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خبر اقتصادی
پاک فطرت:

 تعداد هواپیماهای زمین گیر شده 
روزبه روز در حال افزایش است

یک عضو کمیســیون 
عمران مجلس شــورای 
اســامی، گفت: به دلیل 
تحریم ها تعداد هواپیماهای 
زمین گیر شده روز به روز 

در حال افزایش اســت و جایگزینی برای هواپیماهای 
زمین گیر شده نیز وجود ندارد به همین  دلیل برای خیلی 

از مقاصد بلیت گیر مسافران نمی آید.
علیرضا پاک فطــرت در گفت وگو با ایســنا، درباره 
وضعیت قیمت بلیت هواپیما و تاخیرهای متعدد پروازها، 
بیان کرد: در هر حوزه ای که بین عرضه و تقاضا هماهنگی 
و تعادل وجود نداشته باشد، بخشــی که کاالی خود را 
عرضه می کند هر طور که می خواهد قیمت گذاری انجام 
می دهد، در مورد بلیت هواپیما نیــز امروز این اتفاق در 

حال رخ دادن است.
    

سبزی خشک شده 
هم قیمت گوشت شد؟

تجارت نیوز- بر اساس 
نرخ نامه سازمان مدیریت 
میادیــن میــوه و تره بار 
شــهرداری تهران، قیمت 
ســبزی پاک کرده در هر 

کیلوگرم ۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان است. اما طبق مشاهدات 
خرید اینترنتی آن بیش از ۱۵۵ هزار تومان آب می خورد. 
برخی نیز سبزی خشک شده را هم قیمت گوشت عرضه 

می کنند.
با نگاهی به سایت های خرید آناین میوه و سبزیجات با 
برندهای متعددی مواجه می شوید که اقدام به فروش انواع 
محصوالت سبزی پخته و خام می کنند. قیمت سبزی به 
این شیوه فروش، تفاوت چند برابری با واقعیت بازار دارد.

اغلب این برندها مدعی شستشو و ضدعفونی خاص 
محصوالت خود هستند و می گویند که محصوالتشان از 
حتی یک قطره سم در کاشت تا برداشت استفاده  نشده 
اســت! برای مثال یکی از این برندها، یک بسته سبزی  
خوردن ۱۸۰ گرمی را ۲۸ هزار تومان می فروشد. یعنی 

کیلویی ۱۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان!
بررسی های بیشتر نشان می دهد که قیمت برخی 
از سبزی های خشــک حتی به قیمت گوشت نزدیک 
شده است. بررسی برخی فروشگاه های اینترنتی نشان 
می دهد در حال حاضر قیمت ۳۰ گرم شنبلیله خشک 
۷۰ هزار تومان است. قیمت یک کیلو شوید، جعفری، 

مرزه خشک نیز بین ۱۴۰ هزار تا ۱۹۰ هزار تومان است.
    

تعطیلی ۲۷ درصدی معادن کشور
 به دلیل فرسودگی ماشین آالت

 - یــن نا آ د قتصا ا  
شــاکری، نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای 
اســامی خبــر داد که، 
ظهارات وزیر صمت درباره 

تعطیل شــدن ۲۷ درصد معادن به دلیل در دسترس 
نبودن ماشین آالت معدنی را تایید کرد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسامی درباره چالش های موجود در حوزه ماشین آالت 
معدنی گفت: ما برای رفع این مشــکل در قانون بودجه 
۱۴۰۱ مصوب کردیم که ماشین آالت معدنی و سنگین 
به میزان ۵ هزار دستگاه به کشور وارد شود. اما عمر این 
مصوبه یک سال است و اگر مسئوالن از این مصوبه و این 
فرصت به وجود آمده استفاده نکنند ضررش به مردم می 
رسد که متاسفانه بر اساس آماری که دیوان محاسبات به 
ما اعام کرده میزان عمل به احکام بودجه بسیار پایین 
است و تعداد قابل توجهی از آنها عملیاتی نمی شود و این 

مسئله به مردم خسارت وارد می کند.
    

ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی 
به بانک ها رفت

ایسنا- بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیات طرح 
ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ 

را به ۹ بانک عامل اباغ کرد.
این بانک پیرو نامه های پیشین موضوع اباغ سهمیه 
بانکی قانون جهش تولید مسکن و نیز مصوبه اخیر هیات 
وزیران درخصوص اعطای تسهیات طرح ویژه نوسازی و 
بهسازی مسکن روستایی، دستورالعمل اجرایی و توزیع 
بانکی - استانی، این تسهیات برای سال ۱۴۰۱ را به ۹ 

بانک عامل اباغ کرد.
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عضو هیات مدیره اتاق ایران و هند با اشــاره به پتانسیل 
تجاری بندر چابهار، بیان داشت: متاسفانه ما در حال حاضر از 
بندر چابهار استفاده مطلوبی نداریم؛ در حالی که این منطقه 
دارای ظرفیت های باالیی بویژه برای هندی ها بوده و استفاده 
از آن جا سبب کاهش هزینه حمل و نقل و کرایه ها می شود. از 
دیدگاه من، با حل معضات بارگیری و امکان حضور کشتی ها 

در بندر چابهار، تراز تجاری به سود ایران خواهد شد.
 محمدحســن دیده ور در خصوص آخریــن زمینه های 
تفاهم مشترک میان ایران و هند اظهار کرد: وزارت بهداشت 
در زمینه کاالهای دارویی با وزارت بهداشــت هند برای دارو 

به تفاهماتی رســیده که مطابق آن، تبادالت علمی بناست 
که صورت بگیرد. توافقات دیگر در زمینه انرژی انجام شــده 
که دولت در حال کوشــش برای کاهش تعرفه در نظر گرفته 
شده از سوی هندوستان برای ایرانی ها است. بعضی از توافق 
نامه های گفته شده در حال انجام و اجرا بوده و برخی دیگر، در 

حال بررسی است.
واردات خودرو از دهلی صحت ندارد

 این مسئول با رد شایعات مبنی بر واردات خودرو گفت: از 
آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در هند اطاع ندارم 

و حتی میزان این پول ها هم نامعلوم است.

وی در خصوص میزان تبادالت تجاری دو کشــور اذعان 
کرد: ارزش مبادالت تجاری ایران و هند در ۹ ماهه نخســت 
سال، حدود ۲.۴ میلیارد دالر بوده که ۱.۳۴ میلیارد دالر آن به 
صادرات کاالی غیرنفتی از ایران اختصاص دارد و حدود ۱.۰۵ 
میلیارد دالر واردات از هند اســت. در مقایســه مدت زمانی 
مذکور با ۹ ماهه نخست سال قبل، ارزش صادرات حدود ۷۴ 
درصد افزایش یافت و ارزش واردات حدود ۳۷ درصد کاهش 
یافت که پیامد این دو اتفاق تغییر تراز تجاری دو کشور در ۹ 
ماهه نخست ۱۴۰۰ و مثبت شدن ۲۹6 میلیون دالری آن به 

نفع ایران است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشــاورزی ایران در 
ارتباط با کاالهایی که بیشترین میزان تبادالت میان دو کشور 
را داشتند، بیان داشت: ۱۵ قلم کاال بیشترین میزان واردات 
معادل 6۴ درصد از واردات از هند را به خود اختصاص داده اند؛ 
در میان این کاالها، واردات برنج با اختاف فاحشی در صدر 

قرار گرفته اســت که ارزش ۲۲۰ میلیون دالری را در ۹ ماهه 
نخست سال به خود اختصاص داده است. چای سیاه، اکسید 
آلومینیوم، موز سبز تازه یا خشک شــده و زغال سنگ های 
فشرده شده و فشرده نشده و ســایر فرآورده ها و مخلوط ها 
براســاس مواد معطر در صنایع غذایی و با ارزش ۱۰۴، ۱۰۱ 
،6۴،۳۱  میلیون دالر در رده هــای بعدی واردات محصول از 

هند قرار دارند.

