
شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی 
اعالم نرخ گندم

 دولت کشاورزان
  را در گندمـزارها

 نگه می دارد؟

رایزنی های بی نتیجه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

وهای سرراهی ادامه بالتکلیفی خودر

داستان تاب آوری اقتصاد 
تنها به نفــت باز نمی گــردد . هر چند عدم 
وابســتگی به نفت می توانــد زمینه را برای 
افزایش قدرت اقتصاد ایــران فراهم کند اما 
تجربه نشان می دهد ماجرا ، به فاصله گذاری 
با اقتصاد تک محصولی باز می گردد نه فقط 
نفت. اگر ایران تنها صادر کننده شــکر بود یا 
صادر کننده گندم یا برنج یا مواد معدنی و ... 
باز هم در معرض تهدیدی جدی قرار داشت 

همان طور کــه اقتصادهای تک محصولی 
وابسته به شکر و قهوه و ... نیز با این بحران 

بزرگ مواجه شدند .
 ایــران امــروز در موقعیتــی تــازه قرار 
دارد،موقعیتــی کــه بــه تغییــر فضای 
اقتصادی ایــران منجر خواهد شــد. برنامه 
امروز ایــران نــه فاصله گیــری از نفت که 
خداحافظی با اقتصاد تک محصولی اســت. 
هر کاالیی که ســهمی باالتر از ۵۰ درصد را 
در ســبد صادراتی به خــود اختصاص دهد 
بالقوه خطری بــزرگ برای اقتصاد کشــور 
بدل می شود،راهکار کاهش سهم اما پرهیز 
از صادرات نیســت بلکه تالش برای افزایش 

میزان صــادرات کاالهای غیر نفتی اســت.
اینجاست که باید روشــن شود خداحافظی 
با اقتصاد نفتی به معنــای پرهیز از صادرات 
نفت نیســت و ایــران الزم اســت از جایگاه 
اســتراتژیک و قدرت نفتی اش دفاع تمام و 
تام نماید. در توضیح ایــن عبارت باید تاکید 
داشــت که اقتصاد ایران توانایــی الزم برای 
تنوع ســبد تولید و صادرات خود را داراست، 
به این ترتیب فاصله گیــری از نفت به معنای 
افزایش توان صادراتی ایران است و این مهم 
باید از سوی تمامی دستگاه های اجرایی و ... 

پیگیری شود.
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مهدی تقوی
تحلیلگر اقتصادی

 جناب آقای قرن آینده قرن اقتصاد ایران است، اگر ...
ابراهیم طالب نژاد
درگذشت پدر خانم گرامی تان ) آقای حبیب  اصل دباغ حسینی(  
به  دشواری  به  که  است  جانسوز  و  سنگین  چنان 
باور می  نشیند.ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار 

چاره ای جز تسلیم و رضا  نیست.
این ماتم جانگداز را به جنابعالی و  خانواده  محترم تان 

صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای 
 آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات طلب می  کنم.



تسهیالت کالن بانک ها غالبا به شرکت های تابعه می رسد

راهکارهایی برای مدیریت نقدینگی
خریدار    مرکز پژوهش های مجلــس اعالم کرد: 
اعطای تســهیالت کالن یکــی از مصادیق خلق پول 
جذاب بانک ها و مؤسســات اعتباری اســت که غالباً 
به شــرکت های تابعه و وابســته آنها تعلق می گیرد و 
کنترل این نوع از تســهیالت می توانــد تا حد زیادی 

رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با انتشار 
گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 
در حوزه اقتصاد کالن، بر ضرورت مدیریت نقدینگی 
و جلوگیــری از حمــالت ســفته بازانه نقدینگی به 

بازارهای رقیب تولید تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناســی مجلس در توضیح این 
موضوع آمده اســت: »یکی از الزامات اقتصاد کالنی 
حمایت از تولیــد و ایجاد رونق در ســرمایه گذاری و 
فعالیتهای اقتصــادی، پیش بینی پذیر بودن بازارها و 
ثبات در قیمتهاست. از مؤلفه های مهم اثرگذار بر این 
ثبات و پیش بینی پذیری، کّمیت و کیفیت نقدینگی و 
تغییرات آن با توجه به انگیزه های ســفته بازانه است. 
مشاهده کّمیت و کیفیت رشــد نقدینگی در سالهای 
اخیر و نوســانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در سال 
1397، ضــرورت اندیشــیدن به مســئله مدیریت 

نقدینگی را آشکار ساخته است.
رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم 
باالی شبه پول همراه بوده و متوســط نسبت پول به 
شبه پول طی دوره مذکور به حدود 1۵ درصد رسیده 
اســت. این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم 
توزیع نقدینگی کشور بســیار نامتوازن و نابرابر است 
و بخش قابل توجهی از ســپرده ها در اختیار اشخاص 

محدودی اســت؛ لذا تغییر ترکیــب نقدینگی و آثار 
تورمی فوق الذکر تنهــا در گرو تصمیم افراد معدودی 
قرار دارد.همه مســائل فوق الذکــر در کنار انتظارات 
تورمی باال در شــرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را 
ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار 
تورمی نقدینگی خلق شــده در اقتصاد )بیش از آنچه 
در ســال 1397 ، تجربه شد( باشــد. در همین راستا 
برای جلوگیری از شوک تورمی )تخلیه دفعی شکاف 
تورمی ســالهای اخیر( در ســه محور خلق نقدینگی 
جدیــد، کنترل نقدینگــی موجــود و کاهش حجم 

نقدینگی پیشنهاداتی ارائه میگردد.

سه راهکار پیشنهادی برای مدیریت خلق 
نقدینگی جدید

پیشنهادهای ناظر بر مدیریت خلق نقدینگی جدید:
1 . اعمال محدودیت بر رشــد ترازنامه بانکها به ویژه 

بانکهای مشکل دار،
2 . نظــارت شــدید بر بانکهــا به منظــور ممانعت از 
ورود در فعالیتهای ســفته بازانه توسط شرکت های 

زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط،
3 . کنترل اعطای تسهیالت کالن توسط مقام ناظر.

خلق پول بانک ها در شــرایطی که وصول مطالبات با 
چالش های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر 
ترازنامه هــای بانکها می شــود، لذا یکــی از اقدامات 
ممکن برای کنتــرل خلق نقدینگــی جدید، اعمال 
محدودیت هــای مقداری بر افزایش انــدازه ترازنامه 
بانکهــا به ویژه بانکهای مشــکل دار اســت. به عنوان 
مثال بانک مرکزی می تواند به بانک های مشــکل دار 

صرفاً اجازه رشــد 1۰ الــی 1۵ درصــدی ترازنامه 
را بدهد و افتتاح ســپرده و ســپرده پذیری جدید و یا 
اعطای تســهیالت آنهــا را محدود نماید. از ســویی 
دیگر بانک ها به واســطه قدرت خلق پول، پتانســیل 
باالیی برای بهره مندی از سود ســفته بازی دارند که 
به واســطه عایدی باالی بازار دارایی ها میتواند خلق 
پول را حتی با وجود نرخهای باالی اضافه برداشــت 
یا بازار بین بانکی نیز به صرفه نمایــد، اما ورود بانکها 
به این بازارها عالوه بر افزودن التهاب، موجب رشــد 
نقدینگی نیز می شــود کــه به منظــور جلوگیری از 
چنین واقعه ای پیشــنهاد می شــود از ورود بانک ها 
به فعالیت های ســفته بازانه جلوگیــری به عمل آید؛ 
که البته این مســئله نیز با کنترل مقاصد تسهیالت 
اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیرمجموعه فعال 

در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. 

راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود
در محــور کنتــرل نقدینگی موجــود )جلوگیری از 
افزایش ســرعت گردش نقدینگی( بــا هدف کنترل 
ســفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها 
)اعم از ارز، طال، امالک، مســتغالت و...(، اقدامات زیر 

پیشنهاد می شود:
1 . کنترل سپرده های کالن و تراکنش های آنها،

2 . فروش داراییهای دولتی و ســپرده گذاری یکساله 
منابع حاصله در بانکها )با هدف جمع آوری نقدینگی 

مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد(،
3 . اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه،

4 . ثبات بخشی به بازار ارز و سکه.

سرمقاله

رئیس ســازمان مالیاتی با بیان اینکه، 
طرح جدید کانــال ســبز مالیاتی در 
قالب تسهیالت جدید برای واحدهای 
با اعتبــار باالتر مطرح شــده، گفت: با 
توجه به شفافیت موجود در شرکتهای 
بورســی واحدهای منتخب در اولویت 

اجرای این طرح قرار می گیرند.
امید پارســا طرح جدید کاناِل ســبِز 
مالیاتی برای مودیان بــا اعتبار باالتر 
که اعتماد بیشتری به آنها وجود دارد، 
پیاده می شود، گفت: این طرح از سوی 

وزیر اقتصاد مطرح شــده 
و بــه دنبال ایجاد شــرایط 
ســهل تِر مالیاتــی بــرای 
شــرکتهای منتخب است، 
در مرحله نخست پیگیری 
پیاده سازی این طرح  برای 
شــرکتهای فعــال در بازار 
سرمایه صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فقط بر اســاس نص 
قانون مالیــات اخذ می شــود، گفت: 
بنابراین از همه افراد مشمول، مالیات 

اخذ خواهد شد اما در تمام 
دنیا   تســهیالتی مثل طرح 
کانال ســبز مالیاتی برای 
بحث مالیات ستانی لحاظ 

می شود.
پارســا افزود: کلیــات این 
طرح جدید از ســوی وزیر 
اقتصاد مطرح شــده اســت، بــر این 
اســاس فعاالن و شــرکتهای بورسی 
باید پیشنهادات و توقعات خود از نظام 
مالیاتی را بــه وزارت اقتصاد ارائه کنند 

تا در خصوص امکان اعمال تسهیالت 
جدید تصمیم گیری شود.

