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چند میلیون نفر مشمول برق 
رایگان می شوند؟

توسعه ایرانی - اندیشکده اقتصاد مقاومتی 
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، نســبت 
به مصوبه بــرق رایگان دولت واکنش نشــان داد و 

محاسبات این مصوبه را غیرکارشناسی دانست.
این اندیشکده در نامه ای به جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور نسبت به مصوبه برق رایگان دولت 

واکنش نشان داد.
بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در 
۳ پیوست ارائه شده، تنها ۷ میلیون نفر مشمول برق 
رایگان می شوند که با ۳۰ میلیون نفر اعالمی رئیس 

جمهور تفاوت قابل توجهی دارد.
در این نامه بیان شده است که یک خانوار عادی با 
یک یخچال، یک تلویزیون و ۳ المپ کم مصرف در 
ماه بیش از ۸۰ کیلووات ساعت الگوی مصرفی اعالم 

شده، مصرف دارند.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در انتهای این نامه 
بیان داشته اســت که اصلی ترین چالش در تعرفه 
گذاری  برق )و به طور کلی تعرفه حامل های انرژی( 
نبود یک ســازو کار پویا، دارای منطق مشخص و 
در عین حال ثابت در تعرفه گذاری است؛ لذا اقدام 
کلیدی در این زمینه، »اصالح ساختار تعرفه ها« و 
افزایش پایه نرخ برق مشترکین پرمصرف مطابق 

با آن است.
    

قیمت سکه به ١١ میلیون و 
٣٠٠هزار تومان رسید

توسعه ایرانی - قیمت هــر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در معامالت بازار آزاد تهران 
، دیروز ١٥ شــهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم ١۰ میلیون و ٩۰۰ هزار تومان، نیم سکه ٥ 
میلیون و ٥٥۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ١٥۰ 
هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۷٢۰ هزار 
تومان اعالم شد. قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی نیز ١٩۳٥ دالر و هر گرم طالی ١۸ عیار یک 

میلیون و ١۰٦ هزار و ٢۳٢ تومان بود.
    

 چه تعداد چک در تیرماه 
برگشت خورد؟

توسعه ایرانی - طبق اعالم بانک مرکزی بالغ بر 
۸۷٤ هزار فقره چک در تیرماه ١۳٩٩ در کل کشور 
برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر 

تعداد ۰.۸ درصد کاهش نشان می دهد.
براساس اعالم بانک مرکزی بیش از ٩ میلیون و 
١۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢۰٥٤ هزار 
میلیارد ریال در تیرماه ١۳٩٩ در کل کشور مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـــغ به 
ترتیــب ١٥.٤ درصد و ۳۳ درصد افزایش نشــان 
می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ 
میلیون و ٩۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١۰٦٥ 

هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در تیرماه ســال جاری ٥۰.٢ درصــد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به 
ترتیب با ۳٢.٢ درصد، ١۰.٤ درصــد و ۷.٦ درصد 
بیشترین سهم را در مقایســه با سایر استان ها دارا 
بوده اند. همچنین ٦۳.٩ درصد از ارزش چک های 
فوق در سه اســتان تهران )٥١.۸ درصد(، اصفهان 
)٦.١ درصد( و خراســان رضوی )٦ درصد( مبادله 
شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

سال تحصیلی تازه بدعت های تازه 
دارد. هر چند امروز زنگ مدارس سراسر 
کشور به صدا درآمد، اما هنوز بازار فروش 

لوازم التحریر در کشور داغ نیست. 
اگر ایــن روزها توانســتید بر ترس 
ناشی از شیوع کرونا غلبه کنید و راهی 
خیابان های شهر شوید، فروشگاه های 
لوازم التحریــر را خلوت تر از همیشــه 
خواهید یافت. نه خبری از نمایشــگاه 
عرضه مســتقیم لوازم التحریر است و 
نه خبــری از فروش هــای فوق العاده. 
مغازه ها خلوت تر از همیشه، چشم به فردا 
می دوزند و می دانند امسال نیاز به دفترو 
خودکار و مداد کمتر از هر ســال است. 
دانش آموزان نه برای هــر درس، دفتر 
می خواهند ونه ممکن است خودکاری را 
گم کنند و مدادی را قرض دهند. کرونا، 
حاال شکل آموزش را تحت الشعاع خود 
قرار داده اســت و این بدان معناست که 

