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پیشبینیفعاالنبازارازوضعیتقیمتخودروتا۳ماهآینده

و پشت پرده افزایش عجیب و غریب قیمت خودر

از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۳ ، نوروز هر سال دولت 
درصدی معموال کمتر از نرخ تــورم به قیمت بنزین 
اضافه می کرد و عمال قیمــت واقعی بنزین را کاهش 
می داد. این مســاله در کنار افزایش شــدید تولید و 
فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه 
خودروها به خیابانها و تشدید راه بندانها، آلودگی هوا 
و بیماری های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه 
در اواسط دهه ۸۰ مصرف روزانه بنزین به مرز روزانه 
۶۵ میلیون لیتر رســیده بود و امکانات حمل و توزیع 
بنزین در آن ســالها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف 

بنزین را نمــی داد. همه اینها در کنــار غفلت دولت 
آقای خاتمی در ساخت پاالیشگاه )آخرین پاالیشگاه 
تا آن سالها توسط مرحوم هاشــمی در فروردین ۷۶ 
اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پاالیشگاهی ساخته 
نشــد تا دولت آقای احمدی نژاد(، کشــور را دچار 
بحران بنزیــن کرده بود و ســال۸۳ تصمیمی فوری 
می طلبید.برای حــل معضل ایجاد شــده و جبران 
۱۴سال سیاستگذاری اشــتباه درباره بنزین، دولت 
وقت در قانون برنامه چهارم توســعه، تصمیم گرفته 
بود از بهــار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نــرخ فوب آن روز 
برســاند یعنی بیش از ۳ برابر گران کنــد. با توجه به 
جو روانی موجود که مردم )مانند امروز(، افزایش نرخ 
بنزین را باعث تشــدید گرانی می دانستند، مجلس 
هفتم جهش چند برابری بنزین را صالح ندانســت و 
با طراحی تبصره۱۳ که بعدا به قانون توســعه حمل 

و نقل عمومــی و مدیریت مصرف ســوخت تبدیل 
شــد، دولت را مکلف کــرد بجای جهــش ناگهانی 
و نیز افزایشهای ســاالنه کمتر از تورم، با ترکیبی از 
راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف 
بنزین را کاهش و عرضه بنزیــن را افزایش دهد. اهم 

این راهکارها عبارت بودند از:
۱. توســعه شــبکه حمل و نقل عمومی )تاســیس 
خطوط مترو در همه کالنشــهرها ، تاســیس بی آر 
تی، خطی های ون و...( تا حدی که برای عموم مردم 
اســتفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده زا 

خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.
۲. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی 

ان جی در سراسر کشور.
۳. کمــک بــه اســقاط خودروهــای پرمصــرف و 

جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.

۴. سهمیه بندی ســوخت با کارت هوشمند که عالوه 
بر کاهش مصــرف بنزین، برای اولین بــار آمار دقیق 
مصرف و خودروهای در حال جابجایــی را در اختیار 
سیاستگذاران قرارداد.بر اســاس این قانون، مدیریت 
حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به 
عهده شهرداری ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه 
حمل و نقل عمومی تا ســال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل 
)بجز برای حمل و نقل عمومی( از سبد حمایتی خارج 
شود و بعد از ســال ۹۱، شــرکتهای خصوصی بطور 
رقابتی به تامین و توزیع ســوخت بپردازند و مســاله 
یارانه بنزین از اســاس حل شــود و پیش بینی میشد 
با اجرای کامل این قانــون، دولت بتواند از خودروهای 
پرمصرف یا آلوده کننده یــا خودروهای ثروتمندان، 

مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.
  ادامه در صفحه 2

کاهشقیمتماهیانهمسکندرتهران

قیمت مسکن 
به کف رسید؟

یوروکانالعوضکرد

  اتفـاق عجیب
 در بازار دالر

بودجه۹۹بهمجلسرسید

تپش ۴۸۰ هزار میلیاردی در بهارستان
صفحه 3

صفحه 5

صفحه 6

صفحه 8
صفحه 7

سرمقاله

دوشــنبه    18آذر 1398     ســال چهــارم    شــماره 434     8 صفحــه     2000 تومــان

روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامــه  اقتصــادی K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Yر

احمد توکلی 
اقتصاددان

خ گذاری بنزین و تجربه دهه ۸۰ درباره نر



رئیسسازمانبرنامهوبودجه:

ریالی از پول نفت را در بودجه هزینه نمی کنیم
سمیه رســولی   رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور بــا تشــریح جزئیات مهــم الیحــه بودجه 
۹۹، با تاکیــد براینکه ســال آینده ریالــی از درآمد 
نفــت در بودجه جــاری هزینه نخواهد شــد، گفت: 
۴۸هزارمیلیارد تومان درآمد فروش نفت پیش بینی 

شده است.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۹۹، 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: رئیس جمهوری 
الیحه بودجــه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانــی را در قالب 
۱۹ پیوســت به مجلس تقدیم می کند؛ بودجه سال 
۹۹ کل کشور هم بر اســاس برنامه اصالح ساختاری 
بودجه که از سال گذشته در ۴ محور و ۹ بسته برنامه و 
پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شد، تهیه 

گردیده است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور افزود: شاید 
ویژگی اصلی و متفاوت الیحه بودجه ۹۹ نســبت به 
بودجه ســال های قبل، تاثیر و مالحظاتی اســت که 
شرایط تحریمی در اقتصاد کشــور ایجاد کرده است؛ 
این بودجه برای اولین ســالی اســت کــه متقارن با 
ظالمانه ترین تحریم ها، تدوین شــده است. بنابراین 
از نظر منابع بودجه ای، مخارج، سیاست ها و اهداف، 
بودجه را با توجه به شرایط مقاومت در برابر تحریم ها 

تنظیم کرده ایم.
وی گفت: مهم ترین سیاســت پیش بینی شــده در 
بودجه سال ۹۹ کل کشور، افزایش قدرت خرید مردم 

است.

کمترین وابستگی به نفت 
وی با اشــاره به منابع الیحه بودجه ۹۹، ادامه داد: در 
منابع تالش کردیــم کمترین وابســتگی را در طول 
تاریخ اقتصادی کشــور به منابع نفتی داشته باشیم. 
تالش می کنیم از منابع داخلی خود در هر شــرایطی 
که دشــمن موقعیتی فراهــم کند کــه کل نفت در 
محاسبات بودجه ای ظاهر نشود، بودجه را اداره کنیم. 
االن در شرایطی هســتیم که وزارت نفت با همکاری 
سایر دستگاه ها به نحو شایسته ای می تواند آنچه که 
حق این ملت اســت را از بازار به صورت رسمی محقق 

کند.
معاون رئیــس جمهور افزود: ســعی کردیم کمترین 
وابســتگی را به متغیرهای برون زا همچون صادرات 
نفت داشته باشیم. حتی نسبت به سال گذشته منابع 
نفتی را به یک ســوم تقلیل دادیم. آن مقداری هم که 
از صادرات نفت منابعی به دست آید صرف طرح های 
عمرانی خواهیم کرد. حتی یک ریال در اموری غیر از 

طرح های عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.
نوبخت گفت: رقم دیگری که از راه واگذاری دارایی های 
مالی دولت به دســت آید، صرف بازپرداخت تعهدات 

)بدهی ها( طرح های عمرانی خواهیم کرد.

اتصال مرکز 4 استان دیگر به شبکه سراسری
وی بــا بیان اینکــه ۷۰ هــزار میلیارد تومــان برای 
بودجه عمرانی پیش بینی کرده ایم، اظهار داشــت: با 
این بودجه می توانیم چند کیلومتــر راه آهن جدید 
در کشــور بهره بــرداری کنیم؛ طبق وعــده ای که 
داده بودیم مراکز اســتان های همدان، کرمانشــاه، 
آذربایجان غربی، ایالم و میانه-بســتان آباد را افتتاح 
کردیم و در ســال آینده تالش می کنیــم که مراکز 
استان های کردستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری 

و خراسان جنوبی را به شبکه سراسری وصل کنیم.
وی افزود: همچنین تعداد زیادی از راه آهن های یک 
خطه را ۲ یا ۳ خطه خواهیم کرد؛ ۳۰ طرح آبرســانی 
همچون ســد های بــزرگ را افتتــاح خواهیم کرد، 
همچنین آزادراه های متعددی را بــه پایان خواهیم 

رساند.