رئیس ســازمان مالیاتی با اشــاره به 
پیاده ســازی مسیر ســبز در گمرک 
طی ســنوات اخیــر، گفــت: کاالها و 
محموله هایی که در مســیر سبز قرار 
می گیرند با توجه به اعتباری که دارند 
سریع تر ترخیص می شــوند. البته در 
موضوع کانال ســبز مالیاتی به دنبال 
اعمال تخفیف در اصــل مالیات مقرر 

نیستیم.

مالیات

ح جدید وزیر اقتصاد برای ایجاد کانال سبز مالیاتی طر
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است، اگر ...
  ادامه از صفحه یک

 به عبارت دیگر  نفت تنها مشــکل ایران نیست 
و فاصلــه گیری از نفــت نمی تواند مشــکالت 
اقتصادی ایران را حل کند.اگر قرار باشــد گاز یا 
هر محصول یگانه دیگری جایگزین نفت شــود، 
همان داستان تحریم تکرار خواهد شد در حالی 
که تنوع ســبد صادراتی ایران و افزایش ســهم 
ایران از بازار جهانی و البته بــازار منطقه راه را بر 

تکرار تحریم خواهد بست.
 در کنار فاصله گیری از اقتصــاد تک محصولی 
واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بهبود 
فضای کســب و کار و همچنین مهیا نمودن فضا 
برای سرمایه گذاری نوشــدارویی برای اقتصاد 
ایران تلقی می شــود. اگر اقتصاد ایــران از این 
پیچ حســاس و تاریخی به ســالمت عبور کند و 
تصمیماتی درســت در این راســتا اتخاذ شود، 
می توان قــرن آینــده را قرن اثبــات موقعیت 
اقتصادی ایران در کنار تثبیت جایگاه سیاســی 
ایران دانست. نشــانه های چنین تغییری آشکار 
شده اســت و فروکش بحران در بازار ارز و نزولی 
شــدن نرخ تورم می تواند همراه با بهبود شرایط 
اقتصادی به نفــت تولید باشــد و راهی جز این 

پیش روی ما نیست.

تولیدات کشور باید صادرات 
محور شود

یــک عضو اتــاق بازرگانی تهــران بــا تاکید بر 
ضرورت تولیــدات صادرات محــور گفت: عدم 
زیرســاخت مناسب در کشــور مانع از صادرات 

کاال با ارزش افزوده شده است.
عباس آرگــون در گفت وگو بــا اقتصادآنالین 
درباره عمده موانع صادراتی کشــور توضیح داد: 
یکی از بحث های مهم در صادرات تحریم هاست، 
چراکه در زمان تحریــم انتقال کاال و هزینه های 
حمل نســبت به شــرایط عادی باالتر اســت و 
همچنین صادرکننــدگان از لحاظ دریافت پول 

نیز با مشکالت متعددی مواجه هستند.
وی ادامه داد: عالوه بر موارد گفته شــده، تحریم 
در بازار فروش و خریداران ما نیز تاثیر گذاشــته 
است زیرا نه ما می توانیم با همه کشورها تجارت 

کنیم و نه هرکسی تمایل به خرید کاال از ما دارد.
آرگون بــا تاکید بر ضــرورت اتکا بــه صادرات 
غیرنفتی به جای نفتی در شرایط تحریم، تصریح 
کرد: درحال حاضر عمده صادرات ما به شــکل 
مواد خام اســت زیرا بضاعت و زیرســاخت  الزم 
برای صادرات کاالهای ســاخته شــده با ارزش 
افزوده باالتر در کشور وجود ندارد و همچنین به 
دلیل باال بودن قیمت تمام شــده محصوالتمان 
نســبت به ســایر رقبا، توان رقابت در بازاهای 

جهانی را نداریم.
این فعال بخش خصوصــی ادامــه داد: ما باید 
بتوانیم به صادرات کاالهای ســاخته شده روی 
بیاوریم، در این راستا باید کیفیت و بهره وری را 
افزایش دهیم و همچنین قیمت تمام شــده را 
نیز کنترل کنیم تا کاالهایمــان قدرت رقابت با 

کاالهای مشابه سایر رقبا را داشته باشد.
آرگون عدم ثبات در قوانین و مقررات را یکی دیگر 
از موانع صادراتی دانست و گفت: قوانین و مقررات 
باید پیش بینی پذیر باشــند، وقتی صادرات یک 
کاال به دلیل قوانین خلق الســاعه از بین می رود 
اعتماد نیز از بین رفتــه و بازگردانــدن آن بازار 
کار بسیار سختی می شــود . پس ثبات قوانین و 
مقررات بسیار مهم است. وی با تاکید بر ضرورت 
اتکا به تولیدات صادرات محور گفت: برای تولید 
کاال با هدف صادرات هم باید زیرساخت و قوانین 
داخلی فراهم باشــد و هم خــود کاال مزیت های 

الزم برای صادرات را داشته باشد.

کالن



یک میلیون حساب بی هویت تنها در یک بانک شناسایی شد

زنگ خطر سوءاستفاده از حساب های بی هویت
خریدار     ســاماندهی حســاب های بانکی یکسال 
است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت 
کامل راه سوءاستفاده از این حســابهای بی هویت را 
ببندد؛ به نحــوی که تنها در یــک بانک،یک میلیون 

حساب بی هویت وجود دارد.
بیش از یکسال از آغاز روند ســاماندهی حساب های 
بانکی می گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی هویت 
در نظام بانکی، بســیار باال اســت. همان روزهایی که 
بحث ساماندهی حساب های بی مالک در نظام بانکی 
مطرح شــد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از 
وجود 3۰۰ میلیون حســاب بانکی به میان می آورد 
و اعــالم می کرد که بخشــی از این حســابها، هویت 
مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای 
بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک ســال 
اســت که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ 
اما همچنــان آمار و اقامــی که در ایــن رابطه مطرح 
می شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، 
عدد یک میلیون حســاب بانکی بی هویت نیز به ثبت 

رسیده است.
هر چند کــه حســاب های بانکی به لحــاظ اهمیت 
امنیتی، بســیار حائز اهمیت هســتند؛ اما به هر حال 
این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر 
کاالیی می تواند باعث سوء اســتفاده دیگران شود و 
این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ 
همانطور کــه زمانی یــک زمین بی صاحب باشــد، 
دیگران می توانند با کشــیدن یک حصار، از آن بهره 
ببرند یا یک ســاختمان بی صاحب نیز، به  مرور زمان، 

تخریب شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حســاب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و 
وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکــی از هویت فرد یا در 
قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می توانند از 

آن سود ببرند.
 روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطالعات درست برای 
یک حساب بانکی است که خود می تواند موجب سوء 
اســتفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن 
مفاســد اقتصادی شــود. به عبارت دیگر، مفسدینی 
که بــرای مخفی کردن تراکنش هــای کالن خود، به 
اســتفاده از حســاب اطرافیان یا اجاره حساب روی 
می آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی هویت نیز بهره 

خواهند برد.

شروع ساماندهی حساب های بانکی از سال 9۵
پــس از گســترش حســاب های بانکی و اســتفاده 
روزافزون مــردم از کارت هــای بانکی بــرای انجام 

معامالت، تشــخیص هویــت صاحبان حســاب ها 
موردتوجه قرار گرفته اســت که در همین راســتا، از 
اواخر سال 9۵ تحلیل، تولید و توســعه سامانه نهاب 
)نظام هویت سنجی اطالعات مشــتریان بانکی( در 
دســتور کار بانک مرکزی قرار گرفــت. در واقع، این 
ســامانه با اتصال به داده های ســازمان ثبت  احوال، 
ثبت اسناد و اطالعات بانک های تجاری امکان اعتبار 

سنجی مشتریان را فراهم می کند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی 
این ســامانه به صورت مدام را در آذر 97 به بانک ها و 
مؤسســات غیر بانکی ابالغ کــرده و در نهایت، پایان 
فرصت بانک ها برای این بروز رســانی اردیبهشت 97 
اعالم شد و بانک مرکزی در این ماه بخش نامه مسدود 
کردن حســاب های فاقد اطالعات هویتــی کامل را 

صادر می کند.
در این میــان، اولین آمــار از وضعیت ســاماندهی 
حســاب های بی هویت در کشــور به بانک ملی ایران 

بازمی گردد. 
طبــق آمار ارائه شــده، در حــال حاضــر 9۵ درصد 
حســاب ها در این بانک احراز هویت شــده اندکه این 
عدد در نگاه اول اگرچه رضایت بخش اســت، اما یک 
محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی مانده حساب ها، 

روی دیگر این آمار را نمایان می سازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشــناس مسائل بانکی، در 
گفتگو با مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشــر شده از 
ســوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک 
ملی با 323۶ شــعبه، دارا بودن بزرگ ترین هلدینگ 
در بین بانک ها و رتبه دوم از نظــر تعداد کارت بانکی 
از مهمترین بانک های کشور اســت و با توجه به آمار 
۵۰۰ میلیونی حســاب های بانکی در کشور می توان 
با یک تخمین حداقلی گفت کــه 2۰ میلیون نفر در 
این بانک حساب دارند. با محاسبه ای ساده ۵ درصد از 
حساب های این بانک برابر با 1 میلیون مورد بی هویت 

