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چرا در بازار مسکن 
وشنده اند؟ همه فر

رییس جمهوری در نشست مطبوعاتی در نیویورک:

وپا ناتوانی خود را ثابت کرده است ار

حذف صفــر از پــول ملــی یک کشــور بــه منزله 
قیمت گــذاری مجدد پول ملی اســت. همان طور که 
می دانید، هر چیزی ارزشی دارد و پول هم از آن جمله 
است. با این تفاوت که قیمت اکثر کاالها در بازار تعیین 
می شــود و نرخ مبادله مبین قیمت کاالها یا خدمات 
اســت. این که بگوییم چند هزار ریــال برابر یک یورو 
در واقع نشــان دهنده قیمت و ارزش یک پول )ریال( 
در مقابل پول دیگر اســت. لیکن قیمت پول به دلیل 
اهمیت آن در اقتصاد هم روی کاغذ تعیین می شــود 
و هم در بــازار مبادلــه. ارزش کاغــذی آن را معموال 
دولت ها بــرای نمایش اقتــدار و توانمندی اقتصادی 
تعریف می کنند و ممکن است در چند مورد هم برای 
نیازمندی های ضروری ارز را به قیمت تعیین شــده 
اختصاص دهند، مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی. یا سیستمی 
که ســالیان قبل به خصوص در زمان جنگ در کشور 
رواج داشت، به این معنی که برای مصارف مختلف ارز 

با قیمت های متفاوت تخصیص می یافت.

عمده ترین دالیل و ضرورت های حذف صفر 
از پول ملی

آنچه در پی انقــاب، جنگ و تحریم هــا در اقتصاد 
ایران رخ داد، منجر به کاهش ارزش پول ملی شــد؛ 
به نحوی که امروزه همه شــاهد آن هســتیم. آنقدر 
ارزش پــول کاهش پیدا کرده کــه گاهی حذف یک 
صفر تغییر چندانــی در مبادالت ایجــاد نمی کند. 
اثرات نامطلوب این وضع بر اقتصاد را به طور خاصه 
می توان به شــرح ذیل برشــمرد.۱- عدم اعتماد به 
پول ملی و جایگزینی پول های پرقدرت به جای آن در 
پس اندازها و بعضی مبادالت غیررسمی، کمااین که در 
شرایط فعلی گفته می شــود عدد قابل توجهی از دالر و 
یورو توسط خانوارها نگهداری می شود تا از کاهش ارزش 
ریال در امان بمانند.۲- اثر روانی نامطلوب به خصوص 
در ســفرهای خارجی و یا واردات کاالهای خارجی، 
افراد با هر خرید و فــروش و تبدیل پول ها به یکدیگر 
متوجه ارزش پایین پول خود می شــوند. به عبارت 
 دیگــر کاهش قدرت خریــد را احســاس می کنند.

۳- بیان اعداد نســبتا بــزرگ برای بعضــی اقام و 

کاالهای کــم ارزش و نیز نوشــتن صفرهای زیاد در 
مبادالت تجاری در مقیاس وسیع

 هزینه ها و عواقب ناخوشایند حذف صفر
 از پول ملی در شرایط فعلی

۱- هزینه های تغییر سیســتم های نگهداری منابع 
و دارایی های کشــور در بانک ها، موسســات و سایر 
مراجع حســابداری رســمی کشــور۲- اجحاف به 
مصرف کننده جــزء و افزایش هزینه هــای زندگی 
یومیه به دلیل گرد کردن اعداد به ســمت باال توسط 
فروشــندگان و عرضه کننــدگان خدمات.به عنوان 
مثال وقتــی با قیمت هــای فعلی مواجه هســتیم، 
مصرف کننده ضعیــف و با درآمد پایین که بیشــتر 
از سایر اقشــار مبادالت روزانه دارد، برای اقام هزار 
یا حتی کوچکتر از هزار تومــان باقیمانه پولش را از 
فروشــنده طلب می کند، اما وقتی چهــار تا صفر از 
پول ملی حذف شــد، هر ۱۰ هزار تومان تبدیل به ۱ 
تومن می شــود. آیا از نظر روانی برای مصرف کننده 
ممکن اســت که بخواهد بــه دنبال اجــزای تومن 
و حتی اجزای ریال باشــد، و یا حتی اگر اسم پول را 
هم بخواهنــد عوض کنند. و چه تضمینی اســت که 

فروشــندگان خود را ملزم به بــاز پرداخت آخرین 
واحــد باقی مانده پول بــه خریدار کننــد، )اگر این 
تضمین را کســی می تواند عمل کند، همین االن که 
بعضی فروشندگان به خود زحمت نداده و باقی مانده 
پول خریــدار را کاال می دهند، اجرا کنــد(.در نتیجه 
این کار یک نوع اجحاف به مصرف کننده آســیب پذیر 
تحمیل می شــود و بدون این که درآمدش تغییر کند، 
هزینه هایش افزایش می یابد. توجه داشــته باشــیم 
در وضعیت فعلــی چند درصد از افراد کشــور زیر خط 
فقر هســتند، آیا با این کار در صد این گروه را با دســت 
خود افزایش نمی دهیم؟۱- حذف چند صفر گرچه به 
ظاهر هیچ تغییری در متغیرهــای اصلی اقتصاد ایجاد 
نمی شود، اما این اقدام به دلیل برآورد مجدد قیمت تمام 
شــده و قیمت عرضه در غیاب بازرســی و نظارت های 
مستمر و همه جانبه دولت موجب سوء استفاده برخی 
عرضه کننــدگان و توزیع کننــدگان کاالها و خدمات 
می گــردد. چــون در قیمت گذاری جدید پیشــنهاد 
قیمتهای باالتر را طلب می کنند و در وضعیت فعلی که 
دولت کمترین نظارت را بر بــازار دارد، منجر به افزایش 

شکاف درآمدی و هزینه ای اقشار کم درآمد می شود.
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قیمت گذاری مجدد پول ملی



رییس جمهوری در نشست مطبوعاتی در نیویورک:

وپا ناتوانی خود را ثابت کرده است ار
خریدار     نشســت مطبوعاتی رئیــس جمهوری با 
رسانه های بین المللی در حاشــیه هفتاد و چهارمین 

نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.
حجت االســام و المســلمین حســن روحانی طی 
سخنانی در ابتدای نشست خبری خود با رسانه های 
بین المللــی در حاشــیه هفتــاد و چهارمین مجمع 
عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت استقرار صلح 
در منطقه و پایان جنگ خونیــن در یمن، اظهار کرد: 
ما در سفرمان به مقر عمومی سازمان ملل طرح صلح 
هرمز را اعام کردیم که در مســائل مربوط به خلیج 
فارس، تنگه هرمز و دریای عمان راهکار مناسبی برای 
تفاهم و همکاری بیشــتر جهت تامین امنیت و پایان 
یافتن جنگ یمــن را عملیاتی می کنــد. وی افزود: 
مــا همچنین درباره مســائل دو جانبه میان کشــور 
خودمان با ســایر کشورهایی که در ســفرمان با آنها 

دیدار داشتیم، گفت وگو کردیم.
روحانی با تاکیــد بر اینکه نطق وی در ســازمان ملل 
چهار چوب سیاســت های جمهوری اســامی برای 
تامین صلح جهانی را مشخص کرد گفت: ما همچنین 
گفت وگوهایی با رسانه ها و اندیشــمندان آمریکایی 
داشــتیم که البته آف د رکورد بود اما در آن ها مسائل 
خوبی مطرح شــد و به نظــرم گفت وگوهای مفیدی 
را انجام دادیم.حجت االســام و المســلمین حسن 
روحانی در ادامه در پاسخ به پرســش خبرنگار واحد 
مرکزی خبر که درباره میزان احتمال پذیرش شروط 
ایران از سوی آمریکا برای بازگشت به برجام پرسید، 
تصریــح کرد: آنچه کــه ما اعام می کنیم سیاســت 
ماست اما اینکه احتمال پذیرش از سمت طرف دیگر 
چند درصد است، بســتگی به برخی شرایط دارد؛ هر 
زمان ممکن است کشوری احساس کند سیاست های 
قبلی اش غلط بوده و به راه درســت بازگردد. بنابراین 
آنچه که مــا می گوییم این اســت که آمریــکا باید 

پیش شرط های خود را بردارد.
رییس جمهور ادامه داد: آمریکا شــرط کرده که اگر 
می خواهد با ایــران صحبت کند، بایــد تحریم های 
شدید و فشــارهای حداکثری بر ملت ایران وارد کند 
و سپس مذاکره کند اما می گوییم که این پیش شرط 
غلط اســت؛ ما می گوییم این پیش شرط و تحریم ها 
برداشــته شــود و آمریکا دســت از سیاســت فشار 
حداکثری بردارد و سیاســت مذاکره، منطق و آنچه 
که به نفع مردم منطقه و جهان اســت را انتخاب کند. 
در شرایطی که آمریکا پیش شــرط های غلط خود را 

بردارد، امکان مذاکره با آمریکا وجود خواهد داشت.
رییــس جمهور در ادامه در پاســخ به پرســش یکی 

دیگر از خبرنگاران رسانه های خارجی درباره کاهش 
تعهدات برجامــی ایران و پایبنــدی اروپا به تعهدات 
خود در برجام خاطرنشــان کرد: بعد از اینکه آمریکا 
از برجام خارج شــد، ســایر اعضای برجام یعنی ۴+۱ 
جلساتی در سطوح مختلف داشتند و به ما قول دادند 
که می توانند خروج آمریکا را جبــران کنند و برجام 