رشد 4 درصدی هزینه ها
نوبخت ادامه داد: در کل بودجه طــرح های عمرانی 
نسبت به ســال قبل رشــد بیش از ۵ درصدی یافته 
است؛ البته هزینه های جاری رشد ۴ درصدی داشته 
اســت اما از دل این هزینه ها، ۱۵ درصد برای افزایش 

حقوق شاغالن و بازنشستگان در نظر گرفته ایم.

پیش بینی صادرات 48 هزار میلیارد تومانی 
نفت

وی گفت: کل صادرات نفت کمتــر از ۴۷ تا ۴۸ هزار 
میلیارد تومان اســت در حالیکه ما ۷۰ هزار میلیارد 
تومان برای طــرح هــای عمرانی ســرمایه گذاری 

خواهیم کرد.
نوبخت با اشــاره به بخــش مصارف الیحــه بودجه 
۹۹، اظهار داشــت: مصارف را در ۲ بخش بر اســاس 
سیاســتها تهیه کردیم؛ در هزینه هــای جاری برای 
جبران قــدرت خرید مــردم، ۱۵ درصــد حقوق ها 
افزایش یافته اســت، ۶ هــزار میلیــارد تومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشســتگان در نظر گرفتیم، 
۲ هــزار میلیارد تومان برای طــرح رتبه بندی کردن 
فرهنگیان پیش بینی کردیم، یارانــه نقدی به مثابه 
قبل پرداخت می شود و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه 

از محل حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد.

نرخ ارز نیمایی 8 تا 8۵00 تومان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور با بیان اینکه 
طرح های عمرانی با اولویت بندی در دستور کار قرار 
دارند، گفت: مهار تــورم را از دو طریق پیش خواهیم 
برد؛ نخســت اینکه ریالی از بودجــه از پول پر قدرت 
تورم زا تهیه نمی شــود؛ کاالهای اساسی با همان نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد، حتی ارز نیمایی را 
در محاسباتمان )غیر از کاالهای اساسی( در حد ۸ تا 
۸۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم. تالش اســت قیمت ارز 

همچنان در کنترل باشد.

اشتغال و تولید دو هدف دولت در سال 99
وی به اهداف الیحه بودجه ۹۹ اشــاره کــرد و افزود: 
اشــتغال هدف نخســت ماســت؛ برای افزایش یک 
میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی کرده ایم و عالوه بر 
الیحه بودجه برنامه مجزایی بــه مجلس ارائه کردیم. 
در مجموع ۲۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد 

شغل پیش بینی کردیم.
نوبخت ادامــه داد: تولیــد هدف دوم ماســت که به 
صورت ویژه مــورد حمایت خواهد بــود؛ در مجموع 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت و شرکت های دولتی 
ســرمایه گذاری خواهند کرد تا تولید باال رود و سال 
بعد از رکود خارج و رشــد مثبت اقتصادی را داشــته 
باشــیم. البته برنامه جداگانــه ای در این خصوص به 
مجلس ارائه می کنیم.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تاکید کرد: به رغم شــرایط تحریمی، دولت با روحیه 
قوی برای اینکه کمترین فشــار بــه جامعه منعکس 

شود، بودجه را تنظیم کرده است.
وی با اشــاره به منابع الیحه بودجه ۹۹، ادامه داد: در 
منابع تالش کردیــم کمترین وابســتگی را در طول 
تاریخ اقتصادی کشــور به منابع نفتی داشــته باشیم. 
تالش می کنیم از منابع داخلی خود در هر شرایطی که 
دشمن موقعیتی فراهم کند که کل نفت در محاسبات 
بودجه ای ظاهر نشــود، بودجه را اداره کنیم. االن در 
شــرایطی هســتیم که وزارت نفت با همکاری سایر 
دستگاه ها به نحو شایســته ای می تواند آنچه که حق 
این ملت اســت را از بازار به صورت رسمی محقق کند.
معاون رئیــس جمهور افزود: ســعی کردیم کمترین 
وابســتگی را به متغیرهای برون زا همچون صادرات 
نفت داشته باشیم. حتی نسبت به سال گذشته منابع 
نفتی را به یک ســوم تقلیل دادیم. آن مقداری هم که 
از صادرات نفت منابعی به دست آید صرف طرح های 
عمرانی خواهیم کرد. حتی یک ریال در اموری غیر از 

طرحهای عمرانی، استفاده نخواهیم کرد.
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دهه ۸۰
  ادامه از صفحه یک

متاســفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه 
پیش بینی شــده به شــهرداری ها برای توسعه 
حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در ســال ۸۹ 
هدفمندی یارانه ها را در دســتور کار قرارداد و 
اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از 
سال۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره 
بنزین را کال به حالت بالتکلیف درآورد و هرسال 
دولت و مجلس، تصمیم گیــری درباره بنزین را 
به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در 

این باره شانه خالی می کردند.
از نظر ما، بهتریــن تصمیم بــرای بنزین، ادامه 
اجرای قانون ســال ۸۶ است یعنی توسعه حمل 
و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم 
اســتفاده از وســایل عمومی بجای خودروهای 
شخصی مقرون به صرفه باشد و بعد آن، بنزین از 
انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود 
و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات 

و عوارض هم بگیرد.
از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت 
دعوت می شــود متن قانون توسعه حمل و نقل 
عمومــی و مدیریت مصرف ســوخت )مصوب 
۱۳۸۶( و پشــتوانه های تحقیقــی آن را که در 
سایت مرکز پژوهشــهای مجلس موجود است، 
مطالعه بفرمایند. از رسانه ها و صاحبان تریبون 
نیز دعوت می شود بجای سیاسی کردن موضوع 
بنزیــن و برخورد شــعاری و فرصــت طلبانه با 
موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم 

خود درباره بنزین را اصالح کند.

 قیمت کاالهای اساسی
 در مهرماه چگونه تغییر کرد؟

جدیدترین آمار منتشــر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که از بین ۴۳ قلم کاالی اساسی،  قیمت ۲۲ قلم 
کاال در مهر ماه کاهش یافته و بیشترین کاهش 
و افزایش قیمت در این ماه نســبت به شهریور به 
ترتیب مربوط به سیب زمینی درجه یک و خیار 

رسمی درجه یک است.
طبق این آمــار قیمت خیار رســمی درجه یک 
و جوجــه یکروزه گوشــتی در مهر ماه امســال 
به ترتیــب بــه ۵۴۹۰ و ۲۴۲۰ تومان رســیده 
و با افزایــش ۳۶.۲ و ۳۵.۹ درصدی بیشــترین 

افزایش را نسبت به ماه قبل از آن داشته اند.
در این میان بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط 
به ســیب زمینی درجه یک و گوجه فرنگی بوده 
که قیمت آن ها در مهرمــاه با کاهش ۲۷ و ۱۲.۷ 
درصدی نســبت به شــهریور ماه به ترتیب به 

۳۴۳۰ و ۲۴۴۰ تومان رسیده است.
این در حالی اســت که قیمــت گوجه فرنگی در 
هفته های اخیر افزایش چشــمگیری داشــته، 
به طوری که رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه 
و ســبزی دو هفته پیش قیمــت گوجه فرنگی 
بوتــه ای و گلخانه ای درجه یــک را در تهران به 
ترتیب حدود ۱۳ هــزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ 

تومان در سطح خرده فروشی عنوان کرد.
همچنین آمارها نشــان می دهد که شکر سفید 
در مهر ماه کمترین افزایش قیمت را نســبت به 
شهریور داشــته و قیمت آن از ۵۱۹۰ به ۵۱۹۸ 
تومان رســیده اســت.طبق آمار منتشر شده از 
ســوی وزارت صمت، قیمت گوشــت گوساله و 
گوســفندی در مهر ماه امســال با کاهش ۳.۸ و 
۳ درصدی نســبت به ماه قبل از آن به ترتیب به 
۸۲ هزار و ۸۰۰ و ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان رســیده 
اســت. این در حالی اســت که قیمــت این دو 
محصول در شهریور امسال به ترتیب حدود ۸۶ 

هزار و ۱۰۰ و ۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

کالن



بودجه۹۹بهمجلسرسید

تپش ۴۸۰ هزار میلیاردی در بهارستان
زهرا شــکری    هیجان بودجــه ۱۳۹۹ دیروز در 
بهارستان به اوج خود رسید و دولت دخل و خرج ۴۸۰ 

هزار میلیاردی یکساله ایران را به مجلس برد.
الیحه بودجه ۱۳۹۹، هشــتمین الیحه ای اســت که 
روحانی به عنــوان رییس جمهور دولــت یازدهم و 
دوازدهم بــه مجلس تقدیم می کند تــا بعد از بحث و 
بررســی وضعیت درآمد و هزینه دولت در ســال بعد 

مشخص و به تصویب برسد.
اما بودجه سال آینده شاید متفاوت ترین بودجه دولت 
نسبت به چند سال گذشــته باشد، چنانچه شرایط به 
گونه ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، 

تغییرات محسوسی رخ می داد.