است.
وی افزود: بر این اســاس، اگر عده ای فقط از 1 درصد 
این 2۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار 
مالیاتی بهره ببرند، یعنی از 1۰ هزار حســاب بانکی 

برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، بــا اندکی تأمــل و توجه به این 
نکته کــه بانک ملی یکــی از معتبرتریــن بانک های 
کشــور اســت، می توان به عمق ماجرا پی برد. برای 
مثال با همین 1۰ هزار حســاب بانکی، 1۰ مفســد 
اقتصادی در ســطح وحید مظلومین یا همان سلطان 
ســکه می توانند مفاســد خود را پنهان کنند؛ اما این 

فقط یکی از 41 بانک موجود در اقتصاد کشــور است 
و مطمئناً اگر تعداد حساب های بی هویت در بستر 41 
بانک کشور بررسی شــود، باید منتظر اعدادی بسیار 

بیشتر از 1 میلیون حساب بی هویت بود.
وی اظهار داشــت: این حجم از حساب های بی هویت 
نشــان دهنده وضعیــت نابســامان حســاب های 
بانکی در کشــور اســت که به مأمنی برای فسادهای 
گســترده تبدیل شــده اســت. مطمئناً با مســدود 
کــردن بی هویت ها و قاعده مند ســاختن اســتفاده 
از دیگر حســاب ها می توان بــا پدیده هایی همچون 

حساب های نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اســاس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال 
جــاری، 228 میلیــون و 79۵ هــزار و 831 کارت 
برداشــت، دو میلیــون و ۶87 هــزار و 721 کارت 
اعتباری و 1۰9 میلیون و ۵19 هــزار و 847 کارت 
خرید/هدیه و یک میلیون و 978 هزار و 72۵ کارت 
پول الکترونیک توســط بانک ها صادر شــده است، 
بنابرایــن در مجمــوع 342 میلیــون و 982 هزار 
و 124 کارت تــا این تاریخ در کشــور صادر و توزیع 
شــده اســت. البته این رقم در پایان فروردین سال 
139۶ بیش از 412 میلیون فقره بوده است، به بیان 
دیگر کم شدن این کارت ها نشــان  می دهد که این 
آمار شامل کارت های منقضی شــده نیست و تنها 
کارت هایی را شــامل می شــود که در تاریخ مذکور 

فعال هستند.
اما الزم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. 
داده های بانک مرکــزی از تعــداد کارت های صادر 
شــده به تفکیک بانک ها و تاریخ آنها منتشر می شود. 
داده های بســیاری از این بانک ها کــه در تاریخ های 
جدید به روز شده، تازه نیســتند و مربوط به سال های 

قبل است. 
به طور مثال، در جدیدتریــن آمارهای بانک مرکزی 
که مربوط به خرداد ســال 1398 می شود، داده های 
بانک انصار مربوط به شــهریور ســال 1393، بانک 
صنعت معدن و ســرمایه هم مربوط به ســال 1394 
اســت. حتی در این لیســت دو بانک قرض الحسنه 
رسالت و مؤسســه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان 
کارت های صادره خود ارائه نکرده و در مســتطیل ها، 
جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است.  جالب است 
بدانیم از میان 38 بانک و مؤسسه اعتباری موجود در 
این لیست، تنها 11 مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک 
مرکزی )خرداد 1398( همســانند و داده های مابقی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ های قبل 

از آن می شود.
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میلیارد تومان شد
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد 98 
به 347 هزار میلیارد تومان رســید که نسبت به 
مدت مشابه پارسال 2۵.7 درصد رشد داشته، اما 
میزان بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی 7.4 

درصد کاهش یافته است.
بدهی بخــش دولتی بــه نظام بانکــی به دلیل 
ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های 

دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.
بر اســاس بررســی های آماری بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، میــزان بدهی بخش 
دولتی به شــبکه بانکی در دوره زمانی یکســاله 
)خرداد 97 تــا خــرداد 98( حــدود 71 هزار 

میلیارد تومان رشد کرده است.
بدهی بخش دولتی به شــبکه بانکی در خرداد 
97 حدود 27۶ هزار میلیارد تومان و در اســفند 

97 معادل 332 هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در اسفند 9۶ 

معادل 229 هزار میلیارد تومان شده بود.

بانک ها در بهار چقدر وام دادند؟
مانــده تســهیالت اعطایی بانک ها و موسســات 
اعتباری در پایان فصل بهار ســال جــاری به رقم 
1333۶.1 هزار میلیارد ریال رســیده که نسبت 
به اسفندماه سال 97 با رشــد 2.۶ درصدی روبرو 
بوده اســت.آخرین آمار منتشــره از سوی بانک 
مرکزی در خصوص عملکرد بانک ها و موسســات 
اعتباری کشور حاکی از آن است که در خردادماه 
ســال جاری مانده تســهیالت اعطایی بانک ها و 
موسسات اعتباری به رقم 1333۶.1 هزار میلیارد 
ریال رســیده که نسبت به اســفندماه سال 97 با 
رشــد 2.۶ درصدی روبرو بوده اســت.در این بین 
از مجموع تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری ۶.2 درصد به تســهیالت قرض الحسنه 
مربوط می شود و حجم عمده عملکرد تسهیالتی 
بانک ها به مشارکت مدنی با 3۰.۵ درصد و فروش 

اقساطی با 29.1 درصد مربوط است.
الزم به ذکر اســت که رقم تســهیالت اعطایی 
بانک ها وموسســات اعتباری کشــور در بخش 
قرض الحســنه در پایان خرداد ماه رقم 831.7 
هزار میلیارد ریال بوده که نســبت به سال 9۶ با 

رشد ۶ درصدی روبرو بوده است.
همچنیــن در مــاه مــورد بررســی ۶.7 درصد 
از تســهیالت پرداختــی در بخــش بانک هــای 
غیردولتی و موسســات اعتباری پرداخت شــده 
که بالغ بــر ۵۶3.9 هزار میلیارد ریــال به صورت 
قرض الحســنه و 4۰.3 درصــد کل اعتبارات ارائه 
شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 

339۰.2 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت 
تسهیالت به بخش های مختلف در پایان خرداد 
ماه 98 نشــان می دهد که به میزان 8۶.7 هزار 
میلیارد ریال معادل 3.1 درصد تســهیالت در 

قالب قرض الحسنه پرداخت شده است.
الزم به ذکر اســت که 13.8 درصــد کل منابع 
بانک های تخصص در پایان خرداد 98 به میزان 
382.1 هزار میلیارد ریال در بخش مشــارکت 

مدنی به متقاضیان پرداخت شده است.
بررســی ها حاکی از آن اســت که در ماه مورد 
بررســی 8.4 درصــد از تســهیالت بانک های 
تجاری ب صورت قرض الحســنه پرداخت شده 
که رقم آن بالغ بر 181.1 هزار میلیارد ریال بوده 
و این درحالی است که میزان تسهیالت اعطایی 
قرض الحســنه بانک های تجاری در اسفند سال 

97 حدود 1۶7.9 هزار میلیارد ریال بوده است.
گفتنی اســت 13.8 درصد تسهیالت بانک های 
تجاری به رقم 298.8 هزار میلیارد ریال در پایان 
خرداد ماه به صورت مشــارکت مدنی پرداخت 
شــده که این رقم در اسفندماه ســال قبل از آن 

314 هزار میلیارد ریال بوده است.



شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی اعالم نرخ گندم

دولت کشاورزان را در گندمزارها نگه می دارد؟
زهرا مهدوی    1۰روزتــا پایان مهلت قانونی دولت 
برای اعالم نــرخ خریدتضمینی مانــده و باتوجه به 
اینکه برخی دســتاوردهای خودکفایــی به دلیل بی 
توجهی دچار آسیب شــده باید دید امسال دولت نرخ 
معقولی تعیین خواهد کرد یــا خیر.درحالی که تنها 
1۰ روز به پایان مهلت قانونی دولــت برای اعالم نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی مانده دولت 
در ســالجاری به دلیل کوتاهی در اجرای این قانون، 
برخی از توفیقات مهم خــود را در زمینه خودکفایی 
محصوالت استراتژیک از دست داده و وضعیت تولید 
در سال زراعی جدید به شدت به این مساله وابسته است 
که دولت نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
را به موقع و مناسب اعالم کند.یکی از مهمترین اتفاقاتی 
که در ســالجاری رخ داد این بود که کشاورزان به دلیل 
پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، برخالف سالهای 
گذشــته حاضر نشــدند تمام  محصول تولیدی خود را 
تحویل دولت بدهند و حــدود 2.۵ میلیون تن گندم از 

چرخه خرید تضمینی خارج شد.

واکنش دیرهنگام وزارت جهاد
چندی پیش عبــاس کشــاورز، معاون وزیــر جهاد 
کشــاورزی نیــز در مراســم هفتمیــن گردهمایی 
سراسری کشــت محصوالت زراعی )آغاز سال زراعی 
99-98( از سیاســت های غلط دولــت در این زمینه 
انتقاد کرد واظهار داشــت: مداخالت دولت توفیقات 
ما را در زمینه تولید برخی محصوالت از جمله شــکر، 
گنــدم و دانه های روغنی تحت الشــعاع قــرار داده و 
نگرانی هایــی در این زمینــه ایجاد کرده اســت.این 
اظهارات عباس کشــاورز درحالی اســت که بسیاری 
از کارشناســان و مســئوالن معتقدنــد وزارت جهاد 
کشاورزی باید بســیار زودتر به این مســائل واکنش 
نشــان می داد و بــه عنــوان متولی تولیــد از حقوق 
کشــاورزان در برابر دولت دفاع مــی کرد.همچنین، 
اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در همین 

مراسم با بیان اینکه کشت گندم پاییزه از شهریورماه در 
غرب و شمال غرب کشور شــروع می شود، افزود: برای 
سال زراعی جدید )98-99( هدف گذاری تولید 14.۵ 
میلیون تن گندم داریم کــه میزان مصرف داخلی بین 

13 تا 13.۵ میلیون تن است.