عضو هیات مدیره اتاق ایران و هند: 

استفاده مطلوبی از بندر چابهار نداریم

گزارش

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: حاکمیت 
با بی تفاوتی نسبت به مهاجرت گسترده نیروی انسانی خبره و زبده 
از ایران برخورد می کند در حالی که حتی کشورهای خلیج فارس 

فرش قرمز زیر پای مهاجران نخبه پهن می کنند.
مرتضی افقه، در گفتگو با قرن نو درباره تبعات افزایش تمایل به 
مهاجرت از ایران و فرار سرمایه از ایران گفت: تبعات این مساله کاما 
مشهود است و بار پیشرفت و توسعه کشور فقط به دوش نیروهای 
انسانی متخصص، نخبه و با انگیزه است؛ یعنی دقیقا همان کسانی 
که به دلیل بی اعتنایی مسووالن، سیاستگزاران و تصمیم گیران به 

صورت فوج فوج در حال خروج از کشور هستند. 
سید مرتضی افقه افزود: این مســاله مختص اکنون نیست 
بلکه امروز این شرایط فقط تشدید شده و دلیل آن را می توان به 
سبب نگرانی هایی که افراد مختلف جامعه نسبت به آینده دارند، 
دانست. بیش از ســه دهه است که شــاهد این روند هستیم به 
طوری که شاهد یک موج خروج نیروهای نخبه و سرمایه گذاران 
در سال های نخســت پس از پیروزی انقاب بودیم و همچنین 

این مســاله در اواخر دهه ۸۰ دوباره رخ داد و متاسفانه نسبت به 
آن از سوی مسووالن غفلت صورت گرفت و اخیرا و پس از تشدید 
تحریم ها و مشکات اقتصادی؛ موج جدید مهاجرت ها آغاز شد و با 
افزایش تنگ نظری های فرهنگی و اجتماعی در سال ها و ماه های 
 اخیر به طور مجدد شــاهد افزایش تمایل به مهاجرت نیروهای 

متخصص هستیم. 

نفت به جای متخصص
وی تاکید کرد: در حالی که باید دانست نیروهای متخصص 
تنها عامل حرکت و پیشرفت جامعه محســوب می شوند و اگر 
این وضعیت در کشور ادامه دار شود و مسووالن نسبت به خروج 
سرمایه ها )نه فرار سرمایه ها( بی تفاوت باشد، آینده خوبی نمی توان 
متصور شد.  این اقتصاددان تصریح کرد: مهاجرت نخبگان اصطاح 
صحیح تری است و باید جستجو کرد که چرا یک فرد کشور خود را 

رها می کند و درصدد رفتن به کشور دیگری برمی آید؟ 
وی عنوان کرد: هیچ افق روشنی نمی توان متصور شد اگر این 

فرایند و حجم مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه ادامه یابد؛ در 
نهایت مسووالن راه حل آسان را انتخاب کرده و سعی می کنند که 
دوباره فروش نفت را برقرار کنند در حالی که فروش و صادرات نفت 
تکیه گاه مناسبی برای کشور محسوب نمی شود و نمی تواند فقدان 

نیروهای متخصص و نخبه را جبران کند. 

تاثیر به نتیجه رسیدن برجام 
در کند شدن آهنگ مهاجرت متخصصان

این استاد دانشگاه درباره تاثیر به نتیجه رسیدن برجام و لغو 
تحریم ها در کند شدن آهنگ مهاجرت نیروهای متخصص بیان 
کرد: بعید است این اتفاق رخ دهد زیرا خروج نیروهای متخصص 
و نخبه را الزاما به دالیل اقتصادی نمی بینم؛ شاید اگر موانع تولید 
برداشته شــود آن بخش هایی که به صورت شرکتی مهاجرت 

می کنند، در تصمیم خود تجدید نظر کرده آهنگ مهاجرت آنها 
از ایران کند شود اما درصد قابل توجهی از این خروج ها ناشی از 
تنگ نظری های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی است اگر این 
نگرش ها عوض نشود؛ شاهد از دست دادن نیروهای متخصص 
کشور بوده و ناچار به دعوت از متخصصان سایر کشورها به ایران 
خواهیم بود همچنان که در حوزه پزشکی این احتمال وجود دارد. 