ادامه پیدا کند.
وی با بیــان اینکه مــا خودمان عاقه ای نداشــتیم 
که توافق برجــام ضربه آنچنانــی ببیند افــزود: ما 
می خواستیم به ســهم خود کمک کنیم تا این توافق 
باقی بماند بنابراین به حرف ها و طرح ها سایر اعضای 
برجام گوش کردیم. اروپایی ها طرح های مختلفی را 
ارائه دادند؛ ابتدا به ما گفتند که از طریق بانک مرکزی 
با ما کار و مســاله را حل می کنند اما بعــد از چند ماه 
اعام کردند که از طریق بانک مرکزی دچار مشــکل 
شده اند و پیشــنهاد دادند که از طریق سیستم مالی 
دیگری به نــام SPV تبادالت مالی شــان را با ایران 
انجام می دهند.روحانی با اشــاره بــه بدعهدی های 
اروپایی ها در اجــرای تعهدات خــود در قبال خروج 
آمریکا از برجام خاطرنشــان کــرد: اروپایی ها بعد از 
چند ماه مجددا اعام کردند که سیســتم SPV نیز 
دچار مشــکاتی شــده و ما از طریق سیستمی به نام 
اینستکس با شما معامله می کنیم که این سیستم نیز 
تاکنون در مقام عمل نتوانســته راه بیفتد. متاسفانه 
در مقام عمل اروپــا ناتوانی و بی ارادگــی خود را در 
این زمینه ثابت کرده اســت یا اینکه می خواهد هیچ 
هزینه ای پرداخت نکند و بگوید کــه من می خواهم 
که در توافقی باشــم که در اسم حضور داشته باشم اما 
هزینه های آن را به صــورت یک جانبه ایران پرداخت 
کند؛ این کار امکان پذیرث5ســش نیست بنابراین تا 
این لحظه ما صبر کردیم و هنوز هم با آن ها در تماس 

و مذاکره هستیم.
روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس 
درباره تاش امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه 
برای ایجاد تمــاس میان رییس جمهــوری آمریکا و 
ایران و اینکه تاکنون اقدامــات وی در این زمینه چه 
نتیجه ای در بر داشته اســت اظهار کرد: آقای مکرون 
ماه هاســت تاش می کند تا برای این مشکل راه حلی 
پیدا کند. ما هم راه حل هایی را برای آن در نظر گرفته 
بودیم که یکی راه حل اروپایی بــود که در این زمینه 
نیز به شرایطی دست یافتیم اما خود اروپایی ها گفتند 
که باید درخواســت های آمریکا را هم برای به نتیجه 
رســیدن این راه حل در نظــر بگیرند کــه البته این 

مشکل خود آنان است و به خودشان مربوط می شود.

رییس جمهوری ایران ادامه داد: آقای مکرون این کار 
را همچنان نیز دنبال می کند و مستقل از ما در پی این 
است که مشــکل ایران و آمریکا را حل کند اما ما نیز 
گفته ایم که آمریکا باید پیش شــرط هایش را بردارد 
تا شرایط جدیدی شــکل گیرد و آن وقت بتوان به آن 

شرایط جدید فکر کرد.
روحانی ادامه داد: من نمی توانم از االن بگویم که این 
طرح ها و تاش هایی که از ســوی کشورهای مختلف 
انجام می شود هیچ وقت به نتیجه نمی رسد اما در این 
سفر نتیجه  تازه ای به دســت نیامده است و البته باید 
یادآور شوم که مســیرهای دیگری غیر از فرانسه هم 
در این زمینه وجود دارد که دارنــد کار خود را دنبال 
می کنند.او در پاسخ به پرســش خبرنگار ایرنا مبنی 
بر اینکه چرا رییس جمهور آمریــکا تحریم ها را رفع 
نمی کند تا راه برای مذاکره باز شــود اظهار کرد: آنچه 
که آمریکا بعد از خروج از برجام دنبال کرد این بود که 
به مردم ایران بگوید دولت آنان مقصر است که کارها 
به خوبی پیش نمی رود. اما باید گفت سبکی که آقای 
ترامپ برای این موضوع انتخاب کرد ســبکی بود که 
نمی توانست به نفع آنان باشــد چون می گفت ایران 
مشــکل دارد و من برای اینکه ایران مشــکل دارد از 
برجام خارج می شــوم. در حالی که الزم بود به جای 
چنین حرفی مشخص کنند مشــکل برجام چیست 

که می خواهد از آن خارج شود.
او در پاســخ به پرســش خبرنگار نشــریه بلومبرگ 
درباره ابزارهای مالی که در شــرایط تحریم می تواند 
به ایران کمک کند تا ارتباط مالی خود را با اروپایی ها 
را حفظ کنــد اظهار کرد: در مذاکــرات اخیری که ما 
داشتیم بیشــتر راجع به این مســاله صحبت شد که 
کل تحریم ها برداشته شــود آن هم به صورت یکجا. 
امــا آنچه که پیش از این بحث شــده بــود موضوعی 
موقت بود کــه کردیت ۴ یا 5 ماهــه در اختیار ما قرار 
گیرد تا از طریق آن ارتباط مالی مان حفظ شود. البته 
از نظر ما این گزینه هنوز هم روی میز اســت اما آنکه 
اروپایی ها درباره آن ظاهرا مشــکلی پیــدا کرده اند 
خودشان می دانند و به خودشان برمی گردد اما امروز 
در نیویورک بحث های ما مســائل منطقــه ای و نیز 
برداشــتن کلیه تحریم ها بود که البته به نتیجه نهایی 
نرسید.روحانی در پاسخ به پرســش خبرنگار رسانه 
چینی درباره تحریم تانکرهای چینی حمل نفت ایران 
و اینکه چه اقدام های دیگری برای حفظ روابط ایران 
و چین از سوی جمهوری اســامی برداشته می شود 
اظهار کرد: دولت چین همواره دوست ما بوده است و 

در توافق هسته ای با ما روابط خوبی داشته است.

سرمقاله
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قیمت گذاری مجدد پول ملی

  ادامه از صفحه یک
۲- در شــرایط تورمی با کوچک تر شــدن پول، 

امکان تورم انتظاری در آینده بیشتر می شود.
در وضعیــت فعلــی اگر یــک دفعــه قیمت ها 
دوبرابر شــوند، کاالی ۱۰ هزار تومانی، ۲۰ هزار 
تومان عرضه می شــود، قبول این وضعیت برای 
مصرف کننده بســیار دشــوارتر از زمانی است 
که قیمت کاال از یک تومــان به ۲ تومان افزایش 
یابد. در واقع در هر دو حالت یک اتفاق افتاده، اما 
قبول هرحالت برای مــردم و عوامل اقتصادی با 
عکس العمل متفاوتی مواجه می شود. به عبارت 
دیگر در مقیاس های کوچــک انتظارات تورمی 

مصرف کننده به مراتب بیشتر است.

شرایط اقتصادی و الزامات حذف صفر از 
پول ملی

۱- کشورهای موفق با توجه به شرایط اقتصادی 
خود زمان مناســبی را برای حــذف صفر از پول 
ملی خود انتخاب کرده و به تبع آن الزامات الزم 
جهت تداوم این سیاســت را در پیش گرفتند تا 
توانستند به خوبی از عهده این کار برآیند. رشد 
و رونق تولید از جمله اولین شــرایط الزم برای 
توفیق در حــذف صفر از پول ملی اســت. رونق 
تولید تضمین کننــده تولید بیشــتر در آینده 
اســت در نتیجه زمینه و بســتر تورم مجدد را تا 
حد زیادی از بین می برد. تجربه کشورهای موفق 
هم موید این موضوع اســت. ترکیه زمانی اقدام 
به حذف صفر از پول ملــی خود کرد که تولیدات 
کاالها و خدمــات آن رو به فزونی گذاشــته و به 
بیش از ۱۰۰ کشــور صادرات قطعات اتومبیل 
داشت. درآمد سرانه مردم رو به افزایش گذاشت 
و بدلیل قــوی بــودن زیرســاخت ها حتی در 
رویارویی اقتصادی اخیر با آمریکا بیش از ۳۰ تا 

۴۰ درصد از ارزش پول خود را از دست نداد.
۲- انضباط مالــی دولت و کاهــش هزینه های 
اضافــی از بودجه. واقعیت این اســت که یکی از 
دالیل اصلی تورم در کشور ایران، کسری بودجه 
و اســتقراض دولت از سیســتم بانکی در خال 
دهه های گذشته بوده اســت. بنابراین توسل به 
اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همیشه 
یکی از دالیل اصلی تورم در کشور بوده و هست. 
بر این اســاس، هر اقــدام ضدتورمی بایســتی 
کاهش هزینه های عمومی و بــار تکفل دولت را 
کاهش دهد، در غیر این صورت تاثیر چندانی بر 

کاهش تورم نخواهد داشت.
بررسی اوضاع اقتصادی کشور از یک طرف نشان 
از تشدید تحریم ها اســت. این امر مساله تولید 
و رشــد و رونق اقتصادی کشــور را تحت تاثیر 
قرار داده و نه تنها منجر به تولید بیشــتر نشــده 
بلکه باعث کوچک تر شدن کل اقتصاد میگردد. 
نرخ بیکاری نســبتا باالی عوامل تولید، ظرفیت 
خالی کارخانجات تولیدی و نرخهای رشد پایین 
اقتصادی و بسیار ناچیز و نیز کاهش سهم تولید 
کشــور به کل تولیدات جهانی در سالهای اخیر 
موید این موضوع است.از طرف دیگر فربه شدن 
روز به روز بدنه دولــت و افزایش بودجه عمومی 
در هرسال نه تنها هیچ عایمی مبنی بر انضباط 
مالی و کوچک شدن دولت را نشــان نمی دهد، 
بلکه به فرمایش مســئولی از دولت »پشــت سر 
هر ردیف بودجــه ای قوم و قبیلــه ای قرار دارند 
و امکان کــم یا حذف کــردن ردیف های بودجه 
ممکن نیســت«.با توجه به مجموعه این شرایط 
در حال حاضر امکان حذف ۴ صفــراز پول ملی 
به منظــور کنترل تــورم و افزایــش ارزش پول 
ملی امکان پذیر نیســت، بلکه با عنایت به موارد 
فوق الذکر چه بســا موجب تسهیل شرایط برای 
تورم های بیشتر در آینده شــود.ضمن اینکه بار 
مالی مازاد تغییر همه دفاتر و اسناد مالی و پولی، 
و سوء استفاده برخی از عرضه کنندگان کاالها و 
خدمات و بدتر شدن وضعیت اقشار آسیب پذیر 

نیز از عواقب جبران ناپذیر این مسئله است.



