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اجاره خانه ۳۱ درصد گران شد
متوســط افزایش 
اجاره بها تا ۳۱.۶ درصد 
بــرای خانوارهای که 
اجاره خــود را تمدید 
کردنــد افزایش یافته 
است، این رقم در دو ســال گذشته باالترین حد 
رشــد اجاره اســت.  به گزارش ایســنا، بررسی 
تازه ترین آماری که مرکز آمــار ایران در رابطه با 
شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی 
خانوارهای شهری منتشــر کرد نشان می دهد 
که از زمستان ۱۳۹۶ تا زمســتان سال گذشته 
متوســط افزایش اجاره بها بیــن ۱۶.۸ درصد تا 
۳۱.۶ درصد متغییر بوده اســت که کمترین آن 
مربوط به زمســتان ۱۳۹۶ می شــود. براساس 
این گزارش، متوســط افزایش اجــاره بها برای 
خانوارهای که تمدیــد قرارداد داشــته اند، در 
سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد 
در تابســتان، ۲۵.۴ پاییز و در روندی کاهشی به 
۲۱ درصد در زمستان می رسد. اما در سال ۱۳۹۸ 
اجاره بها افزایشــی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به 
۲۷.۱ تابســتان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایت 
۳۱.۶ درصد در زمســتان می رســد.  همچنین 
بررســی وضعیت اجاره بها واحدهای مسکونی 
در مناطق شهری بیانگر آن است که در زمستان 
سال گذشته شاخص قیمت به ۱۶۹.۳ رسیده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش 

یافته است.
وضعیتاجارهدراستانها

در زمستان گذشــته این فصل بیشترین نرخ 
تورم فصلی به استان سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و 
کمترین آن به استان آذربایجان غربی با ٠.۶ درصد 
افزایش اختصاص دارد. درصد تغییرات شــاخص 
قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ۲۲.۹ درصد است که نسبت به پاییز 
۱۳۹۸)۲۱.۶ درصد(، ۱.۳ واحد درصد افزایش دارد.

    
کشتیآرایدرگفتوگوباایلنا:
قیمت سکه حبابی است

رییس کمیسیون 
طال و جواهر اتاق اصناف 
اظهار داشت: بر خالف 
طال، در ســکه شاهد 
افزایش سرمایه گذاری 
هستیم و در حال حاضر هم در سکه امامی و هم سکه 
طرح جدید حباب وجود دارد و ۱۸٠ هزار تومان از 
قیمت حباب است. محمد کشتی آرای در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت بازار 
طال و جواهر و تغییر قیمت ها اظهار داشت: در ۱٠ روز 
گذشته با توجه به عدم نوسان قیمت جهانی طال، 
نبود تقاضا برای خرید طال و همچنین عدم نوسان در 
بازار ارز، در بازار طال ثبات نسبی حاکم شده  است. وی 
افزود: از سوی دیگر در بازار طال در ماه مبارک رمضان 
به صورت ســنتی رکودی حاکم می شود بنابراین 
در حال حاضر در این بازار شــاهد رکود هســتیم. 
کشــتی آرای درباره آخرین وضعیت سکه در بازار 
تاکید کرد: بر خالف طال، در ســکه شاهد افزایش 
سرمایه گذاری هستیم و در حال حاضر هم در سکه 
امامی و هم سکه طرح جدید حباب وجود دارد و ۱۸٠ 

هزار تومان از قیمت حباب است.
    

بانکمرکزیاعالمکرد:
پرداخت وام یک میلیونی به 

بیش از ۳۵ هزار خانوار جامانده
مدیر کل اعتبارات 
بانــک مرکــزی از 
پرداخت بیــش از ۳۵ 
هزار فقره تسهیالت یک 
میلیون تومانی به یارانه 
بگیران در صف دریافت خبر داد. به گزارش ایسنا، 
علی اصغر میرمحمدصادقی اعالم کــرد: از تعداد 
۴۱ هزار فقره تسهیالت قابل پرداخت به سرپرستان 
خانوار معرفی شده از سوی سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها که به دالیلی از جمله مســدودی حساب، 
شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب 
با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطالعات معرفی شده 
و سایر خطاها امکان پرداخت آن از سوی بانک های 
عامل میسر نشده بود، با پیگیری های بعمل آمده 
و با همکاری بانک های عامل مشــکالت مربوط به 
آن ها برطرف شده است. مدیر کل اعتبارات بانک 
مرکزی افــزود: بنابراین، ۳۵ هــزار و ۶٠۱ فقره از 
تسهیالت مزبور تا تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
رفع و تسهیالت ده میلیون ریالی به حساب سرپرست 
خانوار واریز شده است.  بانک مرکزی اعالم کرده که 
این بانک می کوشــد ایرادات مربوطه در خصوص 
اعطای مابقی تسهیالت مزبور )به تعداد  ۵هزار و ۳۹۹ 
فقره( را نیز با هماهنگی سازمان هدفمندسازی یارانه 

رفع و به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.