 کاهش وابستگی به نفت؛ افزایش
 پایه های مالیاتی

این در حالی اســت که با توجه به کاهش درآمدهای 
نفتی به ویژه در ســال جاری بودجه سال بعد  با منابع 
جدیدی همراه می شــود که بتواند تــا حدی کمبود 
درآمد نفتی را پوشــش دهــد. به هر صــورت دیگر 
صادرات نفــت در روز حدود دو میلیــون و ۴۰۰ هزار 
بشــکه ای که قبال وجود داشت نیســت و طبق اعالم 
مســئوالن به زیر یک میلیون بشــکه رســیده است 
که خــود در درآمدهای نفتی اثر قابــل توجهی دارد. 
همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد 

دولت دست به اصالح بودجه بزند.
براین اســاس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید 
از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه ســال آینده 
پیش بینی خواهد شــد که با افزایش پایه های مالیاتی 

و تعریف های جدید همراه است.قرار بر این شده دولت 
نفــت را از هزینه های جاری به محــل تامین حقوق و 
دســتمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه های 
عمرانی هدایت کند که پیش بینی شده حدود ۶۰ هزار 

میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.

معافیت مالیاتی برای حقوق های زیر 3 میلیون
به هر صورت بیشــترین هزینه دولت در ســال برای 
هزینه های جاری اســت کــه از محــل آن حقوق و 
دستمزد را پرداخت می کند و برای امسال حدود ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده بود، امــا با توجه به 
این که درآمدها به طور کامل محقق نشــد، دولت نیز 

هزینه های جاری را تا حد امکان کاهش داد.
برای ســال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش 
۱۵ درصدی به طور متوســط پیش بینی شده است 
و از سوی دیگر حقوق های ســه میلیون و پایین تر از 
پرداخت مالیات معاف خواهد بود.برای ســال جاری 
متوســط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی 

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

بودجه تامین کاالهای اساسی 3.۵ میلیارد 
دالر کم شد

از کلیــات دیگری کــه در بودجه ســال آینده وجود 
دارد این اســت که پرداخت ارز برای کاالهای اساسی 
همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و با وجود 
این که پیشــنهاداتی در رابطه با اصــالح این قیمت 
مطرح بــود، در نهایت رییس جمهــور تاکید بر ادامه  
نرخ ۴۲۰۰ تومان داشــت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ 

میلیارد و ۵۰۰ میلیــون دالر برای تامین ارز کاالهای 
اساسی در نظر گرفته که نســبت به ۱۴ میلیارد دالر 
سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دالر کاهش دارد.البته 
در سال جاری عملکرد تامین ارز کاالهای اساسی در 

آخرین اطالع حدود ۱۰ میلیارد دالر بوده است.

30 میلیارد دالر برای فاینانس
در ســال آینده قرار بر این اســت که ۳۰ میلیارد دالر 
برای تامین مالــی خارجی )فاینانس( بــرای حوزه 

دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.
در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی 
اعالم شــده که بعید نیســت تا زمان ارسال الیحه به 
مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا 
آخرین جلسه ســتاد بودجه و هماهنگی های نهایی 
نیز برگزار شد.دولت برای سال آینده اصالح ساختار 
بودجــه را در نظر داشــت و اقداماتــی در این رابطه 
صورت گرفته اســت که باید منتظر بود با ارائه  الیحه 
بودجه و مشــخص شــدن آنچه در آن تضمین شده 
مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه 
اندازه توانسته نســبت به سال های گذشته اصالحات 

ساختاری در بودجه ساالنه دولت انجام شود.

 نظم هر ساله دولت های یازدهم و دوازدهم 
در ارائه الیحه بودجه

الیحه بودجــه ۱۳۹۹ در حالی به مجلــس رفت که 
دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره الیحه 
بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه اســت، به 

مجلس تقدیم کرده است.