بخشنامه ای برای مسدودکردن حساب ها وجود دارد؟

بازی فضای مجازی با حساب های میلیاردی
خریدار     شــایعه ای در فضای مجازی مطرح شده 
مبنی بر اینکه قرار اســت حســاب های بانکی باالی 
یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان حساب 
خواســته شــود تا منبع تامین این پول را مشــخص 

کنند.
بر اســاس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح شده، 
مســدود شــدن حســاب این افراد با هدف مقابله با 
پول شــویی و جلوگیــری از نقل و انتقــال پول های 
مشکوک انجام می شود.انتشار این خبر، باعث نگرانی 

دارندگان حساب های بانکی عمده شده است.
حتی برخی نیز در واکنش به این موضوع، اعام کردند 
احتمال دارد که صاحبان حساب های بزرگ اقدام به 
خارج کردن پول های خود از بانک و تبدیل آن به طا، 

سکه، دالر و ... کنند.  
با وجود گستردگی انتشــار این خبر، اما پیگیری ایرنا 
نشان داد که این ادعا، تنها یک شایعه ساخته شده در 

فضای مجازی بوده و صحت ندارد.

 بی خبری بانک ها از مسدود کردن 
حساب های میلیاردی

پیگیری ایرنا از بانک ها نشان می دهد موضوع مسدود 
کردن حساب های بانکی باالی یک میلیارد تومان در 
بانک ها رخ نداده و آن ها از وجود بخشــنامه ای درباره 
مســدود کردن حســاب های یک میلیــارد تومانی 

بی اطاع هستند.
مســئوالن بانک تجارت در این باره به ایرنا گفتند: نه 
تنها حســابی به علت دارابودن موجــودی باالی یک 
میلیارد تومان مسدود نشده، بلکه هیچ بخشنامه ای 

تاکنون در این باره به آن ها اباغ نشده است.
پیگیری از بانک ملی نیز از نادرســت بــودن این ادعا 
حکایت داشت.بررســی ها نشان می دهد که در بانک 
ملت نیز چنیــن اقدامی صــورت نگرفتــه و هیچ 

بخشنامه ای به آن ها اباغ نشده است.

بخشنامه ای برای مسدودکردن حساب ها 
نداشته ایم

میثم امیری، رئیس مرکــز اطاعات مالی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در گفت وگو بــا ایرنا با تکذیب این 
ادعا، گفت: هیچ بخشــنامه ای درباره مسدود کردن 
حســاب های بانکی باالی یک میلیــارد تومان وجود 

نداشته و به بانک ها اعام نشده است.
مرکز اطاعات مالی وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
در زمینه بررســی معامات و عملیات مشــکوک به 
پولشــویی و تامین مالی تروریســم، ردیابی جریان 
وجوه انتقال اموال و بررســی و ارزیابی نحوه تحصیل 
و مشــروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص 
در گزارش های واصله و ارسال آن ها برای رسیدگی به 

مراجع ذیصاح را بر عهده دارد.

شعبه

رئیــس کل بانــک مرکــزی اولویت 
اصلی این بانک مرکــزی را تامین ارز 
کاالهای اساســی و دارو عنوان و اعام 
کرد که ذخایر کاالهای اساسی و دارو 
در کشــور مطلوب اســت. همچنین 
کنترل تورم، کنترل بــازار ارز و کمک 
به رشد اقتصادی کشور در دستور کار 
بانک مرکــزی قــرار دارد.عبدالناصر 
همتی در نشســت با مدیران دبیرخانه 
شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری، 

صنعتی و ویــژه اقتصادی 
در کیــش ضمــن تاکید 
بــر نقش مقاومــت مردم و 
صورت  برنامه ریزی هــای 
گرفته در عبور از شــرایط 
ســخت اقتصــادی گفت: 
بحمداهلل دشمنان به هدف 

اصلی خود که فروپاشــی اقتصاد ایران 
بود نرســیدند.همتی ضمن یادآوری 
شــرایط ارزی کشــور در شــهریور و 

مهرماه سال گذشته افزود: 
علیرغم تمــام تحریم ها و 
فشــارهای وارد شــده، در 
حال حاضر شرایط ارزی با 
ثباتی داریــم و این آرامش 
به ما اجازه داده اســت که 
به ســایر اولویت ها از جمله 
شرایط مناطق آزاد بپردازیم.وی گفت: 
در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز 
اولویت بندی مسائل اقتصادی نداریم.

رئیــس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر 
اینکه اولویــت اصلی بانــک مرکزی 
تامین ارز کاالهای اساسی و دارو است، 
تصریح کرد: خوشــبختانه بــا تدابیر 
اتخاذ شــده ذخیره کاالهای اساسی و 
دارو در کشور مطلوب است. انتظارات 
از بانک مرکــزی باالســت و از این رو 
کنترل تورم، کنترل بــازار ارز و کمک 
به رشد اقتصادی کشور در دستور کار 

بانک مرکزی قرار دارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه تنها کاالهای اساســی و 
ضروری مشــمول دریافت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی می شــوند، گفــت: این کاالها 

مشمول قیمتگذاری هستند.
حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: 
تامیــن کاالهــا را شــامل دو بخش 
دانست و گفت: بخشــی از کاالها با ارز 

۴۲۰۰ تومانی کــه همان 
ارز دولتی اســت تامین می 
شــوند، این کاالها در واقع 
کاالهای ضروری و اساسی 
کشور هستند که مشمول 
قیمت گــذاری می شــوند 
و قیمت آن هــا هم جهش 

خاصی نداشته اســت و تامین بخشی 

دیگــر از کاالها هــم با ارز 
نیمایی انجام می پذیرد.

قائم مقــام وزیــر صمت در 
امــور بازرگانی بخش غالب 
تثبیــت و آرامش بــازار را 
متاثــر از تثبیت نــرخ ارز 
دانست و افزود: همانطور که 
به تناسب قیمت کاالها با افزایش نرخ 

ارز باال رفت، همانطور هم به تناســب 
دارد پایین می آیــد و اگر قیمت کاالها 
را مــورد رصد قرار دهیم یــا قیمت ها 
ثبیت شده است یا با کاهش قیمت ها 

مواجه هستیم.
مدرس خیابانی  افزود: قیمت کاالهای 
اساســی نیز از یک ثبات و آرامش در 

قیمت ها مواجه است.

بازار

کاال

همتی: تورم و بازار ارز را کنترل می کنیم

تنها کاالهای اساسی دالر ۴۲۰۰ تومانی می گیرند
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اطالعات تراکنش ها به سازمان 
مالیاتی شدند

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی 
و فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتی، با اشاره به 
حرکت در مســیر گام دوم هوشمند سازی نظام 
مالیاتی، گفت: سیســتم بانکی کشــور باید هر 
ماه اطاعات تراکنشــهای بانکــی مودیان را به 

سازمان مالیاتی ارسال کند.
هادی خانی بــا بیــان اینکه، بر اســاس قانون 
بودجه سال جاری یک دسترسی  برای سازمان 
مالیاتی جهــت بررســی تراکنشــهای بانکی 
ایجاد شــده اســت، گفت: پیش از این بر اساس 
ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مســتقیم، ماده ۳۰ 
قانون مالیــات ارزش افزوده و مــاده ۱69 مکرر 
قانون مالیاتهای مســتقیم سازمان امور مالیاتی 
کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را 

دریافت کرده بود.
به گفته این مقام مسئول در ســازمان مالیاتی، 
در قانون بودجه ســال 98، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی بر دسترسی ســازمان مالیاتی 
بر تراکنشــهای بانکی مجددا تاکید داشــتند. 
پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه 
دریافت می شــد اما بر اســاس این قانون امکان 
دسترســی ماهیانه به اطاعات تراکنشــهای 

بانکی فراهم شد.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی 
و فــرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتــی تاکید 
کرد، بر اســاس مفاد  قانونی اشاره شده سازمان 
مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطاعات 
تراکنشهای بانکی ۳ سال اخیر مودیان هدف را 

دریافت کرده است.
خانی تاکید کــرد، ســالیانه میلیاردها رکورد 
اطاعات مربــوط بــه تراکنشــهای بانکی در 
سیستم بانکی کشور انجام می شود که سازمان 
مالیاتی نه بــه تمام این اطاعات نیــاز دارد و نه 
فضای مناســب بــرای ذخیره ســازی آن را در 

اختیار دارد.
وی افزود: البته در گام دوم هوشــمند ســازی 
نظام مالیاتی کشــور نحوه دریافت این اطاعات 
تغییر خواهد کرد. بر این اساس تاش شده است 
تا اســتاندارد ســازی دریافت اطاعات بانکی 

مودیان تغییر کند.
این مقام مســئول در نظام مالیاتی کشور ادامه 
داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی 
از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا عاوه بر 
کاهش هزینه کارامدی مبــارزه با فرار مالیاتی 
افزایش یابد. در این مسیر بایســتی در نهایت 
دیتای پاالیش شــده مورد نیاز ســازمان امور 
مالیاتی از ســازمان تولیدکننــده آن دریافت 

شود.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی 
و فرار مالیاتی ســازمان امور مالیاتی تاکید کرد، 
سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای 
بانکی مشــکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با 
مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی 

تسریع خواهد شد.
به گفته ایــن مقام مســئول در ســازمان امور 
مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی بر دسترسی ســازمان امور 
مالیاتی بر تراکنشــهای بانکی به صورت ماهانه 
تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر 
مواد قانونی مورد اشــاره ســازمان امور مالیاتی 
بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد 
نیاز امکان دسترســی به تراکنشــهای بانکی را 
داشته و دارد و اینطور نیســت که قانون بودجه 
98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان 

محسوب شود.
ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشــنامه ای در این 
خصوص به سیســتم بانکی کشــور صادر کرده 

است.



با هدف جلوگیری از شیوع آفت در فضای سبز شهری انجام می شود

ج  ح رسیدگی بالینی به درختان کر طر
خریدار    وجود درختان بیمار و آفت زده درخیابان 
و پارک ها باعث آسیب به فضای سبز و نازیبایی چهره 
شهر می شود به همین دلیل همزمان با تغییر فصل و 
کاهش دمای هوا، اجرای طرح رســیدگی بالینی به 
درختان مناطــق دهگانه در دســتور کار قرار گرفته 

است.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز 
در شهرهای امروزی اظهار داشت: با توجه به افزایش 
ســاخت و ســازهای جدید، کاهش بارندگی، پایین 
رفتن ســطح آب های زیر زمینــی و افزایش آلودگی 
هوا، توسعه فضای سبز در شــهرهای امروزی بیش از 

پیش مورد توجه قرار گرفته است.