دولت قیمت گندم را به موقع و مناسب اعالم کند  
مجری طرح گندم اظهارامیدواری کرد: دولت با اعالم 
به موقع قیمت خریــد تضمینی گنــدم و تعیین نرخ 
مناسب انگیزه کشــاورزان را برای تولید افزایش دهد.

براســاس این گزارش درحالی که برخی تشکل های 
تولیدی قیمت پیشنهادی برای گندم را در سال زراعی 
جدید 2۵۵۰ تومان اعالم می کنند، معاون امور  زراعت 
وزیر جهاد کشاورزی در این باره  گفت: قیمت دو هزار 
و ۵۵۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از 
کشاورزان مورد تائید وزارت جهادکشاورزی نیست و 

قیمت پیشنهادی ما بیشتر از این میزان است.

البرز
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مذهبی البرز تامین شد
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز 
اقالم غذایی مورد نیاز هیــات های مذهبی این 
استان را تامین کرده اســت و توزیع این اقالم تا 

پایان ماه صفر ادامه دارد.
سرپرســت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان البرز در نشســت کارگروه تنظیم بازار 
این استان گفت: بر این اساس اداره کل تبلیغات 
اسالمی اســتان مســئول صدور حواله در این 
بخش بوده و هیاتهای مذهبــی را برای دریافت 
اقالم غذایی به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار البرز 
معرفی میکند.رامیــن ربیعی ادامه داد : معاونت 
نظارت و بازرسی سازمان صمت البرز، تعزیرات 
حکومتی و حراســت  اداره کل تبلیغات اسالمی 
اســتان بر روند صدور حواله و توزیع این اقالم را 

نظارت می کنند.

دعوت از محققان خارجی برای 
گسترش مراودات بین المللی 

موسسه رازی
رئیس موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی 
رازی گفــت کــه از متخصصــان و محققان 
بیــن المللی بــرای برگزاری ســخنرانی های 
علمی دعوت می شود تا مراودات بین المللی این 

موسسه گسترش یابد.
دکتر علــی اســحاقی با اشــاره بــه برگزاری 
ســخنرانی های علمی با حضور اساتید برجسته 
از کشــورهای آلمان و ایتالیا در موسسه رازی، 
افزود: در چند ســال اخیر با توجه به سیاســت 
توسعه روابط بین المللی موسسه رازی، از حدود 
2۰ متخصص شــناخته شــده جهانی در حوزه 
فعالیت های تشــخیصی مرتبط با حوزه کاری 
موسســه برای حضور و برگــزاری کارگاه های 

آموزشی و سخنرانی علمی دعوت شده است.
 وی بیان داشــت: این برنامه ها عالوه بر تقویت 
مراودات بیــن المللی، زمینه حضــور و بازدید 
محققان داخلی از فعالیت مراکــز بین المللی را 
فراهم کرده و به واقع نوعی ســرمایه گذاری در 
جهت اهداف سازمانی موسســه رازی و اجرای 
طرح های مشــترک  با مراکز معتبر بین المللی 

است.
دکتر اسحاقی با اشاره به حضور دکتر »هلموت 
هات زل« از آلمان و دکتر »ســکی« از کشــور 
ایتالیا برای حضور در کنگره بین المللی میکروب 
شناســی ایران در کرمــان، یادآور شــد: این 2 
محقق نیز به دعوت موسســه رازی برای حضور 
و سخنرانی در کنگره بیســتم به ایران آمدند و 
با اتمام کنگره از آنها دعوت شــد بــا حضور در 
موسســه رازی در خصــوص فعالیــت های 
تشــخیصی به ســخنرانی و برگــزاری کارگاه 

آموزشی  بپردازند.
وی اضافه کــرد: در روزهای گذشــته 2 ورک 
شاپ آموزشــی برای محققان و اعضای هیئت 
علمی موسسه رازی، با سخنرانی دکتر هات زل 
و دکتر ســکی در مورد بیماری های کالمیدیا، 
کمپیلوباکتــر، مقاومت میکروبی، ســالمونال 
و این گــروه از پاتوژن ها کــه در حیات وحش 
هستند و جزء بیماری های مشترک )زئونوزها( 
محسوب می شود، برگزار و همچنین مباحثی 
درباره همــکار های علمی بیــن المللی مطرح 

شد.
 رئیس موسســه رازی همچنین از برنامه بهینه 
ســازی آزمایشــگاه های تخصصی موسســه 
رازی خبر داد و اضافه کرد: آشــنایی با عملکرد 
آزمایشــگاه های مرجــع و رفرانس ســازمان 
جهانی بهداشت دام در اروپا، مرور استانداردها، 
اهداف، روش کار و تکنیک هــای جاری در این 
آزمایشــگاه ها، از دیگر اهداف دعوت از محققان 
و متخصصان شــاغل در آزمایشگاه های مرجع 

جهانی است.



تنظیم بازار پاسخ گمرک را نداد

سرنوشت برنج های دپو شده در ابهام
سمیه رسولی    موضوع ترخیص برنج های وارداتی 
در گمرک مانــده در حالی به چالــش جدید اقتصاد 
کشــور تبدیل شــده که متولیان مربوطه در وزارت 
صمــت وکارگروه تنظیــم بازار هنوز پاســخی برای 

تعیین تکلیف این محموله ها نداده اند.
بعــد از اینکه قانون انتــزاع یا تمرکــز وظایف بخش 
کشــاورزی لغو شد، امســال برای اولین بار اعالم شد 
که در فصل برداشت برنج، امکان واردات این محصول 
فراهم است اما با فشار جامعه کشاورزان و رسانه ها این 
لغو ممنوعیت برداشته شــد و رییس سازمان برنامه 
و بودجه به کشــاورزان قول داد که ایــن ممنوعیت 

شکسته نخواهد شد.
ممنویت واردات برنج در فصل برداشت سالها است که 
با نظر وزارت جهاد کشــاورزی در فصل برداشت برای 
حمایــت از تولید کنندگان داخلی اعمال می شــود، 
ولی ستاد تنظیم بازار امســال ظاهرا بدون نظر بخش 
کشــاورزی این تصمیم را گرفت و در فصل برداشت 
اجازه واردات برنج را صادر کرد و همین امر باعث شد 

که تجار و بازرگانان بــرای واردات این محصول اقدام 
کنند و محصول خود را به گمــرک بیاورند اما امکان 
ترخیص آن را نداشته باشند و مشکالتی نیز برای آنها 
نیز ایجاد کرد و از سویی دیگر این موضوع محلی برای 
جدال بین گمرک ایران، کارگروه تنظیم بازار، وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

شده است.
در حال حاضر از سرنوشت برنج های وارداتی اطالعی 
در دســت نیســت و از این رو گمرک ایران در مکاتبه 
ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت خواســتار تعیین 

تکلیف موجودی برنج در بنادر کشور شده است.
یکی از آخریــن نامه هایی که از ســوی گمرک ایران 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارســال شــده، بر 
ضرورت پاسخگویی این وزارتخانه و کارگروه تنظیم 
بازار بر موضوع برنج های مانــده در بنادر و گمرکات، 
تاکید شده اســت.در بخشــی از نامه مهرداد جمال 
ارونقی معــاون فنی و امور گمرکی گمــرک ایران به 
حســین مدرس خیابانی قائم مقــام وزیر صنعت در 

امور بازرگانی کــه مربوط به تاریخ 1۶ شــهریور ماه 
می شــود، آمده بود: نظر بر اینکه تاکنون پاسخی در 
خصوص نامه های ارسالی این ســازمان واصل نشده 
که این امر نارضایتــی صاحبان کاال و فعاالن تجاری و 
واردکنندگان برنج را در پی داشــته است و همانگونه 
که در نامه شــماره 77498۵/98 مــورخ 98/۶/12  
نیز به استحضار رســیده نظر بر اینکه موضوع تعیین 
تکلیف موجودی برنج در بنادر کشور، از سوی معاون 
محترم بازرگانی داخلی و کارگــروه تنظیم بازار طی 
نامه شــماره 148۰14/۶۰ مورخ 27/۵/98 از معاون 
محترم توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی استعالم و پاسخ الزم طی نامه شماره 
م/1434/98 مورخ  98/۶/۶ از ســوی مرجع مذکور 

ارائه گردیده است.
مستدعی اســت دســتور فرمایند به قید فوریت در 
خصوص موضوع تعیین تکلیف نموده و نحوه اقدام را 
جهت ابالغ به گمرکات اجرایی کشور به این سازمان 

اعالم دارند.