خبر اقتصادی
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موافقت مجلس با کلیات الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی در جریان بررسی 
جزئیات الیحه اصالح قانون پولی و بانکی 
کشــور از جمله مهمترین اخبار دیروز 
)دوشنبه( پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ 

مجلس شورای اسالمی بود.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
به ریاســت علی الریجانی برگزار شد و 
بررســی جزئیات الیحه اصالح قانون 
پولی و بانکی کشــور در دســتور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان مجلس با 
کلیات الیحه حــذف چهار صفر از پول 

ملی موافقت کردند.
در جریان بررسی کلیات این الیحه 
ســه نماینده به عنوان موافق و ســه 
نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند 
و درنهایت پس از اظهار رئییس کل بانک 
مرکزی و اعالم نظر کمیسیون اقتصادی 
به عنوان موافق تصویب کلیات، مجلس 
شورای اســالمی با کلیات این الیحه 

موافقت کرد.
حذف۴صفرازپولملی

تورمزانیست
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران درباره شایعاتی مبنی بر اثر 
حذف چهار صفر در تورم کشور گفت: ما 
مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری 
در نرخ تورم ندارد زیرا تورم در اینجا علت 
است نه معلول که ناشی از تورم مزمن 

چندین دهه گذشته است.
» عبدالناصر همتی« در بررســی 
الیحه اصالح چهار صفر از پول ملی در 
جلســه علنی مجلس شورای اسالمی 
افزود: با توجه به کاهــش کارایی پول 
ملی که در نتیحه تورم مزمن و انباشته 
پنج دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده 
تا در واقع  پول ملی کــه به عنوان ریال 
نامیده می شــود، در جامعــه  کاربرد 

نداشته باشند.
رییــس کل بانک مرکــزی با بیان 
اینکه اســتفاده از دینار ســال ها است 
که در جامعه ما وجــود خارجی ندارد، 

اظهارداشــت: اکنون با عدم استفاده از 
ریال و دینار، عرف اصلی جامعه تومان 
شــده  و تا آنجا که مردم چک پول های 
۵٠ هزار تومانی را ۵٠ تومان و اسکناس 
۱٠ هزارتومانی را ۱٠ تومان می خوانند.

همتی با اشاره به اینکه حذف چهار 
صفر برای هماهنگی با عرف جامعه است 
از مجلس شــورای اسالمی خواست تا  
الیحه دولت که با فوریت در مهرماه سال 
گذشته تصویب شد اکنون نیز با فوریت 

به تصویب برسد.
رئیــس کل بانک مرکــزی درباره 
هزینه باالی چاپ و امحای اســکناس 
در کشــور گفت: اکنون هشت میلیارد 
اسکناس در کشور موجود است که از این 
میزان پنج میلیارد مربوط به اسکناس 
های  زیر دو هزارتومان می شود در حالی 
که ما با این تغییر می توانیم سکه های دو 
تومنی که در واقع دو هزارتومانی قبلی و 
سکه های یک تومنی که هزار تومانی 
قبلی است، را به صحنه آورده  و در جربان 

بیندازیم.
وی با بیان اینکه اکنون مسکوکات 
کشور ما از رده خارج شده است، افزود: 
در صورت بکارگیری از مســکوکات،  
استهالک کاهش می یابد زیرا ساالنه یک 
میلیارد اسکناس با هزینه سنگین  ۴٠٠ 

میلیارد تومانی امحا می شود.
همتی از سوی دیگر به افت حیثیت 
پول ملی کشــور در جهان  اشاره کرد و 
اظهارداشت: رابطه پول ملی ایران ریال 
با دالر و یورو با رقم قابل توجهی معادل  
٠.٠٠٠٠٠۶  اختــالف دارد که بیانگر 
ارتباط ضعیــف پول ایران بــا ارزهای 

جهانی است.
وی سرانه مصرف اسکناس در جهان 
را پایین و مسکوکات را سه رقمی بین 
۲٠٠ تا ۳٠٠ عنوان کــرد و گفت: این 
درحالی است که سرانه مصرف اسکناس 
در ایران ۱٠۲ و ســرانه مسکوکات ۲۶ 
است که اختالف رقم قابل توجهی است.