روزگار در حال پوســت اندازی اســت. 
خلوتی این فروشگاه ها یا بهتر بگوییم 
ملزومات ســنتی آموزش اما با شلوغی 
ســوی دیگری از شــهر معنا می یابد و 
فروشــندگان موبایل و تبلت و لب تاپ 
می گویند وضعیــت، تغییری جدی را 

تجربه کرده است. 
 یکی از فروشــندگان گوشی تلفن 
همراه در منطقه جمهوری گفت: بازار 
داغ فــروش تلفن همراه به اســفندماه 
برمی گشــت و البته همــواره در موعد 
نزدیک به محرم نیز با افزایش قابل توجه 
خرید گوشی روبرو بودیم،  اما در شرایط 
کنونی احتماال شهریور ماه شلوغ ترین 
فصل کاری ما خواهد بود و این شلوغی را 

کرونا به ارمغان آورده است . 
 وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
افزایش قیمتی تحت تاثیر رشد تقاضا 
در بازار اتفاق افتاده است یا خیر؟ گفت: 
بازار با کاهش نزدیــک به ۳٥ درصدی 
قیمت گوشی های معمولی در یک ماه 

گذشته روبرو بود، اما در شرایط کنونی 
قیمت ها رشدی نزدیک به ١۰ درصد را 
دوباره تجربه کرده اند و این افزایش قیمت 
بیشتر در بازار گوشی های تلفن هر ماه که 
قیمتی بین ۳ تا ٥ میلیون تومان را دارند 

اتفاق افتاده است.
 وی گفت: گوشــی غالبا وسیله ای 
شخصی اســت. افراد وقتی قصد خرید 
گوشی داشــتند از ما می پرسیدند که 
آیا دوربین خوبــی دارد؟ قادر به ضبط 

مناسب صدا هست یا خیر و سئواالتی 
از این دســت اما در شرایط کنونی غالبا 
می پرسند آیا قابلیت اتصال به اینترنت 
را دارد؟ بلدنگوی ضبط صدا برای ارسال 
فایل صوتی آن مناســب هست یا خیر. 
حافظه این گوشی ها چقدر است و همین 
سواالت نشــان می دهد این گوشی ها 
بــرای بچه هایی که در حــال تحصیل 

هستند کاربرد بیشتری دارد. 
 وی تاکید کرد: البته برخی دوست 
دارند تبلت بخرند اما ارزان ترین تبلت 
۳ میلیون و ٥۰۰ هزار تومان اســت که 
در قیاس با این قیمت، کارآیی گوشــی 

بیشتر است. 
فروشــنده دیگری به نــام محمد 
ســلمانی در خصوص وضعیت فروش 
لب تاپ گفت: من سفارش های متعددی 
برای خرید لب تاپ دست دوم داشته ام. 
کســانی که بیش از یک دانش آموز در 
خانه دارند، ترجیح می دهند که لب تاپ 
تهیه کنند، اما رشد شدید قیمت ها در 
یک سال اخیر سبب شد لب تاپ دست 
دوم قیمت پیدا کند و مشتری خوبی هم 

داشته باشد.
 وی می گویــد ایــن روزهــا تعداد 
مشتریان گوشــی تلفن همراه دست 
دوم نیز افزایش داشــته و بسیاری از ما 
می پرسند گوشی دســت دوم داریم یا 
خیر، البته قیمت گوشی دست دوم غالبا 
توافقی است اما همین رشد تقاضا، بهای 

گوشی دست دوم را نیز باال برده است. 
فرهاد علی پور نیز فروشنده دیگری 
است که درباره وضعیت مشتریان کنونی 
بازار می گوید: خیلی از دارندگان گوشی 
آیفون این روزها برای خرید گوشــی با 
سیستم عامل اندروید مراجعه می کنند 
و تقاضای خرید گوشی تلفن همراه در 
محدوده قیمتی ۳تــا ٥ میلیون تومان 
را دارند چراکه گویا امکان ثبت سامانه 
شاد بر این گوشی ها وجود نداد و از این رو 
والدینی که از آیفون استفاده می کنند با 
مشکل روبرو هستند. به گفته وی در این 
شرایط حتی گوشی آیفون هم گران شده 

