالعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
پیش از این نیز، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهرماه اعالم 
کرده بود که گروه اول خانه های خالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد است که شهریور سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ 
و ابالغیه ۱۳۹۵ شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده  
است. طبق این قانون، اگر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول 

مالیات می شوند.طبق گفته وی، مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، 
قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که 
 MPLS سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم
و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که 
این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با 

محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود.
اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن گفت که در آن 
زمان هیچ واحد مسکونی خالی به سازمان معرفی نشده و اینکه 
گفته می شود سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطالعات 
واحدهای مســکونی خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ارسال شود، چنین چیزی وجود 
ندارد و مالک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعالم 
دقیق سامانه امالک و اسکان است.بنابراین، در شرایطی که به 
ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و قانون مالیات  خانه های 
خالی باید هر چه زودتر اجرا شود، الزم اســت تا سازمان امور 
مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دو مسئول اجرایی در 
این زمینه ابهامات مربوط به معرفی خانه های خالی را برطرف 
کنند که مشخص شــود کدامیک از آن ها در اجرای این قانون 
ســنگ اندازی می کنند زیرا، وزارت راه و شهرسازی از معرفی  
واحدهای خالی به سازمان مالیاتی خبر می دهد اما این سازمان 
می گوید که هنوز خانه خالی به او معرفی نشده است . همچنین، 
سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند که سامانه امالک و اسکان 
را به عنوان مرجع شناسایی و معرفی خانه های خالی قبول دارد 

یا خیر، زیرا مطرح می شود که این سازمان درخواست می کند تا 
اطالعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سیستمی 
مبتنی بر یک سند دولتی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
امور مالیاتی با محوریــت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

ارسال شود.
از سوی دیگر، اگر مسئله در معرفی خانه های خالی سیستمی 
است که وزارت ارتباطات باید ایجاد کند، چرا این اقدام صورت 
نمی گیرد تا اجرای قانون مالیات خانه های خالی سرعت بگیرد؟

۴ روز دیگر مهلت تمام می شود

تداوم اختالف  بر سر معرفی خانه های خالی!

خبر اقتصادی

تامین ارز موردنیاز دارو؛ 
تخصیص سهمیه جدید

بر اســاس دستور 
ر  جمهــو ئیــس  ر
درخصوص ضرورت 
توجــه بــه تامین و 
تخصیــص ارز مورد 
نیاز دارو و مواد اولیه، 

بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و براساس اولویتهای اعالمی آن 
وزاتخانه، ضمن تخصیص ســهمیه جدید در این 
خصوص، حداکثــر تالش الزم را بــرای تامین ارز 

موردنیاز معمول خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، الزم به ذکر است با 
توجه به تعیین سهمیه جدید برای وزارت بهداشت، 
بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه مربوطه، نسبت 
به تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و مواد اولیه ان، به 

فوریت اقدام خواهد کرد.
 در راستای تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات 
پزشکی از محل ســهمیه ارزی وزارت بهداشت، از 
ابتدای سال تاکنون، حدود ۲.۵ میلیارد دالر به نرخ 
ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه و دارو و تجهیزات 
پزشکی بر مبنای تعیین اولویت توسط وزارتخانه 

یاده شده تامین ارز صورت گرفته است
شایان ذکر اســت عالوه بر مبلغ فوق به میزان 
۱.۵ میلیارد دالر نیز به نرخ ارز ترجیحی برای تامین 
واردات واکســن کرونا و تجهیزات پزشکی تولید 

داخلی تامین ارز صورت پذیرفته است.
    

افزایش فشار بانکداری اسالمی به مردم؛
مصادره خانه زوج خبرنگار 
به دلیل بدهی 16 میلیونی

خانه زوج روزنامه نــگار بدلیل بدهی معوق ۱۶ 
میلیونی از سوی بانک مســکن به مزایده گذاشته 

شده است.
 یکی از روزنامه نگاران با ارسال برگه مزایده برای 
ایلنا خاطرنشان کرد: ما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با 
ازدواج مان برای خرید ملکی به مساحت ۷۹ متر از 
بانک مسکن مبلغ ۷۰ میلیون تومان وام گرفتم، که 
مقرر شد طی ۸ سال و با محاسبه سود بانک بیش 
از ۱۴۰ میلیون بازپرداخت کنــم. تا کنون هم ۵۰ 
میلیون پرداخت کرده ام و تنها ۱۶ میلیون تومان 
معوق دارم و طی ۴ سال و شش ماه آتی نیز باید مبلغ 

۷۵ میلیون به بانک پرداخت کنم.
وی اضافه کرد: با توجه به همه گیری کرونا، من 
هم مانند بسیاری دیگر از هموطنانم دچار مشکل 
کاری شدم و بیش از یکسال است که از بیمه بیکاری 
اســتفاده می کنم. با این حال تــالش کردم که به 
تعهداتم در قبال بانک پایبند بمانم. با این وجود فکر 
نمی کردم که بخاطر اقساط معوق ۱۶ میلیونی ملک 

بنده به مزایده گذاشته شود.
    

در نیمه اول امسال
تولید تنباکو 3/5 برابر شد

جدیدتریــن آمار 
منتشر شده از سوی 
وزارت صمت نشــان 
می دهد کــه در نیمه 
اول امســال نسبت 
به زمان مشــابه سال 

قبل، تولید انواع تنباکو بیش از ۳.۵ برابر و صادرات 
تنباکوی معسل نزدیک به ۵.۵ برابر شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در شش ماهه 
اول امسال مجموع تولید تنباکو در کشور به ۲۴۴۴ 
تن رسیده که نســبت به تولید ۶۶۹ تنی در مدت 
مشابه سال گذشــته ۲۶۵.۳ درصد رشد داشته و 
بیش از ۳.۵ برابر شده است. همچنین در حال حاضر 
۴۳ واحد در حال تولید تنباکو هستند که نسبت به 
فعالیت ۳۶ واحد در مدت مشــابه سال قبل ۱۹.۴ 

درصد افزایش یافته است.
    

در پی کاهش نرخ  بهره؛
لیر ترکیه به پایین ترین سطح خود 

نزول کرد
پس از آن که بانک مرکزی ترکیه در راســتای 
سیاســت اقتصادی رجب طیب اردوغان نرخ بهره 
را کاهش داد، لیر واحد پولی این کشور، ۵.۶ درصد 
دیگر سقوط کرد و رکورد جدیدی را در برابر دالر بر 
جای گذاشت.ارزش دالر در روز پنج شنبه ۲۵ آذر 
به ۱۵.۶۸۹ لیر ترکیه رسید ولی بعد اندکی بهبود 
یافت و روی عدد ۱۵.۵ لیر متوقف شد. ارزش لیر در 
برابر دالر آمریکا طی سال جاری میالدی بیش از دو 
برابر سقوط کرده و همین امر ضربه بزرگی به اقتصاد 
در حال ظهور این کشــور زده است.کاهش ۱۰۰ 
واحدی نرخ پایه بانک مرکزی باعث شد که این نرخ 
از ماه سپتامبر تاکنون ۵۰۰ واحد سقوط کند و همین 
امر سرمایه گذاران را نسبت به قدرت واحد پول ملی 

ترکیه بیش از پیش نگران  ساخته است.