البرز

اســتاندار البرز گفت: با وجود تبلیغات 
ســوء دشــمنان، امروز ایران اسالمی 
در زمینه ســاخت تجهیزات مدرن و 
پیشرفته نظامی به خودکفایی رسیده 
و از اقتدار دفاعــی و نظامی برخوردار 

است.
عزیزاله شهبازی در نشست هماهنگی 
برگــزاری رژه هفتــه دفــاع مقدس 
در اســتان البــرز افــزود: در حــوزه 

هــای مختلف موشــکی، 
تســلیحاتی، تانــک هــا، 
پهپادها و ســایر ملزومات 
دفاعی امروز  شرایط بسیار 
خوبی داریم کــه باید این 
آمادگی و اقتــدار نظامی را 

به نمایش بگذاریم.
وی ادامــه داد: البرز نیــز در موقعیت 
اســتراتژیکی قرار دارد که نزدیکی به 

پایتخت و بسیاری از عوامل 
دیگر اهمیت این اســتان را 
در برگزاری هر چه باشکوه 
تر رژه هفتــه دفاع مقدس، 
کند.استاندار  بیشــتر می 
البرز با اشاره به سخنان وزیر 
امور خارجه کشــورمان در 
خصوص آمادگی دفاعی ایران، اضافه 
کرد: دکتــر ظریف بر این باور اســت 

که اگر کشــور در دوران دفاع مقدس 
از امــکان نظامی موشــکی برخوردار 
بود، هرگز دشــمن با بن دندان مسلح، 
جرات حملــه پیدا نمــی کرد.اکنون 
عالوه بــر تجهیزات بــه روز، نیروهای 
نظامی کشــور نیز روحیه باالیی دارند 
که مجموعه ایــن آمادگی ها باید برای 
تقویت اعتماد مردم و آگاهی دشمنان 

به منصه ظهور گذاشته شود.

عرضــه دام زنــده که پیــش از این به 
صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر 
کرج انجام می شد و عوارض بهداشتی 
و زیســت محیطی را به همراه داشت، 
از این پــس و با احداث مرکــز دائمی 
عرضه دام زنــده در شــهر، به صورت 
متمرکز انجام می گیرد.رئیس سازمان 
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده 

شهرداری  کشاورزی  های 
کرج با اعــالم خبر احداث 
این مرکز، محــل آن را در 
حصار و با مســاحتی بالغ بر 
پنج هزار متــر مربع عنوان 
کرد.عباس وحیدی با بیان 
اینکه طی روزهای گذشته 

با حضور معاون مدیر کل و رییس اداره 

حفاظــت محیط زیســت 
و اداره دامپزشــکی کــرج 
از محل پیش بینی شــده 
بــرای این مرکــز بازدید 
داشته ایم، اضافه کرد: این 
اقدام برای نخستین بار در 
کرج انجام می شود و هدف 
آن عالوه بر متمرکز کردن این صنف، 

جلوگیــری از انتشــار آلودگی های 
بهداشتی و زیســت محیطی در شهر 

است.
رئیس ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فــرآورده های کشــاورزی 
شهرداری کرج  گفت: با اجرایی شدن این 
طرح، از جابجایی عوامــل بیماری زا در 

جمعیت های دامی جلوگیری می شود.

استان

شهر

ایران اسالمی از اقتدار دفاعی برخوردار است

ج عرضه متمرکز دام زنده در کر
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ج بیایند خود به کر
مدیــرکل انتقــال خون البــرز گفــت: پیگیر 

راه اندازی پایگاه انتقال خون فردیس هستیم.
محمدرضــا مهــدی زاده اظهارکرد: تاســوعا و 
عاشورای حســینی را در پیش داریم و طی این 
دو روز شاهد مراجعه تعداد زیادی از شهروندان 
به پایگاه هــای انتقال خون بــرای اهدای خون 

هستیم.
وی ادامه داد: در این ایــام پایگاه مرکزی، پایگاه 
میــدان توحید و مرکــز جامع اهــدای خون از 
ســاعت 8 صبح الی 19 میزبــان اهداکنندگان 
اســت.وی توضیح داد: عالوه براین، در تاسوعا 
و عاشــورا، تیم ســیار انتقال خون در امام زاده 
محمد)ع( هم حضور دارند و از ســاعت 1۰ الی 
19 نســبت به دریافت خون شــهروندان اقدام 

می کند.
این مســئول خاطر نشــان کرد: از شهروندان 
تقاضا می شــود اهدای خون خود را به ســاعات 
پایانی کار پایگاه ها موکول نکننــد تا بتوانند به 

موقع نذر خود را ادا کنند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح نذرخون در 
استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه ممکن 
است همه اهداکنندگان موفق به ادای نذر خود 
نشوند، طرح اهدای خون تا پایان ماه محرم اجرا 
می شود و شــهروندان می توانند تا آخر این ماه 
به پایگاه های انتقال خون مراجعــه  و نذر خود 

را ادا کنند.
مهدی زاده با اشــاره به اینکه اهداکنندگان باید 
به پایگاه های کرج مراجعه کنند، توضیح داد: به 
دلیل کمبود نیرو وامکانات امکان اعزام تیم های 
سیار به سایر شهرستان های استان وجود ندارد 
و اهداکنندگان باید بــرای ادای نذر خود به کرج 

مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون البرز بــا بیان اینکه پیگیر 
راه اندازی پایگاه انتقال خون فردیس هســتیم، 
گفت: با رایزنی با شهرداری بنا شده زمینی برای 
این کار بــه انتقال خون واگذار و شــهرداری در 

فرایند ساخت وساز این پایگاه هم کمک کند.

شکارچیان بزکوهی طالقان 
دستگیر شدند

شــکارچیان غیرمجاز یک راس بــز کوهی در 
ارتفاعات طالقان اســتان البرز توسط ماموران 
اداره حفاظت محیط زیست این استان دستگیر 

شدند.
مهرشــاد احمدوندی  فرمانده یــگان حفاظت 
محیط زیست استان البرز گفت که 2  شکارچی 
غیرمجــاز بــا ورود بــه منطقه شــکار ممنوع  
شهرســتان طالقان اقــدام به شــکار یک راس 
بزکوهی کرده بودند که توســط محیط بانان به 

دام افتادند.
 این شکارچیان پس از ســاعت ها تعقیب و گریز 
در کوه های طالقان دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
احمدوندی اظهار داشــت: الشــه  یک راس بز 
وحشــی به همراه یک قبضه اســلحه شکاری از 

این افراد کشف و ضبط شد.
بر اســاس مصوبه شــماره 38۰ شــورای عالی 
محیط زیســت بهای شــکار هــر رأس کل و بز 
وحشی به مبلغ 1۰۰ میلیون ریال است که پس 
از صدور حکــم قضایی به حســاب خزانه دولت 
واریز می شود.با توجه به شکار غیرمجاز مجازات 
کیفری براســاس ماده 11 قانون شکار و صید در 
مورد این جرم مســتوجب تعقیب کیفری از 91 
روز تا سه ماه حبس یا جزای نقدی از 22 میلیون 
و ۵۰۰ هزارریال تا 4۵ میلیون  ریال و برای حمل 
غیر مجاز مهمــات جنگی به اســتناد بند »پ« 
ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات 
بوده و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز به 2 تا 

پنج سال حبس محکوم می شوند.



شیوه تعیین قیمت مسکن تغییر کرد

رکود شدید در بازار واحدهای لوکس
محسن محروقی   شــیوه تعیین قیمت مسکن در 
ایران تغییر کرده است و حاال دیگر این محله و منطقه 

نیست که تنها مولفه تعیین قیمت در بازار نیست.
مسکن لوکس حاال جزء جدایی ناپذیر بازار مسکن در 
ایران است . از لواسان تا اسالمشهر و البته در تهران تا 
بندرعباس ، همه جا واحدهــا میکونی لوکس و گران 

قیمت به چشم می خورند .
در گذشــته زمین مهمترین مولفه در تعیین قیمت 
مسکن محسوب می شــد اما در شــرایط کنونی این 
زمین اهمیت خود در این پروسه را از دست داده است 
چرا که شکل و شــیوه تعیین قیمت مسکن در کشور 
تغییراتی جدی را تجربه کرده اســت. تغییر مکانیزم 
قیمت گذاری مسکن ریشه در تغییر شیوه ساخت در 
ایران دارد، گام برداری به ســمت احداث واحدهای 
لوکس سبب شده است این بازار شاهد چرخشی مهم 

در این حوزه باشد. 
 بررسی ها نشــان می دهد ســهم واحدهای لوکس 
خالی مانده از کل واحدهای مسکونی خالی مانده در 
بازار بسیار باالســت به طوری که می توان واحدهای 
مســکونی بحرانی و خالی مانده در ایــران را لوکس 
دانســت چرا که قیمــت آن باالتر از قــدرت خرید 
می ایستد . تورم مسکن چنان ســرعت گرفته است 
که حتی مسکن مصرفی نیز از دســترس بسیاری از 
خانوارهای متقاضی خارج شده اســت اما لوکس ها 

ساز دیگری را در این بازار می زنند .

چر بازار مسکن منجمد شد؟
هادی حق شناس، کارشــناس اقتصادی و استاندار 
گلستان معتقد است طبقه ای جدید در ایران شکل 
گرفته است که متقاضی مســکن لوکس، خودروی 
لوکس و نمادهای اشرافیت و ثروت در ایران است اما 
همین طبقه در دوره هایی که اقتصاد با بحران روبرو 
می شــود تقاضایش را خارج می کنــد ، این چنین 
اســت که رکود بازار مســکن لوکس از بازار مسکن 
مصرفی باالتر اســت و این واحدهای مسکونی بدون 
تقاضــا مانده و به انجماد بازار مســکن منجر شــده 

است . 
این نکته از سوی فعاالن بازار مســکن نیز مورد تایید 
قرار مــی گیرد، فعــاالن این بازار معتقدند مســکن 
لوکس در جای جای کشور بی مشــتری است اما در 
نقاطی که تجمع مسکن لوکس وجود دارد و شهرک 
سازی خاص شده است، مانند باستی هیلز در لواسان 
این رکود به چشم نمی خورد چون طبقه متقاضی این 

نوع زندگی به اندازه کافی پول دارد . 