فرش قرمز کشورهای حاشیه خلیج فارس
 برای متخصصان ایرانی

وی درباره فرش قرمز کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
برای متخصصان ایرانی در عرصه هــای مختلف و عدم توجه 
دولت های مختلف به هشدارهای کارشناســان عنوان کرد: 

بله، کل حاکمیت نسبت به نیروهای 
انســانی در حال بی اعتنایی است و 
چه ثروتی بهتر از نیروهای انســانی 
متخصــص و آماده بــه کار؛ بنابراین 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس با 
تکیه بر پول و ثروت خود این نیروها را 
جذب می کنند و با آغوش باز نیروهای 
 متخصص ایرانی را با مشوق های مالی و 

غیر مالی می ربایند. 

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز :

 بحران مهاجرت گسترده نخبگان جدی است

گزارش

»وام را از کســی بگیریــد که قول 
پرداخت آسان آن را به شما داده است«. 
این سخن کارمند بانکی است که با اصرار 
مشتری برای دریافت تسهیاتی با یک 

ضامن روبرو شده است.
قصه پرداخت تســهیات بانکی در 
ایران قصه پر غصه اســت. نه فقط امروز 
بلکه سال های طوالنی است که تامین 
هزینههای خرد مردم از ســوی شبکه 

بانکی با مشکات متعددی روبرو است.
شاید از این روست که اغلب خانواده ها 
در سال های گذشته نسبت به تشکیل 
صندوق های قرض الحسنه خانگی اقدام 
کرده و از طریق قرعه کشی، تسهیات به 

یکدیگر پرداخت می کنند.
اما رشد تورم این صندوق های خانگی 
را نیز زمین گیر کرده است چرا که دوره 
طوالنی قرعه کشی ها اغلب سبب می شود 
نفعی برای شرکت کنندگان در صندوق 
وجود نداشته باشد و تورم قدرت خرید 

پول ها را نشانه بگیرد.

وام اربعین، آسان و بی ضامن 
حاال برای اولین بار دولت سیزدهم 
راه جدیدی را برای پرداخت تسهیات 

آزموده است.
قرار اســت به متقاضیان تسهیات، 
که راهی پیادهروی اربعین هستند وامی 
بین ۳ تا ۵ میلیون تومان تخصیص یابد. 
با توجه به احتمال حضور چند میلیونی 
ایرانیان در این پیاده روی، رقم تسهیات 

رقمی قابل توجه محسوب می شود. 
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
خصوص شــرایط این تسهیات گفته 
است: سقف ۵ میلیون تومان تسهیات 
برای حضور زمینی زائران اربعین حسینی 
)ع( در بزرگترین اجتماع بشری جهان 
از ســوی بانک هــای زیرمجموعه این 

وزارتخانه پیش بینی شده است.
ســید احســان خاندوزی افزود: به 
منظــور پرداخــت ایــن وام، پــس از 
هماهنگی هایی که با ســازمان برنامه 
و بودجه، ســازمان حج و زیارت، ستاد 
مرکــزی اربعیــن ، پلیــس گذرنامه و 
بانک ها صورت گرفت؛ زائران سرپرست 
خانواری که یارانه دریافت می کنند، پس 
از درخواســت این تسهیات در سامانه 
حج و زیارت )ســماح( در صورتی که از 
مرزهای زمینی خارج شوند، مبلغ این 