پیمان بضاعتی پــور با بیــان اینکه این ســازمان با 
روش هــای علمی بــه دنبــال جلوگیری از شــیوع 
آفت های گیاهی در بین درختان شــهر است، افزود: 
وجود درختان بیمار و آفــت زده درخیابان و پارک ها 
باعث آســیب به فضای ســبز و نازیبایی چهره شهر 
می شــود به همین دلیــل همزمان بــا تغییر فصل و 
کاهش دمای هوا، اجرای طرح رســیدگی بالینی به 
درختان مناطــق دهگانه در دســتور کار قرار گرفته 

است.
وی با اشــاره به اینکه دســتورالعمل طــرح بالینی 
درختان به پیمانکاران فضای سبز مناطق اباغ شده 
توضیح داد: این دستور العمل شامل اقداماتی از جمله 
حذف سرشــاخه های خشک، پانســمان زخم تنه 

درختان با چســب هرس و محلول بوردو، کند کوب، 
یجاد آبخور مناســب،  د ســازی طوقــه و ا زا آ
جمع آوری خاک مازاد و بررســی پوســیدگی و در 
صــورت نیاز محلول پاشــی با قارچ کش مناســب 
و... می شــود که زیر نظر کارشناسان فضای سبز در 
حال انجام اســت.بضاعتی پور با بیان اینکه به منظور 
مبارزه با پســیل و جلوگیری از عســلک، آبشــویی 
درختان گابی حاشــیه باغ ســیب نیز انجام شده، 
ادامه داد: سیاست کلی ســازمان برای کنترل آفات و 
بیماری های گیاهی کاهش مصرف سموم شیمیایی  
و یا اســتفاده از ترکیبات بیولوژیک و کم خطر  است و 
کلیه اقدامات برای نیمه دوم ســال بر این اســاس 

برنامه ریزی شده است.

هرمزگان
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پیام شهردار بندرعباس به 

مناسبت آغاز سال تحصیلی
شــهردار بندرعبــاس گفت: آغازیــن روزهای 
یــادآور حضــور دانش آمــوزان و  مهرمــاه 
دانشجویان دانش  دوستی اســت که برای ورود 

به بهاری فرحناک مهیا می شوند.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعبــاس، عباس امینــی زاده با 
اشاره به بازگشــایی مدارس اظهار کرد: آغازین 
روزهای مهرماه یادآور حضــور دانش آموزان و 
دانشجویان دانش  دوستی اســت که برای ورود 
به بهاری فرحناک مهیا می شــوند و بی وقفه و با 
عشــق برای رفتن به خانه دوم لحظه شماری 
می کنند.وی افزود: بی شــک مدرســه دومین 
خانه و مامــن آینده ســازان و نخســتین نهاد 
اجتماعی بــرای ورود به دنیای جدیدی اســت 
که از اکنون بایــد در آن تمرین خودباوری، 

علم اندوزی و نگاه توسعه نگر داشت.
شــهردار بندرعباس ادامه داد: باید سعی کنیم 
بــا تقویت بنیه هــای علمی و زیرســاخت های 
آموزشی و توجه بیش از پیش به امر مهم پرورش 
زمینه رشــد فکری و فرهنگی دانــش آموزان و 
دانشــجویان را فراهم نموده و بــا تبیین اهداف 
میان مدت و بلنــد مدت ارتقاء شــاخص های 

علمی و پرورشی را ترسیم کرد.
وی در انتهــا عنوان کرد: اینجانب فرا رســیدن 
فصل بازگشــایي مراکــز علمي، دانشــگاهها و 
مدارس و آغاز ســال تحصیلــي 9۴-9۳، بهار 
دلنشــین تعلیم و تربیت را بــه صاحبان خرد و 
اندیشــه بویژه اســاتید و فرهنگیان ارجمند و 
دانشــجویان و دانش آموزان عزیز شهر و استان 
عزیزمــان را تبریک گفته و تقارن هرســاله این 
رویداد با هفته دفاع مقدس که پاسداشــت یاد 
و خاطره شــهدا و ایثارگریهای رزمندگان اسام 
در جبهه هــای حق علیه باطل اســت را گرامي 

مي دارم.

کاهش سرانه مصرف آب در 
فضای سبز بندرعباس

 ریاســت ســازمان ســیما منظر و فضای سبز 
شهری شــهرداری بندرعباس از انجام اقدامات 
الزم در کاهــش ســرانه مصرف آب مــورد نیاز 

فضای سبز خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری بندرعباس، مصطفی خادم با بیان 
اینکه آب عنصر اصلــی بقا و موجودیت فضاهای 
ســبز شــهری اســت، بیان کرد: این سازمان 
اقدامات جدی  و اساســی را در راستای کاهش 
آب مصرفــی و افزایش راندمان آبیــاری  انجام 
داده اســت.خادم  به مصرف آب بــرای آبیاری 
فضای ســبز در بندرعباس اشــاره و اذعان کرد: 
در زمان پیک، مصرف آب بــرای آبیاری فضای 
سبز شهری به 85 تا 95 لیتر بر ثانیه می رسد که 
۳5 تا ۴۰ لیتر بر ثانیه از آب غیرشــرب استفاده 
می شــود اما در زمان های غیرپیک مصرف آب 

بین 5۰ تا 6۰ لیتر بر ثانیه می رسد.
خادم ادامه داد: با شناســایی زه آب های جدید، 
الیروبی چاه ها و اســتفاده از آب شــیرینکن ها  
سعی داریم مصرف آب شرب را در فضای سبز به 
حداقل برسانیم.وی تاکید کرد: در همین راستا 
انتقال آب از آبشیرین کن بوســتان جنگلی به 
بلوار خلیج فــارس و اجرای سیســتم آبیاری 
قطره ای به مســاحت ۱۳ هــزار و 8۰۰ متربع 
انجام شده اســت. خادم اضافه کرد: راه اندازی 
آب شــیرین کن داماهی با ظرفیــت ۳۰۰ متر 
مکعب، انتقال آب از چاه شهداء به مخزن ۱۲۰۰ 
متر مکعبی بلوار امام حسین جهت آبیاری بلوار 
امام حســین)ع(، انتقال آب از بلوار معلم به بلوار 
خواجه عطاء و اجرای سیســتم تحت فشــار به 
متراژ ۱۰۰۰ متر مربع ، اجرای سیســتم آبیاری 
تحت فشار گلهای فصلی از جمله اقداماتی بوده 

که در این خصوص صورت گرفته است . 



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:

وبی ندارد ج نیازی به الیر سد کر
خریدار    مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز 
گفت: نخاله های پروژه  آزادراه تهران-شــمال برخی 
از رودخانه ها و مســیل ها را مســدود کرده بود که با 
توجه به آغــاز فصل بارش ها این مناطق بازگشــایی 
شده است.داوود نجفیان در خصوص آخرین وضعیت 
ذخایر آب های ســطحی اســتان گفت: طبق آخرین 
برآورد، 8۴ درصد از ســد امیرکبیر)کرج( پر است و 
این ســد ۱5۳ میلیون مترمکعب ذخیره دارد، سال 
گذشــته در چنین زمانی ســد کــرج ۱۴۱ میلیون 

مترمکعب آب داشت و ۷6 درصد حجم آن پر بود.

نجفیان در خصوص وضعیت ســد طالقان هم اعام 
کرد: ســد طالقان هم در حال حاضــر ۳۰۴ میلیون 
مترمکعــب ذخیــره دارد، این یعنــی ۷۳ درصد از 
حجم ســد طالقان پر اســت، در مدت مشابه سال 
گذشــته این رقــم ۲۷8 میلیــون مترمکعب یعنی 
66 درصد بود.وی در توضیح وضعیت مخزن دو ســد 
امیرکبیر و طالقان از نظر رســوبات هم اظهار کرد: با 
توجه به الیروبی هایی که به طور مداوم در باالدســت 
سدهای استان انجام می شــود وضعیت دو سد کرج و 
طالقان از نظر رسوبات خوب است و نیازی به الیروبی 

وجود ندارد، البته الیروبی ســد در هیــچ جای دنیا 
انجام نمی شود چون این کار توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای البرز ادامه داد: در 
بارندگی های چند ماه گذشــته و سیاب هایی که رخ 
داد بخش هایی از رودخانه های اســتان پر شــده بود 
که در حال حاضر همه این نقاط شناســایی شــده و 
پیش بینی می شود حداکثر تا اواسط آبان ماه این نقاط 
الیروبی شــود.الیروبی نقاط خطرناک و آسیب پذیر 
رودخانه کردان انجام شــده و الیروبی رودخانه های 

سرخاب و نجم آباد هم در حال انجام است.

البرز

مدیرکل محیط زیســت البرز از وجود 
۱۱ غار درجه یک بــا ارزش حفاظتی 

باال در استان خبر داد.
فردین حکیمی اظهارکــرد: غارها به 
وسیله عوامل زمین شناختی از جمله 
فرســایش آبی، نیروهای تکتونیکی، 
میکروارگانیســم ها ، اثرات جوی و ... 

شکل می گیرند.
وی ادامه داد: ایــن پدیده های طبیعی 

عاوه بــر ارزش های زمین 
شــناختی و طبیعــی، به 
عنوان زیستگاه های بسیار 
حســاس و منحصر به فرد، 
محــل زیســتی گروه های 
مهمی از حیــات وحش از 
جمله خفاش هــا که نقش 

به سزایی در تعدیل جمعیت حشرات، 
گــرده افشــانی گونه هــای گیاهی و 

دفع آفات دارند، به شــمار 
می آیند.