راهکار تعیین قیمت
 حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک 
در پاسخ به این ســئوال خبرانالین که آیا بازار مسکن 
مصرفی راکد است یا بازار مسکن لوکس گفت: طبیعتا 
بازار مسکن لوکس با بحرانی جدی روبروست و حجم 

خرید وف روش کاهش یافته است. 
 وی در پاســخ به این ســئوال که آیا رکود در برخی 
مناطق گران تر پایتخت مشــهود است یا خیر؟ گفت: 
نکته مهم اینجاســت که شــیوه تعیین قیمت ملک 
تغییر کرده است، پیش تر به واسطه محل قرارگیری 
یک واحد مســکونی در یک منطقه ، قیمت تعیین 
می شــد اما امروزه این نوع سازه و امکانات ساختمان 
اســت که قیمت را تعیین می کند، وقتی ساختمانی 
باشگاه ورزشی و اســتخر و ســونا و آسانسور اسباب 
کشی و ... دارد قیمت باالتری برای آن تعیین می شود 

و ساختمان های معمولی نیز قیمت پایین تر دارند . 
 وی ادامه داد: این ساختمان ها در حالی احداث شده 
اســت که فعال پولی برای خریدشــان وجود ندارد از 
این رو با انبوه واحدهای مســکونی خالی مانده روبرو 

هستیم . 
 وی گفت: همین حاال در گران تریــن منطقه تهران 
واحدهای مســکونی هســت کــه قیمــت هایی دو 
برابر قیمت عــرف منطقه دارد چرا کــه امکانات این 

واحدهای مسکونی بسیار باالست. 
 نایب رییــس اتحادیه مشــاوران امــالک تهران در 
توضیح دالیل بروز این اتفاق گفت: از دهه 8۰ الگوی 

ساخت مسکن تغییر کرده، یعنی 
واحدهای لوکس بیش از کشش 
بازار ساخته شدند ولی واحدهای 
عمومی و مردمی چندان رشــد 
نکردنــد. به همیــن دلیل اکنون 
اغلب واحدهای خالــی تهران را 
واحدهای لوکسی در بر می گیرند 
که نســبت بــه درآمــد عمومی 
جامعه قیمــت بیشــتری دارند 
و تعداد کســانی کــه می توانند 
صاحــب آن شــوند کمتــر از 
واحدهایی است که ساخته شده 

است.
او در رابطــه با قیمــت واحدهای 
مســکونی در محــالت مختلف 
گفت: در شــمال تهران، از شمال 
شرق تا شمال غرب تقریبا قیمتها 
یکسان هستند اما این سازه های 

خاص هســتند که قیمت های باال دارند. یعنی مثال 
واحدهایی با متر 9۰ میلیون تومان چندان براســاس 
قیمت زمین تعیین قیمت نشــدند، بلکه ســازه آنها 
بعالوه امکانات رفاهی که آن ها را الکچری کرده سبب 
شده تا قیمت برخی واحدها ســر به فلک بکشند. این 
مهم سبب شده حتی در لواسانات نیز که یک منطقه 
اطراف تهران اســت نیز قیمت واحدهــای خاص به 

اندازه مناطق شمالی تهران باشد.

تقاضا برای مسکن هست، پول نیست
فرشــید پورحاجت، کارشناس بازار مســکن با بیان 
این که مهاجرت از کالنشــهرها به شــهرهای اطراف 
نشان می دهد تقاضا برای مسکن وجود دارد اما مردم 
نقدینگــی ندارند، گفت: رکود مســکن خوشــحال 

کننده نیست بلکه برای اقتصاد کشور آفت است.
وی با بیان این که مهم ترین عامل ایجاد رکود در بخش 
مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، تصریح 
کرد: اگر در ماه های گذشته شــرایط بازار مسکن به 
صورت رکود تورمی بود، هم اکنــون تورم تا حدودی 
کنترل شــده اما رکود کمــاکان پابرجاســت. یک 
نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد تورم در 
سال گذشته شد. از طرف دیگر نقدینگی دست مردم 
نیست که بتواند به رونق در ســطوح اقتصاد از جمله 

بازار مسکن کمک کند.
پورحاجت درباره پیش بینی آینده گفت: من کاهش 

شدید قیمت مسکن را متصور نیستم. 

پالک
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افت بی سابقه قیمت وام مسکن
جهش قیمت خانه منجر به افــت 73 درصدی 
معامــالت و ریــزش بی ســابقه قیمــت اوراق 

تسهیالت مسکن شده است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه 
1398 بــه 13 میلیون و 3۰ هزار تومان رســید 
که البته نســبت به ماه قبــل 2.4 درصد کاهش 
یافت اما نســبت به ماه مشــابه ســال قبل 7۶ 
درصد افزایش نشــان داد. با وجودی که بازار به 
حد اشباع قیمت رســیده و انتظار می رود برای 
سه تا چهار سال مســیر ثبات را در پیش بگیرد، 
افت توان خرید متقاضیــان از یک طرف و عدم 
همخوانی سقف تسهیالت با قیمت روز مسکن، 
به کاهش شــدید تقاضا برای دریافت وام منجر 

شده است.
آن طور که مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن 
گفته است: شــرایط فعلی به لحاظ قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن، بی سابقه بوده است و تاکنون 
قیمت اوراق به این میزان ریزش نداشــته است. 
محمدحســن مرادی البته مقطع زمانی حاضر 
را بهتریــن فرصت برای خریــد اوراق به منظور 
دریافت تسهیالت خرید مسکن برای متقاضیان 
مصرفــی عنوان کــرده اســت. با ایــن وجود، 
کارشناســان معتقدنــد اگرچه قیمــت خرید 
اوراق تسهیالت مســکن )تسه( کاهش یافته اما 

متقاضیان واقعی، قدرت خرید خانه را ندارند.
با توجه به میانگین قیمت مســکن شهر تهران 
هم اکنون یک آپارتمــان 7۵ متری که به عنوان 
میانگیــن الگوی مصرف عنوان می شــود 977 
میلیون تومــان قیمت دارد. قیمــت یک واحد 
۶۵ متری 84۶ میلیون و یــک واحد ۵۵ متری 
با توجه به متوســط قیمت شــهر تهــران 71۶ 
میلیون تومان است؛ در حالی که سقف پرداخت 
تســهیالت برای زوجین تهرانــی 1۶۰ میلیون 
تومان اســت. بر این اســاس وام 1۶۰ میلیون 
تومانی، تنها 22 درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ 

متری در پایتخت را پوشش می دهد.
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در ماه قبل بیش 
از 44 هزار تومان قیمت داشــت اما در روزهای 
اخیر نوســان چندانی نداشته و حدود قیمت آن 
42 هزار تومان اســت که زوج های تهرانی برای 
دریافت وام 12۰ میلیون تومانی مسکن و جعاله 
باید حدود 1۰ میلیــون و 8۰ هزار تومان هزینه 

کنند.
در ایــن روزها کــِف قیمــت هــر ورق از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن حدود قیمت 41 
هزار تومان است. این اوراق بسته به اینکه در چه 
تاریخی منتشر شــده تا بیش از 42 هزار تومان 
هم داد و ستد می شوند. به عنوان نمونه هر ورق 
از اوراق تسهیالت مســکِن اردیبهشت 1398 
حدودا 42 هزار و ۶۰۰ تومان داد و ستد می شود 
و هر ورق از اوراق فروردیــن 1398 معادل 42 

هزار و 3۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین بیشــترین قیمت اوراق تســهیالت 
مسکن به مرداد ماه 1398 مربوط است. قیمت 
این اوراق 43 هــزار و 3۰۰ تومان اســت. دیگر 
اوراق منتشر شده در سال 1398 و اواخر 1397 
بیش از 42 هزار تومان معامله می شــود. اوراقی 
که در نیمه اول ســال 1397 منتشر شده است 
نیز حدود 41 هزار تومان داد و ستد می شود اما 
اوراقی که در سال 139۶ منتشــر شده و به سر 
رســیِد آن زمان زیادی نمانده است کمتر از 41 

هزار تومان قیمت خورده است.



رایزنی های بی نتیجه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک

وهای سرراهی ادامه بالتکلیفی خودر
زهرا شــکری    بعــد از پایــان مهلــت ترخیص 
خودروهای دپو شــده در گمرک با وجود رایزنی ها و 
ارائه پیشــنهادات در رابطه با ایجــاد راهکاری برای 
خودروهای باقی مانــده، هنوز هیات دولت تصمیمی 
در این باره نگرفته و صاحبان این خودروها بالتکلیف 

مانده اند. 
اخیرا طبــق توافقاتی که بین دســتگاه های مربوطه 
صورت گرفت امــکان ترخیص کاالهــای گروه )4( 
فراهم شد، اما در این بین نامی از خودروهای وارداتی 

نبود. 
این در حالی است که خودروهای وارد شده به گمرک 
حدود دو سال اســت که در آن باقی مانده و به دالیل 
مختلف امکان ترخیص نداشــتند تا اینکه بر اساس 
مصوبه هیات دولت از اواخر سال گذشته مهلت چهار 
ماهه ای برای صاحبان خودروها فراهم شد تا با انجام 
فرآیند تعیین شــده خودروهای خود را خارج کنند. 
این مهلت در اردیبهشت امســال به پایان رسید و بار 
دیگر دو ماه تمدید شد ولی از تیر ماه سال جاری دیگر 

تمدید نشده است.
وقتی زمان دو ماهه به پایان رســید حــدود ۶۶۵۰ 
دســتگاه از نزدیک به 13 هزار خودروی دپو شــده از 
گمرک خارج شــده بود ولی طبق اعالم گمرک بیش 
از 1۰۰۰ دستگاه که پروانه الکترونیکی نیز دریافت و 
آماده پایان مراحل برای ترخیص بودند به دلیل پایان 
یافتن زمان در گمرک باقی ماندند. در عین حال دولت 
اعالم کرد که فعال زمان ترخیص را تمدید نمی کند و 
یکی از دالیل آن این بود که یک بار زمان تمدید شده 

و فعال چنین تصمیمی نخواهند گرفت. 