است و گرانی این گوشی البته ربطی به 
آغاز سال تحصیلی ندارد و به افزایش نرخ 

دالر در بازار بازمی گردد. 
 وی تاکیــد کــرد: غالبــا والدین 
ارزان ترین گوشــی را طلب می کنند 
و می گویند کاش تدبیری می شــد تا 
امکان خرید گوشی قســطی از طریق 
کد دانش آموزی و مدارس برای والدین 
فراهم می شــد چراکه قیمت ها در بازار 
باالســت و واقعا گاهی بیش از حقوق 
یک ماه باید برای خرید این گوشــی ها 

هزینه شود. 
چرا گوشی گران می شود؟

بازار گوشی تلفن همراه ماجراهای 
فراوانی را امسال پشــت سر گذاشته 
اســت. از اعالم ممنوعیــت واردات 
گوشــی تلفن همراه بــا قیمت باالتر 
از ۳۰۰ یورو تا اعــالم مبارزه با قاچاق 
ضرورت رجیســتری گوشی که خود 
عاملی برای باال رفتن قیمت ها در بازار 
است. از ســوی دیگر افزایش قیمت 
دالر نیز در این پروســه موثر است و  
کوچکترین نوســانی در بازار، گوشی 
تلفن همراه را گــران می کند. در این 
میان افزایش قیمت گوشی تلفن همراه 
در بازار بیشتر گوشی های ارزان قیمت 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
مساله گرانی گوشی عالوه بر مسائل 
کالن کشــور، دو ســر دارد که شامل 
فروشنده و واردکننده است. فروشندگان 
اعتقاد دارنــد واردکنندگان کــه با ارز 
نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می کنند، 
حق پاســپورت نمی دهنــد و هزینه 
رجیستری  اندکی می پردازند گوشی را 
با قیمت دالر آزاد و احتساب حق امتیاز 
پاسپورت به فروشندگان می فروشند و 
به همین دلیل است که قیمت گوشی 
باال می رود. آن ها باید تعادل بازار را برقرار 
کنند، اما از هر فرصتی برای گرانی گوشی 

استفاده می کنند.
واردکنندگان گوشی تلفن همراه 
نیز می گویند، کسبه بزرگ و قدیمی 
بازار قیمت گوشی را افزایش می دهند. 

آن ها ادعا می کنند در بازار تلفن همراه 
٥۰ نفر هستند که قیمت را باال می برند 
و ســود این کار به صــورت کالن به 

جیب شان می رود.
 بارها مصاحبه و کنکاش در جزئیات 
این روایت ها هنوز مشخص نکرده است 
که نبض بازار تلفن همراه را چه کسی باال 

و پایین می کند.
در این شــرایط باید در نظر داشت 
تهیه ابزار مورد نیاز برای آموزش یکی از 
مسئولیت هایی است که توجه دولت ها 
در هر شرایطی است. اگر تا دیروز تامین 
کاغذ مورد نیاز برای دفاتر دانش آموزی 
و تهیه مواد اولیه تولیــد لوازم التحریر 
از ضروریــات بود، امروز تهیه وســیله 
ارتباطی نظیر گوشــی و تبلــت و ... 
می تواند گره از کار کسانی باز کند که 
حاال با وضعیتی تازه روبرو هســتند. 
هفت ماه گذشته فرصت مناسبی برای 
تهیه الگویی جهت تحویل تبلت های 
دانش آمــوزی یا حتی گوشــی های 
دانش آموزی با شماره های ثبت شده 
به نام دانش آموزان در سامانه شاد بود 
که از دســت رفت؛ اما به نظر می رسد 
ضرورت دارد اقتصاد آموزش در ایران با 
بازنگری دقیقی روبرو شود چون فردای 
بی کرونا نیز آمــوزش مجازی که حاال 
برنامه ریزی های فراوانی بر آن صورت 

گرفته ادامه خواهد داشت.