وی درباره شــایعاتی مبنــی بر اثر 
حذف چهار صفر در تورم کشور گفت: ما 

مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری 
در نرخ تورم ندارد زیرا تورم در اینجا علت 
است نه معلول که ناشی از تورم مزمن 

چندین دهه گذشته می باشد.
همتی وظیفه بانک مرکزی را تسهیل 
مبادالت بازرگانی مردم دانست و افزود: 
بانک مرکزی از طریــق نظام پرداخت 
باید این تسهیل را انجام بدهد بنابراین  
این الیحه حدود ۱.۵ ســال پیش برای 
کارهای کارشناسی ارایه شد و یکسال در 
کمیسیون اقتصاد روی ان بحث می شود 
که نتیجه در دو کمیسیون اصلی اقتصاد 
و فرعی برنامــه بودجه موجب تصویب 

این الیحه شد.
وی با تاکید براینکه تغییر پول ملی و 
حذف چهار صفر تدریجی انجام خواهد 
شــد گفت: به طور حتم پــس از اماده 
ســازی امکانات برای پذیرش آسان تر 
مردم  به تدریج این امر اجرایی می شود 

تا هر دو پول به موازات هم تغییر کنند.
رییس کل بانک  مرکزی ادامه داد: به 
طور مجدد هیات وزیران الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی را  بررسی کردند به 
طوری که در پی این اقدام پول ملی ایران 
تومان و آفش قران خواهد شد یعنی یک 
تومان معادل ۱٠٠ قــران و یک تومان 

معادل ۱٠ هزار ریال سابق خواهد شد.
همتی پیش بینی کرد: حداکثر زمان 
برای تغییر پول ملی از سوی کمیسیون 
اقتصاد بین دو تا ۵ سال بسته به شرایط و 

اماده سازی امکانات است.
وی به نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی پیشــنهاد داد با رای مثبت به 
کلیات این الیحه  با بانــک مرکزی در 
جهت روان ســازی مبــادالت و نظام 
پرداخت های کشور همکاری کنند و در 
جزئیات الیحه اگر نکاتی بود اصالحات 

صورت خواهد گرفت.
»تومان«و»قران«جایگزین
اسکناسهاومسکوکاتفعلی

رئیــس کل بانک مرکــزی دیروز 
همچنین در یادداشتی اینستاگرامی 
گفت: »تومان« و »قــران« همزمان با 

پول فعلی، در کل کشــور جاری شده 
و به تدریــج جایگزین اســکناس ها و 

مسکوکات فعلی می شوند.
همتی افزود: براســاس ماده واحده 
مصوب مجلس، بعد از اقدامات اجرایی 
مورد نیاز، واحدپول ملی جدید »تومان« 
می شــود که معادل ۱٠ هزار »ریال« 
جاری خواهد بود. هر یک »تومان« نیز 

معادل ۱٠٠ »قران« خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکــزی ادامه داد: 
»تومان« و »قران« همزمان با پول فعلی، 
در کل کشور جاری شــده و به تدریج 
جایگزین اســکناس ها و مسکوکات 

فعلی می شوند.
وی خاطر نشان کرد: الزم می دانم از 
هیأت وزیران، کمیسیون های اقتصاد 
و برنامه و بودجه، بــه ویژه نمایندگان 
مجلس، که امروز با رأی قاطع خود، ماده 
واحده حذف چهار صفر از پول ملی را به 

تصویب رساندند، قدردانی کنم.
حذفچهارصفرازپولملی
اوضاعرابههممیریزید

علیرضا سلیمی، نماینده محالت در 
جلسه دیروز مجلس با بیان این که در 
حال حاضر قیمت ها ثبات ندارد، گفت: 
چه توجیهی دارد که مجلس در روزهای 
پایانی با عجله موضوع  حذف چهار صفر از 
پول ملی را  مورد بررسی قرار دهد؛ آن هم 
در وضعیتی که هیچ چیزی به خصوص 

قیمت ها ثبات  ندارد. خودرو و مسکن 
گران شده و ما انگار می خواهیم با این 
مصوبه اوضاع را به هــم ریخته و مزید 
بر علت شویم با این مصوبه بازار بیش از 

پیش به هم می ریزد.
تومانواژهغیرفارسیاست

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه هم در جریان 
بررســی جزئیات الیحه اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور گفت که طبق اصل 
۱۵ قانون اساسی زبان و خط رسمی و 
مشترک مردم ایران فارسی است. طبق 
بررسی های بنده که از آقای همتی هم 
سوال کردم، تومان واژه فارسی نیست 
بلکه واژه مغولی است که از مدت ها قبل 