تسهیات به صورت خودکار و بدون نیاز 
به مراجعه به بانک ها به حساب یارانه آنها 
واریز شده و با اقساط یکساله از یارانه آنها 
کسر خواهد شــد. وی خاطرنشان  کرد: 
درخصوص زائرانی که سرپرست خانوار 
نیستند امکان بهره مندی از این تسهیات 
با رضایت سرپرست خانوار فراهم خواهد 
شد. به گفته خاندوزی این تسهیات به 
طور ویژه برای آن دســته از هموطنانی 
پیش بینی شــده که به دلیل مشکات 
مالی توان حضور در راهپیمایی اربعین 
حسینی را نداشتند. وزیر اقتصاد میزان 
این تسهیات را برای سرپرست خانوار 
۳ میلیون تومان، سرپرست خانوار همراه 
با یک نفر از اعضای خانوار تحت پوشش 
او ۴ میلیون تومان و سرپرســت خانوار 
و ۲ نفر یا بیشــتر از اعضای خانوار تحت 
پوشش او  ۵ میلیون تومان اعام کرد. وزیر 
امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای 
دریافت این تسهیات مطلقا نیاز به حضور 
در بانک ها نیســت و این تسهیات در 
صورت ثبت درخواست در سامانه سماح 
به صورت خودکار به زائران تعلق گرفته و 

در حساب یارانه آنها واریز می شود.

چرا بانک ها دستورات دولت برای 
پرداخت وام را اجرا نمی کنند؟ 

اواخــر ســال گذشــته بــود که 
رئیس جمهور در جمع مدیران بانک ها 
دســتور داد در اعطــای تســهیات، 
»اعتبارســنجی« جایگزین »وثیقه« 
شــود. پیش از این هم سیداحســان 
خانــدوزی، وزیــر اقتصاد با اشــاره به 
سخت گیری بانک ها در سالیان گذشته 
در پرداخت وام بــه مردم وعده پرداخت 
تسهیات خرد بدون ضامن را داده بود، 

به طوری که بانک هــای دولتی مکلف 
باشند در خصوص ســطوح تسهیات 
پایین حتماً با اتکا بــه اعتبار فرد و اینکه 
توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون 
ضامن به او تســهیات پرداخت کنند 
تا آن که ســرانجام دوم بهمن ماه وزیر 
اقتصاد با انتشــار پیامی در صفحه خود 
در توئیتر نوشت: »الوعده وفا، با بخشنامه 
وزارت اقتصاد و پیرو جلســه هفته قبل 
رئیس جمهور، بانک های زیرمجموعه 
این وزارت خانه مکلف شدند تسهیات 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق بگیر 
و مســتمری بگیر دارای رتبه اعتباری 
مناســب )از بانک محل دریافت حقوق 

خود( را »بدون ضامن«  انجام دهند.«
با این حال گزارش های میدانی نشان 
می دهد که بسیاری از بانک ها نسبت به 
اجرای این مصوبه اقــدام نکرده و طلب 
ضامن می کنند و یــا اعام می کنند که 
منابع کافی برای پرداخت تســهیات 

را ندارند.
حتی تهدید وزیر اقتصــاد مبنی بر 
برکنــاری مدیران شــعب بانک هایی 
که مصوبه را اجرا نکنند نیز نتوانســت 

شرایطی فراگیر برای پرداخت تسهیات 
بدون ضامن مهیا کند.

تا پایان خرداد ماه سال جاری، طبق 
آمار تنها ۲۵۵ هزار نفر این تســهیات 
بدون ضامن را دریافت کرده اند؛ اما آنچه 
در حال حاضر قابل توجه اســت و البته 
از همــان روزهای ابتدایــی این طرح، 
مورد بحث قرار داشت، آن بود که از چه 
زمانی همــه افراد جامعــه می توانند از 
طریق اعتبارســنجی، وام بدون ضامن 

دریافت کنند.
میزان تقاضا برای دریافت تسهیاتی 
چون ودیعه مســکن نیز با حجم عرضه 

تفاوتی چشمگیر دارد.
مصطفی قمری وفــا، رئیس روابط 
عمومی بانک مرکزی در اوایل مرداد ماه 
خبر داد: بر اساس آمار وام ودیعه مسکن 
به ۱۰ هزار متقاضی پرداخت شده است.