وی توضیــح داد: غارهــا 
فضای زندگــی گونه هایی 
از جانــوران هســتند که با 
محیط تاریک، مرطوب و با 
دمای پایین اخت گرفته اند 
و خارج از این فضــا قادر به ادامه حیات 
نیستند.حکیمی اظهار کرد: به جز این 

نباید نقش غارها در ارتباط با منابع آبی 
زیرزمینی را نادیــده گرفت به همین 
دلیل محیط زیســت طی ســال های 
گذشته حساســیت ویژه ای نسبت به 
حفــظ و نگهداری از ایــن پدیده های 
طبیعی به خــرج می دهد.تا کنون در 
البرز ۷6 دهانه غار معرفی شده که ۱۱ 
مورد از آنها جزو غارهای درجه یک و با 

ارزش حفاظتی باال هستند.

زیست بوم
شناسایی ۷۶ دهانه غار در البرز
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معارفه شد
مجتبي دلبري با حضور مسؤولین ملي و استاني 
به عنوان مدیر شــرکت نفت استان البرز معرفي 
شــد.مجتبي دلبري، مدیر جدید شرکت نفت 
اســتان البرز بــا قدرداني از زحمــات مدیریت 
قبلي، ابراز امیدواري کــرد با همراهي و همدلي 
همکاران و پرسنل توانمند بهتر از گذشته در راه 

پیشبرد اهداف سازمان تاش شود.
در این مراســم قاسمي ده چشــمه معاون مدیر 
شــرکت ملي پخش فرآورده هــاي نفتي ایران  
اظهار داشت تولید بنزین در کشور پس از راه اندازي 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در وضعیت خوبي 
قرار گرفته و ضرورت دارد بــا مدیریت مصرف از 
بروز مشکل و کســري بنزین در سالهاي آتي 
جلوگیري شــود.وي گفت در راستاي مدیریت 
مصرف بنزین، افزایش ســهم CNG در ســبد 
مصرفي و استفاده از کارت هاي سوخت شخصي 
مطرح شــده که با وجود محدودیــت ها در حال 
حاضر براي بیشتر خودروها کارت سوخت صادر 

شد و در اختیار مردم قرار گرفته است. 
مظلومــي مدیــر عملیات شــرکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران که در مراســم معارفه 
مدیر شــرکت نفت اســتان البرز حضور داشت 
طي سخناني شــرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي را پیشاني صنعت نفت و حلقه ارتباطي این 
صنعت با کل جامعه دانســت و افزود تحوالت و 
نوسانات بازارهاي جهاني بر عملکرد این شرکت 

تأثیر بسیار زیادي دارد.

وهش و  رئیس جدید مرکز پژ
مطالعات راهبردی شورای شهر 

ج انتخاب شد کر
در جلسه هیأت امنای مرکز پژوهش و مطالعات 
راهبردی شورای اسامی شهربرگزار شد، اعضاء 
غدیر مهدوی کلیشمی را به عنوان رئیس و دبیر 
جدید این مرکز انتخاب کردنــد. دکتر مهدوی 
دارای مدرک فوق دکتری اقتصاد از دانشــکده 
اقتصــاد دانشــگاه کیوتو ژاپن اســت و مدرک 
دکتری اقتصاد با گرایش مالــی )بیمه( را نیز از 
دانشگاه اقتصاد این کشــور دریافت کرده است. 
وی دارای مــدرک دکتری اقتصــاد با گرایش 
ریاضی و سنجی از دانشگاه امام صادق )ع( است 
و به زبان های خارجی انگلیســی، عربی و ژاپنی 

در حد مکالمه و کتابت آشنایی و تسلط دارد. 
وی رئیس کمیســیون تلفیق شــورای اسامی 
شهر کرج است و نویسنده ده ها مقاله به زبانهای 
فارسی و انگلیسی اســت که در مجات معتبر 

علمی منتشر شده اند. 



شمارش معکوس سرمایه گذاران برای خروج از بازار ملک

وشنده اند؟ چرا در بازار مسکن، همه فر
محسن محروقی    هر چند بازار مسکن در رکودی 
سخت و سنگین به ســر می برد اما خبرهای رسیده از 
افزایش تعداد فایل ها برای فروش واحدهای مسکونی 

در تهران حکایت دارد.
آخرین بررســی ها نشــان می دهد در دو هفته اخیر 
شمار فروشندگان در بازار مسکن افزایش محسوسی 
را تجربه کرده است به طوری که بســیاری از فعاالن 
بازار مســکن انتظار دارند در نیمه دوم ســال ، خرید 
و فروش مسکن شــرایط تازه ای را نسبت به نیمه اول 

سال تجربه کند.
 دســت اندرکاران این بازار معتقدند مهمترین دلیل 
افزایش مراجعه فروشــندگان بــرای تبدیل ملک، 
پیش بینی ریزش آتی قیمت در بازار مسکن است چرا 
که به نظر می رسد قیمت ها در بازار روند نزولی خود را 
می کند، در نتیجه وقت خروج سرمایه گذاران از بازار 
مسکن فرا رسیده است. یکی از فعاالن بازار مسکن در 
تهران در این خصوص گفت: کســانی که تنها به قصد 
سرمایه گذاری وارد این بازار شده اند، حاال می دانند 
ماه های آتی باید واحدهای مسکونی خود را به قیمت 
کمتری از امروز به فروش برســانند چــرا که افزایش 
قیمت ها سبب شده اســت ابزار وام کارآمدی خود را 
از دســت بدهد در نتیجه جمعیت قابل توجهی که با 
استفاده از تســهیات قصد خرید مسکن را داشتند از 
بازار خارج شده اند اما به نظر می رسد با تعدیل قیمت 
مسکن ، بازگشت خریداران ، خصوصا خرید اولی ها به 

بازار از هفته های آتی آغاز شود.
 وی که در منطقــه گلبرگ تهــران فعالیت می کند، 
گفت: واحدهایــی که تا چهــار ماه قبل بــا نرخ ۱۴ 
میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می رســیدند 
، امروز بــا قیمت هایی بین ۱۱ تــا ۱۲ میلیون تومان 
فایل شــده اند و پیش بینی ها نشــان می دهد تعدیل 
قیمت ها ادامه دارد چرا که نرخ این منطقه در ســال 
گذشــته بین 6 تا 8 میلیون تومان بود و ناگهان از مرز 
۱5 میلیون تومان در برخی محات این مناطق فراتر 
رفت.وی گفت: وضعیت بازار نشــان می دهد امکان 
تعدیل بیشــتر قیمت وجود دارد و غالبا خانه اولی ها 
نیز طرفدار واحدهای ۴۰ تا 5۰ متری هســتند تا وام 

های ۱6۰ میلیون تومانی به کارشان بیاید.

 بازار آماده ریزش است
 از ســوی دیگر مهدی ســطان محمدی کارشناس 
مسکن در این خصوص به خبراناین گفت: باید به این 
موضوع توجه کرد که کندی شدن نرخ تورم و آرامش 
بازار ارز زمینه را برای عقب نشــینی قیمت ها در سایر 

بازارها فراهم کره اســت اما بهتر است سیاستگذاران 
به این نکته بسنده نکنند و با تدوین برنامه های دقیق 
و افزایش سطح ســاخت و ســاز بتوانند به تقاضای ر 
به رشد در ســال های آینده پاســخ دهند در غیر این 
صورت انفجارهای دوباره در بازار مسکن در سال های 
آتی دور از ذهن نیســت. وی گفت: در عین حال باید 
در نظر داشت که در ســال های گذشته حجم ساخت 
مسکن متنساب با نیاز نبوده و در شرایط کنونی نیز با 
کاهش شــدید خرید و فروش رکودی بر بازار مسکن 
حاکم شــده اســت که ورود ســرمایه گذاران جدید 
به بازار را دشــوار می کند از این رو باید برای توســعه 

ساخت  ساز تدبیر الزم را داشت.

 بازار یکپارچه فروشنده است
 بررسی فایل های مســکن در مناطق مختلف تهران 
نشــان می دهد در هفته های اخیر بازار مســکن به 
اصطاح فعاالن این حوزه یکپارچه فروشــنده شده 
اســت، این در حالی است که در ســال گذشته بازار 
مســکن در ســیطره خریداران بود و روند رو به رشد 
قیمت ها ســبب شــده بود متقاضیان خرید بیش از 

متقاضیان فروش در بازار باشند .
 پیشنهاداتی ویژه از سوی مالکان واحدهای متراژ باال 
برای پرداخت بخشــی از پول به صورت غیرنقدی نیز 
این روزها در بازار مسکن به وفور ارائه می شود به این 
صورت که برخی اعام می کنند حاضرند بخشــی از 
پول ملک را با خودرو تاخت بزنند یا دوره طوالنی تری 

را تنظیم سند در نظر بگیرند.
فرهاد، یکــی از فعاالن بازار مســکن در میرداماد نیز 
در خصــوص وضعیت بازار گفت: ایــن روزها خریدار 
صرف در بازار نایاب اســت و اغلب کسانی که به دنبال 
خانه هســتند، در صدد تبدیل به احسن هستند، به 
این ترتیب خانه خودشــان را برای فروش می گذارند 
و خرید خانه جدید را منوط به فروش خانه خودشان 
می کنند، در عین حال که این معامات باید همزمان 

صورت گیــرد و در نتیجه فرآیند 
مذکــور کنــدی کار را موجــب 

می شود .
 وی گفت: وقتی بازار فروشــنده 
می شــود، بــدان معنی اســت 
که احتمــال ریــزش قیمت باال 
مــی رود، در میردامــاد، برخی 
واحدهای مســکونی حتــی تا 5 
میلیون تومــان کاهش قیمت در 
هر متر مربع داشــته اند، خصوصا 

واحدهای بزرگ که البته همچنان مشتری ندارند، در 
نتیجه برای پول الزم ها، مشتریان هستند که شرط و 
شروط تعیین می کنند در حالی که بازار سال گذشته 

در سیطره خریداران بود.

