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چین از رقبا پیش افتاد
توســعه ایرانی- صنــدوق بین المللی 
پول میگوید کــه کرونا باعث شــده تا فاصله 
اقتصاد چین با کشــورهای رقیــب به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش یابد. رشد اقتصادی 
چین در ســال 2021 به 8.9%+خواهد رسید 
که باعث می شود سهم چین در رشد اقتصادی 
دنیا به 26.8% افزایش یابد. در مقابل ســهم 
آمریکا از رشــد اقتصادی دنیا 11.6% و سهم 

هند 10.2% است.
    

 اعالم موضع وزیر راه درباره 
قیمت بلیت هواپیما

ایلنــا- وزیر راه 
و شهرســازی درباره 
تصمیمــات بــرای 
تغییــر نــرخ بلیت 
هواپیمــا گفت: هیچ 
دلیلی ندارد که االن و در این شــرایط ارزی، 
تصمیم گیــری قیمتــی را انجــام دهیم و با 
تصمیم شتابزده التهاب در جامعه ایجاد کنیم. 
محمد اســالمی درباره آخریــن تصمیمات 
برای تعیین نرخ بلیت هواپیما اظهار داشــت: 
موضوع حائــز اهمیت اســت، در این موضوع 
باید نگاه عادالنه ای هم به مواضع عرضه کننده 
خدمات یعنی شرکت های هواپیمایی و هم به 
مواضع بهره برداران و مصرف کنندگان یعنی 
مردم و مسافران داشته باشیم تا شرکت های 
هواپیمایی بتوانند به حیات خود ادامه دهند 
و فشار مضاعفی به مردم وارد نیاید. وی ادامه 
داد: افزایش 50 درصدی قیمت بلیت هواپیما 
را به دلیل عدم هماهنگی انجمن شرکت های 
هواپیمایی متوقف کــردم و انجمن قبل از این 
اقدام باید با دولت هماهنگی می کرد. بنابراین 
درخواست کردیم افزایش قیمت بلیت هواپیما 
متوقف شود تا بررسی های الزم صورت بگیرد.

    
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: 

مشکلی در تامین آرد  وجود ندارد
توسعه ایرانی- 
مدیرعامل شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران 
گفت: در کشــور نه 
کمبود آرد و نه کمبود 
گندم، وجــود ندارد. یزدان ســیف با تاکید بر 
اینکه در کشور کمبود آرد و کمبود گندم وجود 
ندارد، گفت: حدود 90 هــزار نانوایی از طریق 
۴00 کارخانه تولید آرد که ماهیانه 900 هزار 
تن، گندم را تبدیل بــه آرد می کنند، از طریق 
شــبکه حمل و نقلی منســجم و برنامه ریزی 
شده در سه دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد 
دریافت می کنند. مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران افــزود: از مردم تقاضــا داریم از 
نانوایی هایی که دارای پروانــه فعالیت، جواز 
کسب و پروانه بهداشت تضمین شده هستند، 
خرید کنند. وی بیان داشت: گاهی اوقات دیده 
شده برخی از نانوایی ها که پروانه کسب نداشته 
و اجازه فعالیت هم ندارند و آرد مورد نیاز خود 
را از طریق شــبکه غیر رسمی تامین می کرده 
اند با کمبود آرد مواجه شده اند و موجبات سوء 
استفاده برای رسانه های ضد انقالب را فراهم 

کرده اند.
    

احتمال آغاز پذیره نویسی 
داراسوم تا دوهفته آینده

توسعه ایرانی - 
معاون وزات اقتصاد 
بــا بیان اینکــه همه 
افراد امــکان خرید 
5 میلیــون تومان از 
صندوق داراسوم را دارند، گفت: ممکن است 
پذیره نویســی ظرف یک الــی دو هفته آینده 

آغاز شود.
عبــاس معمارنــژاد، معاون امــور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیــان اینکه دولت با 
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های 
ملت، تجارت و صــادرات در قالــب صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دارا سوم 
موافقت کرد، گفت: ارزش این صندوق 2۴هزار 