افزایش مشتری برای گوشی های دست دوم با شروع سال تحصیلی جدید؛

بازار موبایل تکان خورد

یک فروشنده گوشی: غالبا 
والدین ارزان ترین گوشی را 

طلب می کنند و می گویند 
کاش تدبیری می شد تا 

امکان خرید گوشی قسطی 
از طریق کد دانش آموزی و 
مدارس برای والدین فراهم 

می شد

اگر تا دیروز در آستانه 
شروع سال تحصیلی،  تامین 

کاغذ موردنیاز برای دفاتر 
دانش آموزی و تهیه مواد 
اولیه تولید لوازم التحریر 

از ضروریات بود، امروز 
تهیه وسیله ارتباطی نظیر 
گوشی و تبلت و ... می تواند 
گره از کار کسانی باز کند که 

حاال با وضعیتی تازه روبرو 
هستند

رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ما نیز سیاست 
گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم و به دنبال طراحی مسیری 
هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم را کنترل و هدف گذاری 
کنیم. به گزارش توســعه ایرانی، عبدالناصر همتی در بازدید 
از پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از 
تالش های آن مجموعه در خصوص نقش آن نهاد پژوهشــی 
در سیاســت گذاری و بانکداری نوین مرکــزی تصریح کرد: 
بانک مرکزی باید از ساختار ســنتی سیاستگذاری پولی که 
٦۰ سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد و برای تحقق 
این هدف، پژوهشکده نقش موثری می تواند ایفا کند. اکنون 
شاهد تحوالت در بانکداری مرکزی در سطح جهان هستیم و 
نحوه دخالت بانک های مرکزی در بازارهای پولی دستخوش 

تغییر شده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را اصالح 
کند و به سمت عملیاتی شدن پیش برود که قطعاً پژوهشکده 
می تواند در این زمینه بانک را یاری کند. همتی یادآور شد: در 
حال حاضر ما نیز سیاســت گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم 
و به دنبال طراحی مسیری هســتیم که به واسطه آن بتوانیم 

تورم را کنترل و هدف گذاری کنیــم. از این رو، همه ارکان 
کشــور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر 
همگن باشند و پژوهشــکده باید نقش تسهیل گری 
القا و عملیاتی شــدن این مهم را ایفــا کند. به گفته 
دکتر همتی باید به سمتی حرکت کرد که در زمینه 

انتشارات و نشریات، پژوهشکده پولی و 
بانکی مرکزی به جایگاهی شاخص 

برای مسائل پولی و بانکی دست یابد.   رئیس شورای پول واعتبار 
با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی برعهده پژوهشکده 
پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری 
در سال ٩۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی 
شکل گرفته و در این مدت بحث ها و پیشنهادات مهمی داشته 
است. خوشبختانه این کمیته توانسته است منشأ فعالیت ها و 
سیاست گذاری های مطلوبی باشد. به گفته همتی مسئولیت 
پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی 
نیز به پژوهشکده محول شده است. رئیس کل بانک مرکزی 
با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز در دستور کار 
پژوهشکده اســت، اظهار کرد: هرچند تحقیقات بنیادی 
امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و 
بررسی های کوتاه مدت نیز غافل شد، چراکه بسیاری 
از گزارش های کوتاه مدت این نهاد علمی می تواند در 
سیاست گذاری بانک مرکزی موثر افتد. عالوه براین، 
گزارش های یاد شده می تواند ضمن هشدار 
به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا 

و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد. همتی یادآور 
شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط 
میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می تواند با همکاری 
پژوهشی میان بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پولی با پیشتازی 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محقق شود.   همچنین در 
این جلسه، شاپور محمدی گفت: هم اکنون در حال تدوین برنامه 
پنج ساله آتی پژوهشکده پولی هستیم و بر همین اساس یکی از 
هدف گذاری های خود را براساس رهنمودهای رییس کل بانک 

مرکزی بر تقویت بدنه علمی قرار دادیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر مشارکت هرچه بیشتر 
پژوهشکده پولی و بانکی در پشتیبانی پژوهشی فعالیت های 
اجرایی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: هرچه پژوهشکده در این 
خصوص مشارکت داشته باشد، پیشنهادات این نهاد عملیاتی تر 
می شود و قابلیت اجرای بهتری پیدا می کند. برای نمونه واگذاری 
دبیرخانه »کمیته نقدینگی« به پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی، به فراهم آوردن زمینه های الزم سیاست گذاری بهتر 

در این زمینه کمک می کند.