قدرت بازار مسکن در دست فروشنده ها
رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: در ۲ سال 
اخیر روند افزایش تولید مســکن بســیار چشمگیر 
شــده و همین موضوع باعث شکســته شدن حباب 
افزایش قیمتی در این بازار شــده اســت.محمدرضا 
رضایی کوچی با بیان اینکه کنترل اجاره بهای مسکن 
دارای راه حل هــای کوتاه مدت و بلند مدت اســت، 
گفت: هــم اکنون قیمت هــا در بازار اجــاره به ثبات 
رســیده، اما این به آن معنا نیســت که نظارت بر این 

بازار را رها کنیم.
او گفت: هم اکنــون در ایــن بازار قدرت به دســت 
فروشنده افتاده اســت در نتیجه برای ایجاد ثبات در 

این بازار باید تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.
رئیس کمیســیون عمران مجلس با بیان اینکه تاش 
خوب مســئوالن و اجرای طرح هــای مختلف باعث 
شــد که افزایش صعودی قیمت ها کنترل شود، برای 
ایجاد ثبات در این بازار باید پرداخت تسهیات ارزان 
قیمت و حمایت از خریداران و مســتاجران را دولت 
در اولویت برنامه های خود قــرار دهد.حباب قیمتی 
در بازار مسکن شکسته شــده و هم اکنون روند نزولی 
قیمت ها در این بازار مشاهده می شود.او با بیان اینکه 
در ۲ سال اخیر نگاه دولت به سمت تولید مسکن بوده 
اســت، گفت: مشــارکت بخش خصوصی و پرداخت 
تسهیات ارزان قیمت و همچنین اراده محکم دولت 
برای اتمام طرح های مســکنی نقش موثری در رونق 
این بازار داشــته اســت، گفت: باید تولید مسکن در 
این بازار مســتمر باشــد، چرا که افزایش تولید باعث 
می شــود که جهش قیمتی در این بازار کنترل شود و 

پای دالالن و سوداگران از این بازار بریده شود.
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سازندگان در دوره رکود فعال تر 
می شوند

عضو هیــأت مدیــره انجمن انبوه ســازان با 
اشاره به اینکه سود ۲۰۰ درصدی سازندگان 
مســکن به هیچ وجه قابل باور نیست و قیمت 
تمام شده مسکن در شــمال تهران متری ۳۰ 
میلیون تومان اســت، گفت: نقص ســاخت 
مسکن در کشور توزیع مناسب آن در مناطق 

مرفه است.
حسن محتشم، در پاســخ به این سؤال که آیا 
اظهارات و ادعای نایــب رئیس اتحادیه اماک 
مبنی بر سود ۲۰۰ درصدی سازندگان مسکن 
تا چه حــد به واقعیــت نزدیک اســت، گفت: 
مطرح کردن این موضوع که سازندگان دنبال 
سود ۲۰۰ درصدی هستند، دور از ذهن و باور 

است. 
وی با بیــان اینکه بایــد از اشــخاصی که این 
موضوع را مطرح می کنند پرســید که استدالل 
آنها در این خصوص چیســت، اظهار داشــت: 
درست اســت که تورم داریم و مســکن هم با 
کمبود عرضه مواجه اســت و تقاضای مؤثر در 
بازار زیاد است، اما ســود ۲۰۰ درصدی از بابت 
ساخت مســکن برای ســازندگان به هیچ وجه 

درست نیست. 
محتشم ادامه داد: این تحلیل ها غیرکارشناسی 
اســت و باید پرســید که چگونه این سود ۲۰۰ 

درصدی محاسبه شده است.
حســام عقبایــی نایــب رئیــس اتحادیــه 
مشــاوران اماک گفته بود که ســازندگان 
مســکن بــه دنبــال ســود ۲۰۰ درصدی 

. هستند
عضو هیــأت مدیــره انجمن انبوه ســازان 
تهران بــا بیان اینکه این تحلیل که ســاخت 
یک متــر آپارتمــان در تهــران ۲ میلیون 
تومــان اســت و فــروش آن آپارتمان ۱۲ 
میلیــون تومان، پس ســازندگان در هر متر 
۱۰ میلیون تومان ســود می کنند درســت 
نیست، افزود: بیشــترین سهم ساخت و ساز 
مربوط به زمین اســت، چرا که وقتی قیمت 
یک متــر آپارتمان در شــمال تهــران ۴۰ 
میلیون تومان اســت، قیمت هــر متر زمین 
در همان نقــاط 6۰ میلیون تومــان معامله 

می شود. 
وی ادامه داد: پس محاسبات ســازندگان را اگر 
مقایســه کنیم، نشــان می دهد که قیمت تمام 
شده مسکن در شــمال تهران با محاسبه قیمت 
زمین هر متر ۳۰ میلیون تومان اســت و قیمت 
آپارتمــان ۴۰ میلیون تومان، حال ســودی که 
یک سازنده از ساخت مسکن در ۳ سال می برد، 
متری ۱۰ میلیون تومان می شــود، پس ســود 
۲۰۰ درصدی یک مطلب کامًا غیرکارشناسی 

است.
محتشم در پاسخ به این سؤال که آیا سازندگان 
مسکن در دوره رکود سرمایه خود را در بانک ها 
ســپرده گذاری می کنند، گفت: ســازندگان 
واقعــی مســکن در دوره رکود اتفاقــاً فعال تر 
می شوند و ســاخت مســکن را آغاز می کنند، 
چرا که بعد از ۳ ســال مطمئناً مسکن از حالت 
رکود خارج می شود و ســازندگان مسکن سود 
می کنند، اما نه ســود ۲۰۰ درصدی که عنوان 

می کنند. 
محتشم ادامه داد: متأسفانه ایرادی که در کشور 
برای ساخت مسکن وجود دارد و همچنان روال 
گذشــته طی می شــود و یک نقص به حساب 
می آید این است که ســاخت و ساز از یک توزیع 

مناسب برخوردار است. 
وی افزود: یعنی متأسفانه ساخت و ساز در نقاط 
مرفه و پردرآمد به خوبی انجام می شود و ساخت 
مســکن در نقاطی که مردم بضاعت مالی خوبی 
ندارند و به اصطاح اقشار هدف هستند، صورت 

نمی گیرد.



 نگاه صنعت خودروسازی ایران از غرب به شرق چرخید

وسازان ترکیه در راه ایران  خودر
ایمان ربیعی   حتی اگر تحریم هم برداشــته شود، 
رنو و پژو دیگر جایــی در ایران ندارنــد؛ این نکته ای 
اســت که وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران بارها در 

سخنانی صریح مورد اشاره قرار داده است.
رنو و پژو از پس تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، 
ماندن را بر رفتن ترجیــح دادند و این چنین بود که به 
گفته محمدرضا نجفی منش با چشــم گریان ایران را 
ترک کردند و همین حاال هم با چمدان های پر از دالر 

منتظر بازگشت هستند.
 این امــا همه داســتان صنعت خودروســازی ایران 
نیست، صنعت خودروســازی ایران حاال در شرایطی 
تازه قرار دارد، شــرایطی که از پس گفته ها و شنیده 
ها می توان تا حدی چند و چــون آن را دریافت. نگاه 
صنعت خودروســازی ایران گویا به شــرق است، به 
کشورهایی که فضای مســاعدتری برای همکاری با 

ایران دارند.
 زمزمه هایی در خصوص همــکاری خودرویی ایران 
و روسیه مدتی اســت در فضای رســانه ای به گوش 
می رســد، هر چند هنوز خبری تایید شده از حضور 
روس ها در بازار ایران به گوش نرســیده اما مذاکرات 
ایران و ترکیه در حوزه خودروسازی به مراحل پایانی 
نزدیک می شــود؛ ایران و ترکیه برنامه افزایش سطح 
مبادالت و همکاری های اقتصادی را در دســتور کار 

قرار داده اند.
 هر چند ایرانی ها آشنایی چندانی با صنعت خودروی 
ترکیه ندارند اما بررسی ها نشــان می دهد ترکیه در 
این سال ها به یکی از بزرگترین صادر کنندگان قطعه 

و خودرو تبدیل شده است.

 صنعت خــودروی ترکیه صنعتی مبتنــی بر مونتاژ 
است اما پیشرفت قطعه سازی ها در سال های گذشته 
سبب شــده اســت صادرات این صنعت قابل توجه 
باشــد. خبرگزاری آناتولی پیش از این در گزارشــی 
اعام کرده است در سال ۲۰۱8 صادرات محصوالت 
صنایع خودروســازی ترکیه بــه ۳۱.6 میلیارد دالر 
رسیده است و در این میان کشــورهای اتحادیه اروپا 
با ۷8 درصد بیشــترین ســهم را در صادرات ترکیه 

داشتند.

 ترک ها مشتاق همکاری خودرویی
 با ایران هستند

محمدرضا نجفــی منــش، رییس انجمــن صنایع 
همگن قطعه ســازی و کارشــناس حوزه خودرو در 
پاسخ به این ســئوال که آیا همکاری ترکیه و ایران در 
زمینه صنعت خودرو محتمل اســت یا خیر؟ گفت: ما 
مذاکرات متعددی با فعاالن صنعت خودروسازی در 
ترکیه داشتیم و اتفاقا ترک ها نیز از همکاری با ایران 
استقبال می کنند. نجفی منش با اشاره به اشتراکات 
منطقه ای و سیاســی گفت: ما حتی فراتــر از این به 
موضوع همکاری منطقه ای نــگاه می کنیم، به عنوان 
مثال پیشــنهادی در خصوص همکاری ایران، ترکیه 
و روسیه در صنعت خودروســازی را ارائه کردیم و در 
صورت انعقاد پنیــن قراردادی می تــوان خودرویی 
برای بازاری با جمعیتی نزدیک بــه 8۰۰ میلیون نفر 

تولید کرد.
 وی در توضیــح ایــن مطلــب افــزود: در حقیقت 
خودروســازان ایرانی، ترکیه ای و روســی هر کدام 

قابلیت ها و پتانســیل هایی دارند که در این همکاری 
مشــترک این قابلیت ها متبلور می شــود و با تولید 
قطعه در همین ســه کشــور، می توان خودرویی با 

استاندارد باال برای بازار جهانی ارائه داد.
 وی گفت: هم ایران و هم ترکیه به نوعی با تحریم های 
آمریکا روبرو هستیم و همسایگی دو کشور خود عامل 
مهمی بــرای نزدیکی های اقتصادی اســت، در عین 
حال که در این زمینه روســیه نیز با همین سیاســت 

تحریمی آمریکا روبروست. 
وی با تاکید بر اینکه همکاری های مشترک خصوصا 
در عرصه خودروســازی میان ایــران و ترکیه امکان 
اجرایی شــدن دارد، در پاسخ به این ســئوال که آیا 
مذاکرات مستقیمی با روسیه برای همکاری مشترک 
صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: مذاکره مستقیمی 
نداشته ایم اما پتانســیل ها در این حوزه بررسی شده 

است.
 وی با اشاره به اینکه خودروســازان ترکیه مونتاژ کار 
هستند، گفت: البته ترکیه در حوزه قطعه سازی حرف 
فراوانی دارد در عین حال که این کشور در صدد است 

به زودی برند ملی خود را به بازار ارائه دهد.
در عین حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز 
در گفتگو با خبرآناین در پاســخ به این ســئوال که 
همکاری ایران و ترکیه در حــوزه خودرو چه اتفاقاتی 
را در عرصــه خودروســازی در منطقه رقــم خواهد 
زد؟ گفت: با توجــه به حضور اغلــب برندهای معتبر 
خودروسازی جهان در ترکیه، همکاری خودرویی دو 
کشور اتفاق مهمی برای این صنعت در منطقه خواهد 

بود.