میلیارد تومان است. 
وی در زمینــه زمــان پذیره نویســی این 
صنــدوق خاطرنشــان کرد: کارهــای ثبتی 
صنــدوق داراســوم در حــال انجام اســت. 
زمان قطعــی پذیره نویســی ایــن صندوق 
هنوز مشــخص نشــده اما به محــض اینکه 
 مجوزهای ثبتی دریافت شــود پذیره نویسی 

آغاز می شود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

محموله قاچاق دارو به عراق حسابی 
خبرساز شده و واکنش مردم را در فضای 
مجازی به دنبال داشته است. در آخرین 
ساعات روز پنجشــنبه، دستگاه های 
امنیتی عراق گزارش دادند که در یک 
عملیات، محموله بــزرگ قاچاق دارو 
از ایران را کشــف کرده اند. این مساله 
واکنش گســترده مــردم را در فضای 
مجازی به دنبال داشــت.  مردمی که 
این روزها گزارش می دهند که با کمبود 
انواع دارو در داروخانه ها مواجه شده اند 
و البته مســئوالنی که پاسخ می دهند 
به دلیل تحریم ها برای خریــد دارو با 
مشکل مواجه شده اند. حاال خبر قاچاق 
19 کامیــون دارو از ایــران خیلی ها را 

برآشفته است.
ماجرای محموله قاچاق دارو 

چیست؟
خبرگزاری ایرنا نوشــت: دستگاه 

اطالعاتی ارتش عراق اعــالم کرد که 
بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران 
به این کشــور را در استان دیالی کشف 
و خنثی کرده است. رسانه های عراقی 
شامگاه پنجشــنبه به نقل از دستگاه 
اطالعاتی ارتش این کشور گزارش دادند 
که این داروها با هــدف فرار از پرداخت 
تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها 
هزار دالر به وسیله 19 کامیون با عبور 
غیرقانونی از جاده های خانقین به استان 

دیالی وارد شده بودند.
ارتش عراق اضافه کرد که متهمان 
دستگیر شده همراه با کامیون هایشان 
برای انجام اقدامــات قانونی علیه آنها 
به مراجع قانونی تحویل شدند. گرچه 
ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت 
حاال در مواجهه با این خبر توضیحاتی 
داده اند، اما به نظر می رسد که کلید حل 

ماجرا جای دیگری است.
به گزارش ایسنا سازمان غذا و دارو در 
اطالعیه ای اعالم کرده است که داروهای 

قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در 
بعضی رسانه های خارجی مورد توجه 
قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر از 
کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق 
یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود. 
ادعای ایرانی نبودن داروها در حالی 
مطرح می شود که روز گذشته علیرضا 
وهاب زاده، مشــاور وزیر بهداشــت به 
خبرگزاری رکنا گفته بود که »طبق آن 
چه اعالم شــده، این داروها از داروخانه 

خریداری شده است«.
مشکل بازار دارو کجاست؟

صرف نظر از ادعای وزارت بهداشت 
درباره ماهیت محموله کشف شده در 
عراق، به نظر می رســد مشکالت بازار 
داروی ایران را بایــد از مجرای دیگری 
حل کرد. حاال بیماران خاص از مشکالت 
عدیده  شان برای تهیه دارو خبر می دهند 
و این موضوع بارها خبری شــده است. 
کمبود داروهای بیماران ســرطانی، 
آلزایمری و دیابتی این روزها بارها و بارها 

روی خروجی رسانه های مختلف قرار 
گرفته است. با این وجود نه تنها وزارت 
بهداشت که انجمن واردکنندگان دارو در 
پاسخ اعالم کرده اند که دارو به حد کافی 
وجود دارد و در مقابــل برخی دیگر از 
متولیان بازار دارو از سنگ اندازی تحریم 
و اف.ای.تی.اف  برای تامین تقاضای بازار 

خبر داده اند. 
با ایــن وجود بانک مرکــزی اعالم 
می کند که مطابق سال های گذشته ارز 
۴200 تومانی واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی را اختصاص داده است و البته 
به نظر می رســد که کلید ماجرا همین 

جاست. 
ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش 

قیمت دارو نشد
در سال های اخیر دولت برای واردات 
دارو و تجهیزات پزشکی ساالنه رقمی 
حدود 2.5 تا ۳ میلیارد دالر ارز ۴200 
تومان اختصاص داده است. اتفاقی که 
البته نه تنها منجر به کاهش قیمت دارو 
نشــده که بنا به گفته بیماران بازار در 
تامین کافی نیازهای آنها درمانده است.