با این وجود چندی نگذشــت که گمرک پیشنهادی 
را به وزارت اقتصــاد در رابطه با ترخیــص خودروها 
ارائه کرد که بتواننــد با اصالح بخشــنامه مربوطه و 
تغییر عبــارت »مهلت ترخیص«به »صــدور پروانه 
الکترونیکــی« حداقل تمام خودروهایــی که پروانه 
دریافت کــرده بودند از گمرک خارج شــوند؛ آن هم 

بدون نیاز به مهلت زمان ترخیص.
اکنون حدود دو ماه از آن گذشــته امــا ظاهرا هیات 
دولت هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است. این در حالی 
است که آنچه انجمن وارد کنندگان خودرو نیز اعالم 
کرده نشــان می دهد که روند ترخیــص خودروهای 
وارداتی دپو شده در گمرک مانند قبل بوده و تغییری 
در روند آن ایجاد نشده اســت. این انجمن اعالم کرده 
نامه نگاری های مختلفی درباره ترخیص خودروهای 

دپو شده انجام داده اما به نتیجه ای نرسیده است. 
از حدود 13 هزار خودرو دپو شــده ۶۶۵3 دستگاه در 
زمان پایان مهلت ترخیص به صاحبــان آنها تحویل 
داده شــده بود، 1۰48 دســتگاه پروانه الکترونیکی 
دریافت کرده و مابقی شــرایط مشــخصی نداشتند. 
ظاهــرا نزدیک بــه 3۰۰۰ دســتگاه نیز بــه دلیل 

پرونده های قضایی امکان ترخیص ندارند. 

آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو بــا بیان اینکه در 
حال حاضر به طور کلی بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو 
در گمرک ها مانده انــد، اظهار کــرد: روند ترخیص 
خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک ها مانند قبل 

بوده و تغییری در روند آن ایجاد نشده است.

مهدی دادفر افزود: در حال  حاضر برای 8۰۰ دستگاه 
گواهی نامــه گمرکی صادر شــده، حــدود 17۰۰ 
دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و 22۰۰ دستگاه 
خودرو قبض انبــار دارند. الزم به ذکر اســت 27۰۰ 
دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی هستند که به طور 

کلی بیش از ۶۰۰۰ خودرو در گمرک ها مانده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشــان کرد: 
نامه نگاری های مختلفی درباره ترخیص خودروهای 
مانده در گمرک انجام شــده اما تاکنــون نتیجه ای 
نداشته است. استداللی وجود دارد که گفته می شود 
مصوبه واردات خودروهای مانــده در گمرک یک بار 
تمدید شده است، اما در چهار ماه نخست دستگاه های 

اجرایی نمی توانستند آن را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی الزم در آن زمان بین 
بخش های مختلف وجود نداشــت. به جرات می توان 
گفت که مصوبــه تنها دو ماه امکان اجرا داشــت ولی 
امکان ترخیص 14 هزار خــودرو از گمرک در مدت 

زمان دو ماه تقریبا غیرممکن بوده است.
دادفــر دربــاره موضــوع واردات خــودرو از مناطق 
آزاد اظهار کــرد: موضوع واردات خــودرو از مناطق 
آزاد نیز اتفاق نخواهــد افتاد؛ چراکه بــرای واردات 
خودرو تفاوتی میان این مناطق با ســایر نقاط وجود 
ندارد. زمانی که مطلبی قابل حل نیســت نگاه ها را به 
سمت دیگر می کشــانند. همین نکته درباره واردات 
خودروهای کارکــرده نیــز وجــود دارد. زمانی که 
نمونه هــای صفــر را نمی توانیم وارد کنیــم، چگونه 
می تــوان در مــورد واردات خودروهای دســت دوم 

صحبت و آن را عملی کرد؟

پدال

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران 
خودرو گفت: هدف اولیه ایران خودرو 
دســتیابی به شــمارگان تولید روزانه 
دوهزار دستگاه اســت که با همکاری و 
هم افزایی با همــه نهادهای ذیربط به 

دنبال تحقق آن هستیم.
فرشاد مقیمی در نشستی با مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران 
ضمن ویــژه خواندن وضعیــت امروز 
حاکم بر کشور، صنعت خودرو را دارای 
ســهم قابل توجهی در اقتصاد کشور 

برشــمرد و افزود: افزایش 
ســرمایه از طریق تجدید 
ارزیابی دارایی ها نیز یکی از 
اقداماتی اســت که در حال 

اجرا و پیگیری آن هستیم.
دولت آمریــکا از قراردادن 
این صنعت در صدر فهرست 

تحریم ها اهدافی را دنبــال می کند و 
به دنبــال زمین گیر کردن آن اســت.
به گفتــه وی، خودروســازی عالوه بر 
اشتغال حدود 1.۵ میلیون نیروی کار 

در زنجیره تولید و خدمات 
پس از فروش، سهم باالیی 
را در ارزش افــزوده بخش 
صنعت به خــود اختصاص 

می دهد.
مقیمــی تصریــح کــرد: 
پتانســیل باالیــی در این 
بخش از ســوی دشــمن هدف گیری 
شده که وجود مشکل در بخشی از آن 
مانند دومینو به سایر بخش ها منتقل 
می شود.وی در عین حال گفت: با ساز 

وکارهای مختلفی توانســته ایم جلو 
برویم و در مقابل مشــکالت بایستیم، 
اکنون وفــاق و اتحاد درونــی بیش از 
گذشــته باید نمایان شــود تا بتوانیم 
مسائل را با هماهنگی سیستمی بیشتر 
مدیریت کنیم.مقیمی گفــت: باید با 
استفاده از ساز وکارهای مشخصی در 
همکاری های مشــترک از چالش های 
موجــود بکاهیــم و نتیجــه ایــن 
همکاری ها به طور قطع به ســود بنگاه 

تولیدی و اقتصاد کشور خواهد بود.

جاده مخصوص
و  وزانه دوهزار دستگاه در ایران خودر هدف گذاری تیراژ ر
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قیمت ارزان ترین خودروهای بــازار در آخرین 
روز هفته با کاهش مواجه شد.

هر چند فعاالن بازار از رکود شدید حاکم بر بازار 
خبر می دهند اما قیمــت ارزان ترین خودروها 
در بازار ایران یعنی خودروهایی که در محدوده 
4۰ تــا 7۰ میلیون تومان قــرار دارند، با کاهش 
مواجه شد تا شمارش معکوس برای تغییر کانال 

قیمتی آنها اغاز شود.
 بر اســاس اعالم فعاالن بازار، هر دستگاه پراید 
در بازار امور با کاهشــی نزدیک بــه ۵۰۰ هزار 
تومان به کف کانال 4۶ میلیــون تومان نزدیک 
شد. این خودرو هفته گذشته 47 میلیون تومان 
در بازار فایل شد. قیمت پراید 131 نیز فاصله ای 
دویست تا ســیصد هزار تومانی را با 42 میلیون 

تومان تجربه کرده است.
 در عین حــال هر دســتگاه تیبــا دو در بازار به 
قیمت ۵3 میلیون و پانصد تا ۵4 میلیون تومان 
فایل شــده اســت که در قیاس با هفته گذشته 
کاهشــی ۵۰۰ تا یک میلیون تومانی را نشان 

می دهد.
 تیبا صندوقدار نیــز با پایین آمــدن از مرز 49 
میلیون تومان، کاهشــی نزدیک بــه 9۰۰ هزار 
تومان را تجربه کرد.  قیمت ساینا رینگ فوالدی 
در فایل های اعالمــی از ۵4 میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان به ۵3 میلیون و ۵۰۰ تا ۵4 میلیون تومان 

رسیده است.
هر دســتگاه رانا نیز به نــرخ 7۶ میلیون تومان 
فایل شــد در حالی که هفته گذشته این خودرو 
7۶ میلیون و پانصد هزار تومــان در بازار عرضه 
شــد. قیمت پژو SLX 4۰۵ نیز کف کانال 7۰ 
  GLX 4۰۵ میلیون تومــان قرار گرفت و پــژو
نیز به قیمــت 73 میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان 

فروشنده دارد.
 ســمند LX  با رســیدن به 73 میلیون تومان، 
کاهشی 9۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد.  فعاالن 
بازار می گویند در صورت تداوم کاهش نرخ دالر 
بازار خودرو با ریزشــی بیش از ایــن میان روبرو 

خواهد شد.
 بســیاری از فعاالن بازار معتقدند چســبندگی 
باالی قیمت در بــازار خودرو ناشــی از حضور 
گسترده ســرمایه گذاران در این بازار از ابتدای 

سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری است.