پدال

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت و لوازم یدکی گفت: 
موتورهای موجــود در بــازار از چین 
و هند وارد می شــود و بازار کشــور در 

اختیار موتورهای هندی است.
محمدخادم منصــوری اظهار کرد: به 
دلیل افزایش قیمت، خریدار بســیار 

کم شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت و لــوازم یدکــی 
مربوطه درباره میــزان افزایش قیمت 

بــازار  در  موتورســیکلت 
افــزود: افزایش قیمت های 
که صورت گرفته مربوط به 
سال گذشته است و امسال 
به دلیل اینکــه خریدار کم 
اســت قیمت هــا افزایش 

نداشته است.
وی گفــت: از ســال گذشــته قیمت 
موتورســیکلت بین ۳۰ تــا ۴۰ درصد 
افزایش داشته اســت به همین دلیل 

خریدار کم است.

خــادم منصوری بــا بیان 
اینکــه موتورســیکلت به 
اندازه کافی بــرای فروش 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
ارزان ترین موتورســیکلتی 
کــه در حــال حاضــر در 
کشور وجود دارد حدود ۱۰ 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت و لــوازم یدکــی 
خاطرنشــان کرد: موتورهای موجود 

در بازار از چین و هند وارد می شــود 
و بازار کشــور در اختیــار موتورهای 
یدکــی  اســت.قطعات  هنــدی 
موتورســیکلت به کشور به اندازه نیاز 
وارد می شود و کمبودی از این لحاظ 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت و لــوازم یدکــی 
همچنین دربــاره قیمــت دوچرخه 
اظهار کرد: قیمت دوچرخه نیز بین ۲۰ 

تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

موتور
بازار ایران در اختیار موتورهای هندی 
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 در هفته جاری
قیمت ها در بازار خــودرو همچنان رو به کاهش 
اســت. در همین حال بســیاری از فعاالن بازار 
تاکید دارند که حباب قیمتی هنوز به طور کامل 
تخلیه نشــده و اگر رویدادی در دیگر بازارها رخ 
ندهد باز هم شاهد تداوم روند نزولی قیمت ها در 

بازار خودرو خواهیم بود.
با عادی شــدن روند عرضه خــودرو، آرامش در 
بــازار حکمفرما شــده این در حالی اســت که 
فعاالن بــازار تاکید دارند با ادامــه روند فعلی از 
سوی خودروســازان حباب بیشتری از قیمت ها 
طی روزهای آتی تخلیه خواهد شد. اما اظهارات 
فعاالن بازار مبنی بر روند کاهشــی قیمت ها در 
شرایطی است که برخی دیگر از دست اندرکاران 
بــازار همچنان بــر رکــودی که ماه هاســت 

گریبانگیر بازار شده تاکید دارند. 
با وجود کاهش قیمت ها طی ماه های گذشــته 
به نظر می رســد که متقاضیان خودرو در انتظار 
کاهش بیشتر قیمت ها هســتند به همین دلیل 
در بــازار حضور پیــدا نمی کننــد. در کنار این 
موضوع اما باید به اتمام فصل تابستان، فصلی که 
خرید و فروش در آن رونق می گیرد اشــاره کرد 
هر چند که تابستان امســال نیز بازار جز رکود، 

رونقی به خود ندید.
 حال ســری به بازار خــودرو بزنیــم و ببینیم 
قیمت محصوالت داخلی طــی هفته جاری چه 
تغییراتی داشــته اســت. طبق اظهارات فعاالن 
بازار پراید ۱۱۱ با قیمت ۴6 میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان  به خریداران  عرضه می شود. این خودرو 
در هفته پیش با همین قیمــت قابل خریداری 

بود. 
دیگر محصول خانــواده ســایپا، یعنی پراید 
۱۳۱ نیز بدون تغییر نســبت به هفته گذشته 
با قیمت ۴۱ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومان از 
سوی فروشــندگان به خریداران عرضه شده 

است.
دو محصول دیگر ســایپا یعنی تیبای صندوقدار 
و ساینا نیز به ترتیب با قیمت های ۴8 میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان و 5۳ میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
داد و ستد شــدند. این دو خودرو به نسبت هفته 
گذشته دو مسیر متفاوت را طی کردند. در حالی 
که تیبا افزایــش ۳۰۰ هزار تومانــی را در بازار 
تجربه کرد، قیمت ســاینا ۲۰۰ هزار تومان افت 

داشت. 
همچنین دو محصول مونتاژی شــرکت سایپا 
یعنی ساندرو اســتپ وی و چانگان به ترتیب با 
قیمت های ۱۷۳و ۱69 میلیــون تومان در بازار 

حضور دارند. 
حال ســراغ تعدادی از محصوالت ایران خودرو 
می رویم. دو محصول پــژو ۲۰6 یعنی تیپ ۲ و 
5 به ترتیب با قیمت های ۷6 و 9۱ میلیون تومان 
قابــل خریداری هســتند. هر دو خــودرو روند 
کاهشی قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه 

کردند. 
مدل صندوقدار ۲۰6 نیز در مسیر مدل هاچ بک 
حرکت کرده و با از دست دادن ۳۰۰ هزار تومان 
از قیمت خود، با قیمــت 9۱ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان معامله می شود. 
۲۰۷ اتومات نیز با قیمت ۱5۴ میلیون تومان در 

بازار حضور دارد.
 در حالی کــه قیمت رانا و پــژو SLX ۴۰5 در 
مسیر کاهشی حرکت کرده، قیمت دنا و سمند 
EF۷ به نسبت هفته گذشــته تغییری نداشته 

است. 
خریداران می توانند رانــا را با قیمت ۷۴ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان و پژو SLX ۴۰5 را با قیمت 
۷9 میلیون و 5۰۰ هزار تومان خریداری کنند. 
دو محصول مونتاژی ایــران خودرو یعنی دانگ 
فنگ H۳۰ کــراس و پژو ۲۰۰8 نیــز با قیمت 
۱۲8 و ۲9۴ میلیــون تومــان قابــل خریداری 

هستند.
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چرا زلزله های سیاسی دیگر بازار ارز را تکان نمی دهد؟

راه میرداماد به فردوسی نزدیک شد
خریدار   در حالی ضربه طعنه های سیاست به بازار 
ارز گرفته شده اســت که وضعیت سیاسی منطقه در 
یکی از حســاس ترین دوره های تاریخــی خود قرار 

دارد.
انگار این روزها راه میرداماد به فردوسی و سبزه میدان 
نزدیک شده اســت. بازار ارز در آرامشی نسبی است، 
دیگر نگاه  پایتخــت ارزی ایران، به ان ســوی آب ها 

نیست چرا که فرمان از قلب تهران می رسد.
 در حالی که برخی انتظار داشتند تنش های ارزی در 
منطقه زمینه را برای شوک های کوچک ارزی و پس 
لرزه های سیاســی در بازار ارز فراهــم نماید، اما روند 
تحوالت نشان می دهد تاثیرات وقایع سیاسی به چند 

ساعت در بازار ارز محدود شده است.
 افزایــش تنش هــا و درگیری هــا در منطقــه، 
ســخنرانی های پی در پی ترامــپ، مواضع جهت دار 
اروپایی ها در خصوص ایران، آشفتگی در بازار ارز و... 
همگی پیش تر این پتانســیل را داشتند که بازار ارز را 
حتی بــرای چندین روز از حالت عــادی خارج کنند 
اما داســتان در بازار ارز ایران تفاوت هایی جدی را با 

گذشته دارد.
 رمضانی، یک صراف مجــوز دار در خصوص وضعیت 
بازار ارز ایران گفت: بازار ارز ایران حاال نزدیک به شش 
ماه است در آرامش به ســر می برد و خود را در شرایط 
تحریمی بازیافته است، هر چند همه تقاضاها در بازار 
ارز پاســخ نمی گیرد و خرید و فــروش ارز همچنان 
مشــمول محدودیت هایی است اما ســرمایه گذاران 
نیز از بازار ارز خارج شــده اند و اتفاقا تقاضای چندانی 

بدون پاسخ نمی ماند.
 وی با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر 
فراز و نشیب های متعددی را شاهد بوده است، توضیح 
داد: بــازار ارز ایران در این دوره، با وجود حل نشــدن 
مشــکات اقتصادی و تحریمی و فشــار بین المللی 
خود را بازیافته است و دلیل آن تنها به شیوه مدیریت 
بازار ارز باز می گــردد چرا که بانک مرکــزی با مهار 
کردن بازار و اعمــال محدودیت بر خریــد و فروش، 
تنها طرف عرضه را در اختیار ندارد و با کنترل تقاضا، 

سبب شده است بار اضافی بر بازار تحمیل نشود.
 وی با اشــاره به اینکه صرافان البته در ماه های اخیر 
روزهای سختی را پست سر گذاشته اند، گفت: اگر این 
وضعیت دوام یابد، تنش های اقتصادی به حداقل می 
رســد چرا که بازار ارز چون دماسنجی سایر بازارهای 
را تحت تاثیر قــرار می دهد. به گفتــه وی با ورود ارز 

صادرات غیرنفتی و افزایش حجم صادرات غیر نفتی، 
بازار به تدریج قادر است بدون ارز نفتی خود را بازیابی 
کند و این اتفاق مهمی در عرصــه اقتصاد ایران تلقی 

می شود.