این مساله انتقاد فراوان کارشناسان 
اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس را 
هم به دنبال داشــته است. حاال قیمت 
دالر در بازار آزاد مرز مقاومتی ۳0 هزار 
تومان را رد کرده اســت و منتقدان ارز 
۴200 تومانی می گویند که شــکاف 
قیمت بین نرخ دالر ترجیحی و دالر آزاد 

موجب فساد شده است.
در این زمینه حتی وزارت بهداشت 
و انجمن واردکننــدگان دارو هم بارها 
اعالم کرده اند که قاچاق دارو راه افتاده 
اســت و واردکنندگان پس از واردات 
دارو با ارز ۴200 تومــان دوباره آن را با 
قیمت دالر آزاد قاچاق می کنند. در این 
زمینه حتی ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو به روزنامه خراسان 
گفته است: »ارز ۴200 در واقع پرداخت 

یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق 
افتاده دارویی را از عراق برایم آورده اند 
که برچســب اصالت خودمان روی آن 

بوده است.«
فعاالن بازار دارو می گویند که حتی 
به وزارت بهداشت پیشنهاد داده اند که 
یارانه دارو مستقیم به بیماران پرداخت 
شود و آنها با نسخه پزشک به مجراهای 
مورد تایید وزارت بهداشــت مراجعه 
کنند و داروی خود را بــا یارانه تحویل 
بگیرند. یعنی همان سازوکاری که وزارت 
بهداشت سال هاســت درباره فروش 

مورفین به بیماران دنبال می کند.
از آن گذشــته مرکز پژوهش های 
مجلس که بارها مخالفتش را با ارز ۴200 
تومان ابراز کرده، گزارش داده اســت 
که تخصیص ارز ترجیحی نتوانســته 
قیمت ها را در بازار مهار کند و برخی انواع 
کاال حتی با بهایی باالتر از قیمت دالر بازار 
آزاد عرضه شده اند. این منبع همچنین 
در گزارش دیگری که به تازگی منتشر 
کرده، توضیح داده است که تخصیص 
ارز ۴200 تومــان موجب افزایش نرخ 
تورم هم شده است. بر اساس این گزارش 
بانک مرکزی اعالم کــرده که در 5 ماه 
ابتدای امسال فقط حدود ۷00 میلیون 
دالر نفت صادر کرده، این در شرایطی 
است که حدود ۴ میلیارد دالر ارز ۴200 
تومانی بــرای واردات دارو و کاالهای 
اساسی پرداخته اســت. با این حساب 
دولت برای تخصیص ارز ۴200 تومان 
به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست برده 
و موجب رشــد 15 درصدی پایه پولی 
شده است که این مساله موجب رشد نرخ 

تورم خواهد شد.
بجز مرکز پژوهش هــای مجلس، 
کارشناسان اقتصاد معتقدند که ریخت و 
پاش ارزی با دالر ۴200 تومانی مفهومی 
ندارد و دولت در این شرایط اقتصاد نباید 

این سیاست را در پیش می گرفت. 

دولت در ســال های اخیر ساالنه 
حــدود 1۴ میلیــارد دالر ارز ۴200 
تومانی پرداخت کرده اســت و بانک 
مرکــزی اعالم کرده که امســال هم 
قرار است 9 میلیارد دالر ارز ترجیحی 
برای واردات دارو و کاالهای اساسی 