وارد ادبیات ایران شده است.
اصالحواحدپولیتجربهای

شکستخوردهاست
عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در مخالفت با 
کلیات الیحه اصالح واحد پولی کشور 
گفت: طرح اصالح واحد پولی و حذف 
۴ صفر در ۲۸ کشور جهان اجرا شده و 
شکست خورده است؛ بهتر است بررسی 
این موضوع را به مجلس آینده موکول 
کنیم تا با کار کارشناسی و زمان بیشتر، 

این امر مهم را به سرانجام برسانند.
نادر قاضی پور نماینــده ارومیه در 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
اســالمی در مخالفت با کلیات الیحه 
اصالح واحد پولی کشور، گفت: حذف 
۴ صفر و تغییر واحد پولی از مسائل مهم 
کشور اســت و رهبر معظم رهبری نیز 
بارها در این باره صحبت کرده اند، اما این 
تغییرات باید در راستای بهبود وضعیت 

معیشتی مردم انجام شود.
وی با بیان اینکه اصالح واحد پولی 
کشور در شرایط فعلی تنها یک نمایش 
برای حفظ ارزش پولی اســت، افزود: 
در واقعیت هیچ اتفاق مثبتی نخواهد 
افتاد و ســیل کاهش ارزش پول ملی 
به راه می افتاد کــه وضعیت اقتصادی 

مستضعفین را روز به روز بدتر می کند.
قاضی پور ادامــه داد: گزارش بانک 
مرکزی تــورم ۴٠ درصدی را نشــان 
می دهد، آیا دولت با اجرای این الیحه 
قول می دهد که تورم را در طول ســال 
های آینــده کنترل کنــد؟ آزموده را 
آزمودن خطا اســت و این اقدام ارزش 
پول ملی را افزایش نمی دهد و تورم را هم 
کنترل نخواهد کرد؛ بهتر است در این 
شرایط برای بهبود وضعیت کارگران، 
کشاورزان و فرهنگیان، اقدام موثرتری 

صورت گیرد.
وی گفت: اصــالح واحــد پولی، 
مشــکالت اقتصادی را حل نمی کند، 

اگر دولت بــه جای این 
نمایش، اقــدام عملی 
برای حفظ ارزش پولی 
کشــور انجــام دهد و 
حذف ۴ صفــر تورم را 
کاهش مــی داد، باید 

تمام دانشــگاه های جهان را تعطیل 
می کردند به جای آن بازی با صفرها را 

به جریان می انداختند.
تاثیرمثبتحذفچهارصفراز

پولملیبربازارسرمایه
مدیر عامل شــرکت بورس تهران 
با بیان اینکه تاثیــر حذف چهار صفر از 
پول ملی در بازار سرمایه مثبت ارزیابی 
می شــود، افزود: هر چه قیمت سهام 
از دید ســهامدار کمتر باشــد ریسک 
کمتری را در ذهن خود محاسبه می کند 
و به لحاظ ذهنــی از آمادگی الزم برای 

سرمایه گذاری برخوردار می شود.
علی صحرایی با اشاره به حذف چهار 
صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار سرمایه 
گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی 
بر ســهم هایی که قیمت پایینی دارند 

تحمیل نمی شود.
مدیرعامل شرکت بورس تهران به 
آماده سازی بستر الزم برای حذف چهار 
صفر از پول ملی اشاره و بیان کرد: مسیر 
الیحه و تصویب این اقدام و آماده سازی 
زیرســاخت فنی آن زمان بر است که 
اکنون زمان مناسبی برای اجرای این 

اقدام است.
وی گفت: حذف صفــر از پول ملی 
به تنهایی نمی تواند تاثیــر چندانی را 
در اقتصاد کشور داشــته باشد اما اگر 
برنامه های دیگری در کنار حذف صفر 
از پــول ملی در دســتور کار قرار گیرد 
می توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور 

امیدوار بود.
صحرایی با بیان اینکه شاهد تجربه 
این اتفاق در دیگر کشــورها بوده ایم، 
افزود: تقریبا ۵٠ کشــور در زمان های 
مختلف دست به چنین اقدامی زدند، 
بارزترین آن مربوط به آلمان است که در 

این زمینه موفق عمل کرد.
مدیرعامل شرکت بورس تهران به 
برنامه های گسترده ای که در این زمینه 
به اجرا در آمده است اشاره کرد و گفت: 
نگرش های موجود در این زمینه باید در 
سطح جامعه تغییر کند که امیدواریم از 
طریق برنامه ریزی صورت گرفته توسط 
دولت این موضوع به خوبی اجرایی شود.
وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم 
سیاست پولی و بانکی کشور به گونه ای 
باشد که منجر به افزایش رشد اقتصادی 

شود.