همان زمــان خبرگــزاری فارس 
گزارش داد بر اســاس آمار رسیده، وام 
ودیعه مسکن تنها به ۴ درصد متقاضیان 
واجد شرایط پرداخت شده است. به این 
ترتیب تا ابتدای مردادماه ســال ۱۴۰۱ 
تاکنون ۴۱۱ هزار ۹۳۷ متقاضی دریافت 

تســهیات ودیعه مســکن در سامانه 
ثبت نام دریافت تســهیات مرتبط با 

مستاجران ثبت نام کرده اند.

چرا بانک ها وام نمی دهند؟ 
بانکهــا روی خوشــی بــه اعطای 
تسهیات، خصوصا تســهیات خرد، 

نشان نمی دهند.
دبیر کانــون بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصی، پیش تــر درباره 
دالیل عدم تمایل بانک ها برای پرداخت 
تسهیات خرد با ُکند شدن روند پرداخت 
تســهیات بانکی اظهار داشت: شکاف 
بین نرخ سود ســپرده ها و تسهیات با 
نرخ تورم به وجود آمده باعث شــده که 
بسیاری از تسهیات پرداخت شده، به 
بانک ها برنگردد و وصول نشــود چراکه 
دریافت تسهیات و اســتفاده از آن و در 
ادامه عدم بازپرداخت آن با صرفه است. در 
بدبینانه ترین حالت افراد حاضر هستند 
جریمــه تاخیر و دیرکــرد در پرداخت 
تسهیات را بپردازند. حتی در این صورت 
هم دریافت تســهیات و پرداخت آن با 

تاخیر می صرفد.
محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه 
با توجه به نرخ امروز تــورم، برای مردم 
صرفه اقتصادی دارد که از تســهیات 
بانکی استفاده کنند، ادامه داد: از سوی 
دیگر عده ای با تسهیات بانکی اقدام به 
سرمایه گذاری در سایر بازارها از جمله 
خودرو، سکه، مســکن یا حتی احتکار 
کاال می کنند که این اقدامات و استفاده 
از منابع بانکی در شــرایط فاصله بسیار 
زیاد نرخ ســود تســهیات و نرخ تورم، 

توجیه دارد.
دبیر کانون بانک های بخش خصوصی 
افزود: تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تورم 
چنین تبعات منفی در اقتصاد داشته و با 
توجه به کاهش منابع بانکی، نظام بانکی 

هم امکان ارائه تسهیات را ندارد.

مانور اربعین راهی برای اصالح 
حاال به نظر می رســد مانور اربعین 
راهی برای اصاح ســاختار بانکی باشد 
.اباغ بخشــنامه و تصویــب پرداخت 
تســهیات بدون مراجعه به بانک ، تنها 
از طریق ثبت نام در یک سایت می تواند 
راهکاری باشد پیش روی مسئوالن برای 
پرداخت تسهیات مشابه. در این حالت 
سلیقه شخصی مدیران بانک ها و روسای 

شعب دیگر چندان اثرگذار نخواهد بود.

به نظر می رسد مانور اربعین 
راهی برای اصالح ساختار 

بانکی باشد.ابالغ بخشنامه 
و تصویب پرداخت 

تسهیالت بدون مراجعه به 
بانک ، تنها از طریق ثبت نام 

در یک سایت می تواند 
راهکاری باشد پیش روی 
مسئوالن برای پرداخت 

تسهیالت مشابه

وام آسان اربعین، راهی جدید پیش روی نظام سختگیر بانکیباران   زرین  قلم

شیوه پرداخت تسهیالت تغییر کرد!