 بازار بی رونق دالالن
 حاال شــمار دالالنی که در گوشــه و کنــار خیابان 
فردوسی، کاسبی می کردند، کاهشــی قابل توجه را 
تجربه کرده اســت. برخی از خریداران به این واسطه 
که اعتماد به آنها جایز نیســت چرا که ممکن اســت 
ارز تقلبی بفروشــند از خرید پرهیز می کنند و برخی 
دیگر نیز با استناد به کاهش نرخ دالر در ماه های آتی 
معتقدنــد ورود به این بازار صرفــه و صاح اقتصادی 

ندارد.
 برخی که هنوز مشغول فعالیت در این حوزه هستند 
نیز از کاهش خرید و فروش گایه دارند و می گویند، 
چرخ چندان درســت نمی چرخد چرا که هم کســی 
برای سرمایه گذاری نمی آید و هم مشتری واقعی کم 
پیدا می شود چرا که حجم سفرهای خارجی کاهشی 
قابل توجه داشته و حتی کســانی که به سفر خارجی 

می روند ینز مانند قبل ارز نمی خرند.
 یکی از فروشــندگان ارز در این منطقه گفت: از وقتی 
دالر گران شــده کســانی که حتی می خواهند سفر 
خارجی بروند ارز کمتری می خرند چون دیگر خرید 
کاال از کشــورهای دیگر هم خیلی ســود ندارد از این 
رو فقط افــرادی که به قصد تفریــح می روند، در بازار 

هستند که آنها هم ارز چندانی نیاز ندارند.

 فرمان ها از میرداماد می رسد
 صرافان می گویند بانک مرکــزی رصدی دائمی در 
بازار ارز را اجرایــی می کند، به محــض ظهور اولین 
نشانه های افزایش یا کاهش غیرمنطقی قیمت دالر، 
با ابزار عرضه در صدد تنظیم بــازار بر می آیند و از این 
رو عمر پس لرزه های محدود سیاسی به چند ساعت 

محدود شده است.
 از سوی دیگر شــمارش معکوس برای راه اندازی بازار 
متشــکل ارزی نیز وضعیت را در این حــوزه با تغییر 
روبرو کرده اســت چرا که در صــورت راه اندازی این 
بازار و ایجاد شــرایطی برای معامله اســکناس ارزی 
در بازار متشــکل ارزی، قیمت گذاری ارز به تدریج از 
کشــورهای اطراف ایران به داخل ایــران منتقل 

می شود.

سود چشمگیر بورس بازان در هفته 
اول مهرماه

در پنج روز کاری هفته گذشــته شــاخص کل 
بورس توانســت بیش از ۲۰ هزار واحد رشــد را 
تجربه کند و بدین ترتیــب وارد کانال ۳۱۴ هزار 

واحدی شود.
در پایان معامات هفته منتهی به ســوم مهرماه 
98، شاخص کل با ۲۰ هزار و ۲۴۳ واحد افزایش 
نســبت به هفته قبل، به تــراز ۳۱۴ هزار و ۴۰9 

واحد رسید.
شاخص کل هم وزن با ۷۳۰۳ واحد افزایش رقم 

9۱55۱ واحدی را تجربه کرد.
شاخص بازار اول با ۱۴ هزار و ۴۴۱ واحد افزایش 
به رقم ۲۲8 هزار و 665 واحد بالغ شد و شاخص 
بازار دوم با ۴۲ هزار و ۳8۱ واحــد افزایش  عدد 
6۳8 هــزار و 65۱ واحد را تجربه کــرد و به این 
ترتیب شــاخص بازار اول ۷۴.6 درصد افزایش و 
شاخص بازار دوم  با ۷.۱۱ درصد افزایش  نسبت 

به هفته قبل همراه شدند.
در پنــج روز کاری هفتــه گذشــته، ارزش کل 
معامــات اوراق بهــادار به ۱۰6 هــزار و 885 
میلیارد ریال بالغ شــد که نســبت به هفته قبل 

66.8 درصد کاهش یافت.
در ضمن تعــداد ۲5 هــزار و ۳۳۷ میلیون انواع 
اوراق بهادار در بیــش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار 
دفعه مورد معامله قــرار گرفت و به ترتیب ۷.۳۲ 
درصد و ۱.۲6 درصد کاهش  را نســبت به هفته 

گذشته تجربه کردند.
این درحالی اســت که  تعــداد ۱۰۰۲ میلیون 
واحــد از صندوق های ســرمایه گــذاری قابل 
معامله در بــورس تهران بــه ارزش کل بیش از 
۱۰ هزار و ۷5۰ میلیارد ریــال مورد معامله قرار 
گرفت و بــه ترتیب بــا دو درصــد و پنج درصد 

افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده 
و صکوک معامله می شــود، تعداد یک میلیون و 
۴۰۰۰ برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 

۱۳56 میلیارد ریال معامله شد.

حباب سکه خالی شد
با وجود حباب ســنگینی که طی ماه های اخیر 
در بازار سکه مشاهده می شــد، اما اخیرا به باور 
فعاالن بازار، این حباب تقریبا تخلیه شده است. 
آمارهــا و وضعیت بــازار حاکی از آن اســت که 
خریداران سکه در 6 ماه اول امسال با زیان ۱۲.۴ 

درصدی مواجه شدند.
قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدیــد در روز اول کاری فروردین )5 فروردین( 
در حدود ۴ میلیون و 6۲9 هزار تومان بود، اما با 
گذشــت حدود 6 ماه، 5۷۷ هزار تومان کاهش 
قیمــت پیدا کــرد؛ به گونه ای که ۳۱ شــهریور 
با قیمت ۴ میلیون و 5۲ هــزار تومان به فروش 

می رفت.
البته نگاهی به وضعیت بازار سکه طی ۱8۳ روز 
اول ســال ۱۳98، حاکی از آن اســت که رکورد 
قیمتی بازار ســکه در روز ۱9 اردیبهشــت ماه 
و با قیمت 5 میلیــون و ۱6۰ هــزار تومان زده 
شده اســت. کمترین قیمت ســکه نیز در روز 
۴ شــهریورماه بود که با قیمت ۳ میلیون و 96۷ 

هزار تومان فروخته شد.
فعاالن بازار ســکه معتقدند کــه در حال حاضر 

تقریبا حباب سکه تخلیه شده است. 

وی  غ ر  قیمت تخم مر
شیب کاهشی 

یک مقام صنفی اعام کرد: میانگین قیمت تخم 
مرغ درب مرغداری، به کیلویی پنج هزار و 6۰۰ 

تا پنج هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
رضا ترکاشوند با اشــاره به اینکه قیمت مصوب 
هرکیلوگرم تخم مرغ هفت هــزار و ۷۴۰ تومان 
اســت، افزود: هم اکنون قیمــت این محصول، 
نزدیک به دو هزار تومــان زیر نرخ مصوب عرضه 
می شود که این قیمت برای تولید کننده به هیچ 

وجه مقرون به صرفه نیست.
وی همچنین در خصوص قیمت تخم مرغ برای 
مصرف کنندگان افزود: این کاال به طور متوسط 
۲۳ درصد باالتــر از قیمــت درب مرغداری، به 
دست مصرف کننده می رســد؛ به نحوی که ۲۳ 
درصدی که به قیمت تخم مرغ اضافه می شــود، 
به دلیل هزینه حمل و نقل، سود عمده فروشی، 

خرده فروشی و همینطور افت و ضایعات است.
ترکاشوند با بیان اینکه اگر تولید برای واحدهای 
مرغداری اقتصادی باشد، به یقین تولید ادامه دار 
خواهد بود، تصریح کرد: وجود تولید مناســب 
باعث می شــود مصرف کننده، کاال را به بهترین 

شکل خریداری و مصرف کند.
ترکاشوند ادامه داد: این شرکت ابتدا تخم مرغ را 
به ازای هر کیلوگرم پنج و 5۰۰ تومان، بعد شش 
هزار تومان و از امروز نیز قرار شــده شــش هزار 
و 5۰۰ تومان مازاد تولیــدرا خریداری کنند که 

جلوی ضرر تولیدکنندگان تا حدی گرفته شود.
وی همچنین در خصوص راهــکاری که بتوان 
خســارت تولید کنندگان را به نحــوی جبران 
کرد، گفت: به جزء این اقــدام، دو راه دیگر یکی 
فراهم کردن بازار صادراتی مناســبی و دیگری 

تولید به اندازه نیاز کشور وجود دارد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغــداران میهن، 
ضمن اشــاره بــه ایجاد بســتر مناســب برای 
صــادرات تخم مــرغ، افــزود: متاســفانه دی 
ماه ســال گذشــته بــا اعمــال ممنوعیت 
صادرات تخــم مرغ از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بازار صاداتی این کاال از دســت 

رفت در حالیکه ضرورتی برای این کار نبود.

گوشت گوسفندی ارزان شد
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی بــا بیان 
اینکه قیمت این نوع گوشــت در بازار، بین ۴ تا 
5 هزارتومان کاهش یافته اســت، گفت: عرضه 
فراوان و بیش از تقاضــای دام در بازار، دلیل این 

مساله است.
علی اصغــر ملکــی از کاهش قیمت گوشــت 
گوســفندی در بازار خبــر داد و گفت: طی یک 
الی دو هفته اخیر، قیمت گوشــت گوســفندی 
در هر کیلوگرم، بین ۴ تــا 5 هزارتومان کاهش 
یافته اســت.وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم شــقه بــدون دنبه بــرای مصرف 

کنندگان، بین 98 تا ۱۰۰ هزارتومان است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه 
در حال حاضر نه تنها بــا کمبود دام زنده در بازار 
مواجه نیســتیم؛ بلکه مازاد هم داریــم، افزود: 
قبا دام را به شــیوه های مختلف و غیرقانونی از 
کشــور خارج می کردند که این مساله، به شدت 
کنترل و مدیریت شده است؛ ضمن اینکه مجوز 
صادرات نیز داده نمی شــود؛ بنابراین کمبودی 

در این حوزه نداریم.