اختصاص دهد.
اگر بهای دالر بازار آزاد را ۳0 هزار 
تومان در نظر بگیریم دولت قرار است 
امســال عددی بزرگتر از 2۳2 هزار 
میلیارد تومان یارانــه دالری بدهد. 
یارانه ای که بنا به گزارش بانک مرکزی 
و مرکز پژوهش های مجلس نتوانسته 
نقشی در مهار قیمت ها ایفا کند. این 
عدد بزرگ که چیزی حــدود نیمی 
از بودجه عمومی کشــور را تشکیل 
می دهد می توانــد نقش قابل توجهی 
در تامین کسری بودجه داشته باشد 
که دولت هم اکنون و در شرایط تحریم 
و شیوع کرونا گرفتار آن است.  سهم 
یارانه دالری در بخش دارو و تجهیزات 
پزشکی هم عددی به بزرگی 65 هزار 
میلیارد تومان اســت. این مســائل 
موجب شده برخی درخواست حذف 
دالر ۴200 تومانی را داشــته باشند، 
اما دولت تاکنون زیر بار این مســاله 

نرفته است.

ماجرای محموله قاچاق دارو به عراق چیست؟

رانت ۶۵ هزار میلیارد تومانی واردات دارو
ادعای ایرانی نبودن 

داروهای قاچاق مکشوفه 
در عراق، در حالی مطرح 
می شود که روز گذشته 

علیرضا وهاب زاده، مشاور 
وزیر بهداشت به خبرگزاری 
رکنا گفته بود که »طبق آن 
چه اعالم شده، این داروها 

از داروخانه خریداری شده 
است«

گزارش

خبر

رئیس کل بانک مرکزی اعــالم کرد: نظر بــه پایش روند 
متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده 
و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت 

اولیه آن بازگردانده شد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، عبدالناصر همتی در حساب 
کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را 
منتشر کرد و نوشــت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست 
پولی و اعتباری عــالوه بر ضرورت های مهار تــورم و کمک به 
خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا و 
نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط 
کامال پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری 

از درخواســت ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه 
ای دیگر رقم خورده بود. وی در ایــن متن می افزاید: در همین 
راســتا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی 
توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که 
اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی تفاوت 
باشد. کاهش یک درصد نرخ ســپرده قانونی در ابتدای سال با 
هدف کمک به بانک ها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به 
خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین 

مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
در بخش دیگری از پیام همتی آمده است: نظر به پایش روند 
متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده 

و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت 
اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک 

ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود
همتی تاکید کرده اســت: همراهی دولت در تامین کسری 
بودجه نیمه اول سال از طریق انتشــار اوراق بدهی قابل تقدیر 
است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده،  این روند 
در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه 
امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن 

تامین مالی کرد.
وی در این متن افزود: بی شــک مهم ترین عامل برون زای 
اقتصاد کشور، ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه 

کشورمان است هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت 
در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این 
آمد بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی 

راهگشا باشد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه طی 9 ماه 
گذشته هزینه مصالح ساختمانی تا پایان مرحله 
اسکلت 1۴0 درصد افزایش یافته است گفت: به 
اعتقاد من قیمت هر متر مربع مسکن ملی بیش از 

2.۷ میلیون تومان خواهد بود.
فرشــید پورحاجت در گفتگو با ایسنا افزود: 
وزارت راه و شهرســازی در سال گذشته قیمت 
هر متر مربع واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی 
را بین 2.5 تا ۳.5 میلیون تومان اعالم و در روزهای 
اخیر نیز این مبلغ را بر اساس هزینه های سه ماهه 
دوم سال جاری 2.۷ میلیون تومان اعالم کرد. این 
در حالی است که طی 9 ماه گذشته مقدار افزایش 
قیمت نهاده های ســاختمانی مرتبط با مرحله 
اسکلت 1۴0 درصد بوده و قطعا قیمت تمام شده 
بخش قابل توجهی از واحدهای اقدام ملی بیش از 

2.۷ میلیون تومان خواهد بود.
وی افزود: از سه ماهه چهارم سال 1۳98 تا سه 
ماهه دوم سال 1۳99 قیمت هر کیلوگرم میلگرد 
از حدود 6100 تومان بــه 12 هزار و 500 تومان 
رسیده اســت. قیمت هر متر مکعب بتن نیز از 
220 هزار تومان به ۳۳0 هزار تومان افزایش یافته 
است. نرخ شاسی تیرچه که در سه ماهه چهارم 
سال گذشــته کیلویی ۷900 تومان بوده به 15 