شعبه

آمارســامانه نیما حکایــت از آن دارد 
که صادرکنندگان از ابتــدای آذرماه 
تــا شــنبه ۱۶آذر، ۶۸۵ میلیــون 
یــورو ارز به ســامانه نیمــا فروخته و 
در مقابــل، واردکننــدگان هم ۵۶۲ 
میلیــون یــورو ارز خریده اند.ظــرف 
هفته های گذشــته و پــس از اجرای 
سیاســت افزایش نرخ بنزین، بازار ارز 
نیز دچار برخی تالطمات شــده است. 
بانک مرکزی می گویــد که همزمانی 
اجــرای سیاســت تغییــر قیمت این 

حامل پرمصرف ســوخت 
با زمان تســویه حســاب 
شــرکت های خارجی و در 
عین حال افزایــش تقاضا 
برای ســفرهای خارجی در 
ایام ژانویه، از جمله عواملی 
اســت که در کنار جو روانی 

حاکم بر بازار ناشی از انتظارات تورمی 
افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز را در بازار 

با نوساناتی مواجه کرده است.
عبدالناصــر همتی، رئیــس کل بانک 

مرکزی هــم در این مدت، 
بارهــا و بارهــا با انتشــار 
صفحــه  در  پســت هایی 
شــخصی خــود در فضای 
مجازی، بر این نکته تاکید 
کرده اســت که نوســانات 
قیمت دالر مقطعی است و 
جای نگرانی در این رابطه وجود ندارد. 
او با تکیه بر اینکه ذخایر اسکناس و نیز 
مجموع ذخیره های ارزی کشــور در 
نقاط مختلف دنیا و داخل، از شــرایط 

مطلوبی برخوردار اســت؛ بر این باور 
است که این نوسانات مقطعی است.

او البته چندی پیش بــه این نکته هم 
اشــاره کرده بود که بــه دلیل افزایش 
قیمــت ارز، برخــی صادرکنندگان، 
عرضه ارز در ســامانه نیما را با اندکی 
تعلــل انجــام می دهنــد؛ در حالیکه 
صادرکنندگان این موضوع را رد کردند 
و می گویند جهت تامیــن مواد اولیه و 
تولید نیازمنــد نقدینگی هســتند و 

نمی توانند ارز خود را نفروشند.

تجارت

افزایش متقاضی برای خرید ارز صادراتی در نیما
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  از اقدامات اثر بخش بانک سپه 
وژه ملی ادغام در پر

مدیرعامل بانک ســپه از تدوین ۹۴ پروژه برای 
اجرای مطلوب طرح ملی ادغام بانکهای وابسته 

به نیروهای مسلح خبر داد.
مدیرعامل بانک ســپه از تدوین ۹۴ پروژه برای 
اجرای مطلوب طرح ملی ادغام بانکهای وابسته 
به نیروهای مســلح در این بانک و تایید اقدامات 
اثربخش صورت گرفته توســط رییس جمهور 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمد 
کاظم چقازردی در جلسه با اعضای هیات مدیره 
و مدیران ارشــد بانک با اشاره به طرح ملی ادغام 
به عنوان مهمترین ماموریت بانک ســپه گفت: 
برای اجرای بهینه طرح ملی ادغــام، ۹۴ پروژه 
توســط بانک ســپه تدوین و معرفی شــد، این 
اقدامات برای ریاســت محترم جمهور ارسال و 
ایشان ضمن تایید آن از تالشهای صورت گرفته 

در این خصوص تقدیر کرد. 
وی تهیه نرم افزار جامع بانکی امید و برنامه بانک 
برای حرکت بیشتر به سمت سودآوری را از دیگر 
موضوعات اولویت دار بانک در سالجاری برشمرد 
و اظهار داشت: با ایجاد نرم افزار جامع بانک سپه و 
رعایت برنامه زمانبندی مربوط به آن جایگاه بانک 
سپه رفیع تر از گذشته خواهد شد و هیات مدیره 