موافقتمجلسباکلیاتیکالیحهپرحاشیهومسبوقبهسابقه

حذف 4 صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان

رئیسکلبانکمرکزی
جمهوریاسالمیایران

دربارهشایعاتیمبنیبراثر
حذفچهارصفردرتورم
کشورگفت:مامطمئنیم
حذفچهارصفرهیچ
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خبر

وزیر اقتصاد گفت: ناچاریم بطور مداوم پیشنهاد امهال، برای 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصاد کشور ببریم، 
چون به خوبی واقفیم که بسیاری از فعالیت های اقتصادی، بخاطر 

کرونا با مشکالت زیادی مواجه هستند.
به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در نشستی با اعضای 
ستاد مقابله با بیماری کرونای استان اصفهان افزود: برخی موارد 
مطرح شده توسط اعضای ستاد، در خصوص موانع کسب و کار، 
از طریق هیات واگذاری قابل حل است و برخی موارد دیگر نیز از 

طریق وزارت اقتصاد، قابل پیشنهاد جهت بررسی و رسیدگی در 
هیات دولت است.

وی افزود: در عین حال، برخی موارد و مشــکالت در سطح 
استان اصفهان و نیز سراسر کشور، اقتضای شرایط تحمیلی ناشی 
از بروز بیماری کرونا است. وزیر اقتصاد گفت: به عنوان مثال ما در 
خصوص مالیات، ناچاریم بطور مداوم پیشنهاد امهال، برای ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصاد کشور ببریم، چون 
بخوبی واقفیم که بسیاری از فعالیت های اقتصادی، بخاطر کرونا 
با مشکالت زیادی مواجه هستند. دژپسند ادامه داد: در برخی 
موارد دیگر مثل تسهیالت بانکی نیز، به فرمولی رسیده ایم که 
حداقل ۵٠ درصد سپرده های استانی، صرف ارائه تسهیالت در 
همان استان شود و خوشبختانه بانک مرکزی هم این موضوع را 

بخشنامه کرده است. وزیر اقتصاد در خصوص صادرات نیز با بیان 
اینکه گزارش وی در خصوص صادرات محصوالت پزشکی کشور 
در حوزه کرونا، در هیات دولت مورد توجه و تقدیر رییس جمهور 
قرار گرفته اســت، گفت: در بحث صادرات، به دلیل برخی آثار 
جبران ناپذیر آن، خیلی نمی توان محدودیت اعمال کرد، چون 
به خوبی می دانیم، اگر بازارهای صادراتی کشور از دست برود، به 

آسانی قابل احیاء و جبران نیست.
 دژپســند در بخش دیگری از ســخنان خود، در خصوص 
سیاست های وارداتی این وزارتخانه نیز گفت: گمرک جمهوری 
اسالمی به دو دلیل، واردات را تسهیل می کند؛ یکی اینکه ۸۵ 
درصد واردات ما کاالهای واسطه ای، سرمایه ای و کاالهای اساسی 
است و بدون آن، بنگاه های تولیدی کشور آسیب می بینند و دیگر 

اینکه در بخش کاالهای اساسی نیز اگر دیر بجنبیم، ممکن است 
با کمبود مواجه شویم.

وی با بیان اینکه اقتصاد اســتان اصفهان به شدت متاثر از 
گردشگری است، آسیب دیدن این صنعت در ایام کرونا را موجب 
کسادی بسیاری از کسب و کار های مرتبط با صنعت مذکور در 
استان، عنوان و ابراز امیدواری کرد، با پرداخت سهمیه کسب و 
کارهای آسیب دیده اصفهان از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 

مصوب دولت، مشکالت آنها هر چه سریع تر سامان یابد.
این گزارش حاکی است، در شروع این جلسه، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گزارشی از اقدامات و خدمات درمانی ارائه 
شده و مشکالت اعتباری و بهداشــتی این مجموعه ارائه کرد و 
همچنین معاون اقتصادی استانداری اصفهان، طی سخنانی، 
ضمن طرح پیشنهاداتی به منظور عبور از بحران فعلی، گزارشی 
از وضعیت اقتصادی استان در ایام کرونا، اقدامات انجام گرفته 
برای مقابله با این بیماری و نیز موانع و مشــکالت در این راستا 

را ارائه کرد.

دژپسندبااشارهبهتبعاتاقتصادیکرونا؛

 ناچاریم پیشنهاد امهال مالیات را تکرار کنیم