پراید از سال ۹۹ شماره گذاری 
نمی شود

براســاس اعــالم رئیــس پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی نیــروی انتظامی، خــودروی پراید 
براســاس توافق صورت گرفته با شــرکت سایپا 
و وزارت صمــت از ســال 99 شــماره گذاری 

نمی شود.
ســردار هادیان فر رئیــس پلیــس راهنمایی 
و رانندگــی نیــروی انتظامــی درخصــوص 
شماره گذاری خودری پراید گفت: در خصوص 
خودروی پراید یازده ســال آســیب شناســی 
تصادفات انجام شده و مشــخص شده است که 
این خودرو خطــرات زیادی برای سرنشــینان 
دارد.وی افــزود: البته در تصادفــات 92 درصد 
علت وقوع تصادفــات علت انســانی دارد و اگر 
راننده به صورت ایمن رانندگی کند ســالم 
می مانــد و دیگر فرقی ندارد کــه خودرو پراید 

باشد یا ماشین دیگری.
ســردار هادیان فر ادامــه داد: اما اگــر از عامل 
انسانی عبور کنیم در خصوص پراید این خودرو 
آسیب های زیادی را در تصادفات ایجاد می کند 
یعنی تقریبا در هر تصادف 3.8 آســیب می زند 

یعنی یا منجر به فوت می شود یا مجروحیت.
رئیس پلیس راهــور ناجا گفت: مــا مراتب را به 
وزیر صنعــت و معدن اعالم کردیم و جلســاتی 
هم داشــتیم به شرکت ســایپا هم اعالم کردیم 
می دانید کــه ســه ســازمان درخصوص 

پالک گذاری نقش دارند.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران تشریح کرد

دالیل کاهش قیمت طال و سکه 
سید امیرحسین لواسانی  رئیس اتحادیه طال و 
جواهر تهران با بیان اینکــه ارزش طال در بازار جهانی 
روند نزولی به خود گرفته اســت، گفت: ارزش طال و 
ســکه در پی تعطیالت دهه اول محرم و کاهش داد و 

ستد، روند نزولی به خود گرفته است.
ابراهیم محمدولی در رابطه بــا وضعیت بازار در هفته 
گذشته به ایسنا اظهار کرد: بازار جهانی طال در هفته 
گذشته نوســانات قابل توجهی داشــت که تا انتهای 
هفته روند نزولی را انتخاب کرد. در ساعات پایانی روز 
پنجشنبه روند نزولی به روند صعودی تغییر وضعیت 
داد، اما در مجموع رونــد ارزش گذاری اونس جهانی 

کاهشی بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران ادامه داد: ارزش 
جهانی طال در ابتدای هفته در حــدود 1۵18 دالر 
بود و در حــال حاضر به حدود 1۵۰8 دالر رســیده 

است.
 وی خاطرنشــان کــرد: در بازار داخلــی روند ارزش 
گذاری طال و ســکه روند نزولی داشت که این موضوع 
در پی تعطیلــی بازار به واســطه دهــه اول محرم و 

سیاست گذاری های بازار طال و سکه بوده است.
محمدولی بیــان کرد: در هفته گذشــته میزان داد و 
ستد به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که اکثر 

واحدهای طال فروشی در تهران تعطیل بودند.
وی خاطرنشــان کرد: حبــاب ســکه در هفته های 

گذشته به طور کامل تخلیه شــد و حباب سکه های 
خرد تا حدودی تخلیه شــده و مقداری از حباب آن ها 
مانده که این موضوع به دلیل پیشــی گرفتن میزان 
تقاضای سکه های خرد نسبت به میزان عرضه آن ها 
اســت.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران یادآور شد: 
اگر میزان عرضه و تقاضا ســکه های خرد متناســب 
شود حباب این دسته ســکه ها کاهش بیشتری پیدا 

خواهد کرد.

کاهش قابل توجه نرخ سکه
قیمت طال در بازار تهران، در دومین روز متوالی پس 
از بازگشــایی فعالیت واحدهای صنفی باز هم کاهش 

یافت.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان 
معامالت بــازار آزاد تهران به قیمــت4 میلیون و ۶۰ 
هزار تومان رسید که نســبت به روز گذشته کاهشی 

بیش از ۵۰ هزار تومان را نشان می دهد.
 ســکه طرح قدیم 4 میلیون و 4۰ هــزار تومان قیمت 
خــورده اســت.هر قطعه نیم ســکه نیز بــه قیمت 2 
میلیــون و 9۰ هزار تومان، ربع ســکه یــک میلیون و 
29۰ هزار تومان و ســکه گرمی 92۰ هزار تومان داد و 
ستد شد.براساس این گزارش  قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی یک هزار و ۵۰2 دالر و 33 سنت و هر 

گرم طالی 18 عیار 41۰ هزار و 23۰ تومان است.

هشدار به سرمایه گذاران در بورس
یــک کارشــناس اقتصــادی معتقد اســت 
ســرمایه گذاران غیرحرفه ای نباید به صورت 
مســتقیم وارد معامالت سهام شــوند. به گفته 
وی این افراد در شرایط فعلی یا منابع خود را در 
بانک ســپرده بگذارند یا به صورت غیرمستقیم 
در صنــدوق های ســرمایه گذاری بورســی 

سرمایه گذاری کنند.
آلبــرت بغزیــان دربــاره  فرصــت هــای 
ســرمایه گذاری پیش روی عامه مردم، اظهار 
کرد: در حال حاضر ریسک ورود به بازار ارز زیاد 
است و از دید من اتفاقا خروج از بازار ارز ریسکی 

ندارد.
وی با اشــاره به نوســانات نرخ دالر در ماه های 
گذشــته گفت: بازار مسکن رشــد خود را کرده 
اســت و توان خرید مردم در این بخش کم است 
چرا که وام مســکن هم پاســخ گوی قیمت ها 
نیســت. از طرفی اگر وام مســکن را بــاال ببرند 

حقوق ها جواب گوی بازپرداخت وام نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار طال، 
بیان کرد: بازار طال وابســته بــه ارز و وضعیتش 
مشخص اســت. در نتیجه این بازار هم جایگاه 
خوبی برای ســرمایه گذاری نیست. بازار خودرو 
هم که به ارز، سیاســت های تجاری، تعرفه ها و 

ممنوعیت ها ربط دارد.
بغزیــان با بیــان اینکــه تنهــا فرصت های 
ســرمایه گذاری در این روزهــا بانک و بورس 
اســت، ادامه داد: در شــرایط فعلی اگر کســی 
نخواهد پول خود را در بانک ســپرده کند و فعال 
حرفه ای بورس باشــد و در بازار سهام داد و ستد 
کند می تواند ســود خوبی ببرد اما به افراد غیر 
حرفــه ای توصیه مــی کنم که در ایــن بازار 

سرمایه گذاری نکنند.
وی در پاسخ به اینکه نظرتان درباره سرمایه گذاری 
غیر مستقیم در بورس با استفاده از صندوق های 
ســرمایه گذاری چیســت، اظهار کرد: دلیلی 
ندارد که صنــدوق های ســرمایه گذاری 
بورسی همیشه سود ده باشــند ولی معموال این 
صندوق ها به طور متوسط ســودی نزدیک به 
نرخ ســود بانکی به مردم مــی دهند.بغزیان 
به مردم توصیــه کرد که بــرای گزینه های 
ســرمایه گذاری هیجانی عمــل نکنند گفت: 
در شــرایط فعلی بــه افرادی کــه در بورس 
غیرحرفه ای هســتند توصیه می کنم که یا به 
سراغ بانک بروند یا صندوق های سرمایه گذاری و 
به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری 
کنند.از ماه ها قبل که قیمت ارزهای خارجی با 
رشد مواجه بوده اســت بازارهای پول، سرمایه، 
مســکن و طال نیز تحــت تاثیر بــازار ارز قرار 
گرفته اند. در این روزها با اینکه نوســان نرخ ارز 
کاهش یافته دیگر بازارها با رکود نســبی مواجه 
شدند البته در این بین بازار سهام توانسته رشد 

قابل توجهی را شاهد باشد.

کاهش ۵ هزارتومانی قیمت موز 
رئیــس اتحادیه بارفروشــان با بیــان اینکه 
قیمت موز در حدود یــک هفته اخیر نزدیک 
بــه ۵ هزارتومان کاهش یافته اســت، گفت: 
قیمت هندوانه به کیلویی 3۰۰ تومان رسیده 

است.
مصطفی دارایی نــژاد در گفتگو بــا مهر درباره 
آخریــن وضعیت بازار میوه اظهارداشــت: همه 
اقالم به وفور وجــود دارد و عرضه میوه و صیفی 

جات در بازار کافی است.
وی با بیان اینکه نسبت به حدود یک هفته قبل 
قیمت مــوز نزدیک به ۵ هزارتومــان افت کرده 
اســت، افزود:قیمت این میوه بــه کیلویی 1۰ 
هزارتومان رسیده که دلیل این مساله نیز عرضه 

زیاد و کاهش تقاضا است.
رئیس اتحادیه بارفروشــان افزود: به دلیل ایام 
محرم تقاضا بــرای این میوه کاهــش یافته اما 
پیش بینی می شــود از روز شنبه ۵۰۰ تومان به 

قیمت آن افزوده شود.
دارایی نژاد با اشــاره به اینکه ایــن روزها تقاضا 
برای ســیب زمینی و پیاز افزایش یافته اســت، 
گفت: مشــکلی در عرضه این محصوالت وجود 
ندارد و هم اکنــون قیمت هرکیلوگرم ســیب 
زمینی بین 3۰۰۰ تا 3۵۰۰ تومــان و پیاز بین 
2۵۰۰ تا 3۰۰۰ تومان اســت و هیچکدام از این 

محصوالت افزایش قیمت نداشته اند.