بانک با قدرت از این پروژه حمایت می کنند.
مدیرعامل بر ضرورت رعایت الزامات حاکمیت 
شــرکتی در بانک ســپه تاکید کــرد و گفت: 
الزامات حاکمیت شــرکتی به عنوان یک قانون 
که در دســتور کار وزارت امور اقتصاد و دارایی 
بوده و به بانکها نیز ابالغ شــده است.چقازردی 
افزود:رعایــت الزامــات حاکمیــت شــرکتی 
باعث خواهد شــد جامعه از نحــوه اداره بانک و 
فرآیندهای داخلی آن آگاه شــوند و همچنین 
بخشی از هیات مدیره بانک با تفکیک وظایف از 
امور اجرایی محض فاصله گرفته و در حوزه های 
تقویت ریسک ،حسابرســی داخلی، حسابرسی 

سیستماتیک و سایر موارد فعالتر عمل کنند.
وی ایجاد کمیته های مختلف در بانک، تقسیم 
مســولیتهای هیات مدیره و تفکیــک جایگاه 
مدیرعامــل از رییــس هیات مدیــره را از 
شــاخصه های حاکمیــت شــرکتی در بانک 
برشــمردو خاطرنشــان کرد: تفکیک جایگاه 
مدیرعامل و رییس هیات مدیره برای تقســیم 
بهتر وظایف اســت و تغییری در نگاه و اهمیت 

مسولیتهای محوله ایجاد نخواهد کرد.
مدیرعامل ابراز امیــدواری کردبا توجه به طرح 
ملی ادغام، بانک ســپه با پرهیز از شتابزدگی و 
تکیه بر خرد جمعی و همفکــری اعضای هیات 
مدیره بــه تدریــج در ذیل الزامــات حاکمیت 
شــرکتی قرار گیرد و با بررسی عملکرد بانکهای 
ادغام شونده و اســتفاده از ظرفیتهای بالقوه آنها 
در راه تبدیل به بزرگتریــن و کارآمد ترین بانک 
کشور و قرارگرفتن در ردیف بانکهای برتر جهان 

در افق چند ساله موفق باشد.

ح ربیع رفاه تمدید شد طر
مهلت زمانی پرداخت تســهیالت در قالب طرح 

ربیع رفاه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به 
منظور رضایت مشتریان، مهلت زمانی پرداخت 
تسهیالت در قالب طرح ربیع رفاه تا پایان اسفند 

ماه سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
یکی از مزایای مهم این طرح، بازگشت کل سود 
هر قسط در صورت پرداخت قسط مربوطه قبل 
از سررسید آن است.متقاضیان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر به پورتال بانک به نشانی 
www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز 
ارتباط با مشــتریان بانک رفاه )فراد( به شماره 

تلفن ۸۵۲۵-۰۲۱ تماس بگیرند.



چگونهحذفکارتسوختمنجربهافزایش۳۴درصدیمصرفشد؟

پاالیشگاهی که به موقع دست دولت را گرفت
خریدار    کارشناســان می گویند بــا حذف کارت 
ســوخت توســط دولت یازدهم میزان رشد مصرف 
بنزین بار دیگر به ۱۰ درصد و در استان های مرزی تا 

۳۴ درصد نیز افزایش پیدا کرد.
بیژن زنگنه، با هدف ارائه پاره ای از توضیحات درباره 
چرای ملغی کردن کارت ســوخت در دولت یازدهم 
عازم بهارستان می شود؛ وزیر نفت در حالی به مجلس 
می رود که در روزهای ابتدایی فعالیت خود در دولت 
یازدهم به عنــوان وزیر نفت معتقد بــود که به دلیل 
هزینه باالی سامانه هوشمند ســوخت و بی استفاده 
بودن اطالعات کارت ســوخت، موافق ادامه فعالیت 
کارت ســوخت نیســت. البته او پیشــتر گفته بود 
نمی خواهیم کارت ســوخت را حذف کنیم، چرا که 

اطالعات مناسبی می دهد.

افزایش مصرف بنزین با حذف کارت سوخت
اما واقعیت چیز دیگری بود؛ آمــار عملکرد ۱۰ ماهه 
ابتدای ســال ۱۳۹۵ شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نشــان می داد که رشــد مصرف 
بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن نزدیک 
به ۸ درصد بوده و در دی ماه ســال ۹۵ نسبت به دی 
ماه ۹۴ از رشــد ۹ درصدی برخوردار بوده که به گفته 
یک مقام آگاه در همان سال باوجود میانگین واردات 
حدود ۱۱ میلیون لیتر بنزیــن روزانه طی ۱۰ ماهه  و 
برداشــت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشــیمی ها 
بصورت چراغ خاموش، موجــودی بنزین در وضعیت 

قرمز بود.