همتی با اشاره به طراحی مسیر برای کنترل تورم؛

سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده ایم

خبر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مستاجران 
ثبت نام خود را در سامانه طرح اقدام ملی تکمیل نکرده اند، گفت:متقاضیان دریافت وام 
ودیعه باید هرچه زودتر مدارک مورد نیاز را در سامانه tem.mrud.ir تکمیل کنند تا 

امکان پاالیش و معرفی آنها فراهم شود.
به گزارش توسعه ایرانی، بر اساس اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، همه متقاضیان 
تسهیالت ودیعه مسکن می توانند با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه طرح اقدام 
ملی و از قسمت »مشاهده و پیگیری درخواست ها« نسبت به مشاهده وضعیت خود و 

انتخاب بانک مورد نظر جهت دریافت اخذ تسهیالت اقدام کنند.
نیمه نخست مرداد ماه وزارت راه و شهرسازی در اطالعیه ای اعالم کرد متقاضیانی وام 
ودیعه مسکن که ثبت نام پیامکی داشتند، ضروری است به منظور تکمیل فرآیند ثبت 
نام، با توجه به آخرین رقم سمت راست کد ملی خود از ساعت ١١ صبح روزهای مشخص 
شده به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به آدرس www.tem.mrud.ir نسبت به تکمیل 

اطالعات مورد نیاز اقدام کنند.
با این حال تاکنون تعداد زیادی از افرادی که ثبت نام پیامکی آنها تایید شده است در 
سامانه مسکن ملی ثبت نام نکرده و اطالعات خود را تکمیل نکرده اند. محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت متقاضیان دریافت وام 

ودیعه مسکن باید هرچه زودتر مدارک موردنیاز را در سامانه tem.mrud.ir تکمیل 
کنند تا امکان پاالیش و معرفی آنها فراهم شود.

وی با بیان اینکه رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی ٥۰ میلیون تومان، برای 
سایر کالن شهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ١٥ میلیون تومان است، 
گفت: سود این تسهیالت ١۳ درصد تعیین شده است. محمودزاده اضافه کرد: تاکنون 
٤١۰ هزار نفرمدارک خود را در سامانه مسکن ملی بارگذاری کرده اند که ۳۳۰ هزار نفر 

واجد شرایط شناخته شدند.
 معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین از میان واجدان شرایط ٥٤ هزار نفر 
به بانک ها معرفی شده اند که از این تعداد ١۳۰۰ پرونده در بانک ها تشکیل و بیش از ۳۰۰ 

فقره وام نیز پرداخت شده است.
روز ١٩ مردادماه امسال ١٥ بانک کشور مسوول تخصیص این وام شدند و سهمیه 
استانی بانک ها در این زمینه تعیین و پس از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، به همراه 

دستورالعمل طرح در روز ٢١ مردادماه به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز سه روز پیش وعده داد که تخصیص وام اجاره با 
مشارکت بانک های بیشتری شتاب خواهد گرفت و جمع گسترده تری از مردم به صورت 
روزانه وام ودیعه را دریافت خواهند کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ مانع و ابهامی 

وجود ندارد و تنها خواهش دارم بانک ها به کار خود سرعت دهند و تعداد بیشتری از شعب 
بانک ها به مردم وام دهند تا مستاجران از انتطار خارج شوند.

گروه های مشمول دریافت تســهیالت وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوق بگیران 
ثابت با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفر و بیشتر، مشموالن تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و همچنین زنان سرپرست خانوار 
هستند. همچنین شرایط الزم برای دریافت تسهیالت شامل داشتن فرم ج سبز در سامانه 
وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ١۳۸٤ به بعد، متأهل یا سرپرست 
خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، و اجاره نامه رسمی یا 

اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و کد رهگیری است.

خبر مهم معاون وزیر راه به متقاضیان وام ودیعه مسکن