هزار و 500 تومان رسیده است. دستمزد اجرای 
اسکلت، متری90 هزار تومان بوده که هم اکنون 
متری 120 هزار تومان شده و هر عدد یونولیت که 
قیمت آن در سه ماهه چهارم سال قبل ۳0 هزار 

تومان بوده به 80 هزار تومان رسیده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه هزینه های 
مذکور فقط مربوط به پایان مرحله اسکلت می 
شود و به دلیل نوسانات مکرر نمی توانیم برآوردی 
از هزینه های پروژه در پایان مرحله نازک کاری 
ارایه دهیم گفت: در حوزه شیرآالت ساختمانی 
در یک ماه گذشــت افزایش 50 درصدی قیمت 
رخ داده و در کاشی و سرامیک هم با رشد مواجه 
شــدیم. فعال بخش خصوصی کــه باید برآورد 
دقیقی درخصوص بازده سرمایه داشته باشد نمی 
تواند رقم دقیقی برای پایان پروژه اعالم کند. با این 
وضعیت چطور مسئوالن نرخ مسکن ملی را دقیق 

محاسبه کرده اند؟
پورحاجت با طرح این ادعا که تعداد واحدهای 
طرح اقدام ملی بر اساس تفاهم نامه ها و ثبت نامی 
ها به بیش از یک میلیون واحد رسیده است گفت: 
وزارت راه و شهرسازی باید آمار دقیقی از تعداد 
واحدهای در دســت اقدام، در حال اجرا، میزان 
پیشــرفت و تعداد واحدهای بــه مرحله افتتاح 

رسیده اعالم کند. این کارشناس مسکن تاکید 
کرد: قیمت متری 2.۷ میلیون تومان که مسئوالن 
اعالم کرده اند هزینه پیمانکاری است که قیمت 
تمام شده 20 تا ۴0 درصد افزایش می یابد. به طور 

مثال اگر یک آپارتمان ۷5 متری 20 متر مشاعات 
داشته باشد هزینه آن محاسبه و به مبلغ نهایی 

افزوده خواهد شد.
طرح اقدام ملــی تولید و عرضــه ۴00 هزار 
واحد مسکونی، شهریور 1۳98 با حضور رئیس 
جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان 
سال 1۳9۷ کلید خورده بود. در قالب این طرح 

تا نیمه اردیبهشــت ماه 1۳99 برای ۳00 هزار 
واحد تامین زمین شده و 2۳0 هزار واحد مراحل 
اجرایی را طی می کند. پیشتر محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرده بود اولین واحدهای 
مســکن ملی در بعضی مناطق کشور، مردادماه 
امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام 

نشده است.

گزارش همتی از آخرین تصمیمات در خصوص نرخ سود سپرده قانونی

قیمت مصالح ساختمانی 1۴۰ درصد افزایش یافت

بسمه تعالی

مزایده عمومی
شرکت پتروشیمی بوعلی ســینا در نظر دارد مقدار 20 تن لوله، اســپول و پروفیل آهن مازاد خود را واقع در ماهشــهر، منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی بندر امام خمینی»ره«، سایت ۴، از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مزایده، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی مندرج در بند 5.
۳- مبلغ تضمین شــرکت در مزایده، 121٬500٬000 )صدوبیســت و یک میلیون و پانصد هزار( ریال به صورت سپرده نقدی در وجه شرکت 

پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
نکته: درصورتی که به کاالی فروخته شده هرگونه مالیات، حقوق گمرکی و عوارض دولتی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده مزایده موظف است قبل 

از تحویل گرفتن کاال از انبار شرکت، موارد متعلقه را به ادارات ذی ربط پرداخته و گواهی آن را به شرکت ارائه نماید.
۴- زمان بازگشایی پاکت های مزایده: زمان بازگشایی دو روز پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده بعد از آگهی نوبت دوم به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به 
نشانی: WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.
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