نقش کارت سوخت در این بین چه بود؟
اگرچه مسئوالن دولت یازدهم معتقد بودند  »کارت 
ســوخت هیچگونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت 
ندارد« اما به گفته کارشناســان، فعال شــدن کارت 
هوشــمند ســوخت  موجب منطقی شــدن مصرف 
حامل های انرژی، افزایش بهره وری و رقابت پذیری 
اقتصادی، شــفاف ســازی منابع و مصارف در حوزه 
انرژی و صرفه جویی منابع ارزی ) حدود ۲۰ میلیارد 

دالراز سال ۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰( شد.
دســتاوردهایی که با اقدام دولت یازدهــم در بی اثر 
کردن کارت ســوخت، عمال از دســت رفت و با تک 
نرخی شدن بنزین و بی خاصیت شدن کارت سوخت 
در دولت یازدهم، میزان رشــد مصرف بنزین  به ۱۰ 
درصد و در اســتانهای مرزی تــا ۳۴ درصد افزایش 
یافت؛ یعنی نرخ رشــدی که قبل از فعال شدن کارت 

سوخت وجود داشت. 

از ســویی دیگر با وجود واردات میانگیــن روزانه  ۱۲ 
میلیون لیتر بنزین  در ســال ۹۵ ) معــادل حدود ۲ 
میلیارد دالر( و حدود ۱۳ میلیون لیتر روزانه در سال 
۹۶، موجودی ذخیره اســتراتژیک در وضعیت قرمز 

قرار گرفت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف کارت سوخت 
شــفاف ســازی را از بین برد و در آمار موجودی، تراز 
انحراف ایجاد کــرد. به این ترتیب با اقــدام به حذف 
کارت ســوخت و  هم زمان تزریــق ۳۰۰ لیتر ماهانه  
سهمیه به کارت های شخصی زمینه ساز مهاجرت و 

فروش کارت سوخت  شد.

پاسکاری افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
در دولــت یازدهم در شــرایطی که از یک ســو روند 
مصرف بنزین رو به فزونی گذاشــته بــود و از طرفی 
بازگشــت تحریم های اقتصادی می توانست واردات 
این محصول اســتراتژیک را با چالــش رو به رو کند، 
پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیــج فارس با 
ظرفیت ۳۶۰ هزار بشــکه در روز کــه مقدمات آن در 

دولت نهم و دهم کلید خورده بود به کمک تولید آمد.
 در آبان ماه سال۱۳۹۳ مدیر عامل وقت شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فــرآورده های نفتــی تاریخ 
بهره برداری از فاز یک پاالیشــگاه ستاره را اواسط 

سال ۱۳۹۴ اعالم کرد.
چندی بعــد در خردادماه ســال ۱۳۹۵ مدیرعامل 
شرکت ملی پاالیش و پخش تاریخ بهره برداری از فاز 
یک را اسفندماه سال ۱۳۹۵ اعالم کرد. با پایان یافتن 
ســال ۹۵ و بی ثمر بودن وعده مدیران، در فروردین 
ماه ســال ۱۳۹۶ مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش تاریخ بهره برداری از فاز یک را خردادماه سال 

۱۳۹۶ اعالم کرد.
این اعالم ها در شــرایطی بود که در مردادماه ۱۳۹۳ 
وزیر نفت بهره برداری از فاز یک پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس را نیمه اول ســال ۱۳۹۴ دانسته بود. به 
عبارتی تا اینجا شاهد ۳ ســال تاخیر در بهره برداری 

فاز نخست این پاالیشگاه بودیم.
با وجود همه این وعده و وعیدها بهــره برداری از فاز 
نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در تاریخ معهود 
وزیر نفت انجام نشــد و در فروردین ماه ۱۳۹۴ وزیر 
نفت تاریخ بهره برداری از از فاز یک را نیمه دوم ســال 

۱۳۹۴ اعالم کرد.

افتتاح با تولید صفر!
این روند همچنــان ادامه داشــت و در فروردین ماه 

ســال ۱۳۹۵ وزیر نفت بهره برداری از فاز یک را پایان 
نیمه اول سال ۱۳۹۵ دانســت. در فروردین ماه سال 
۱۳۹۶ مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش تاریخ 
بهره برداری از فاز یک را خردادماه سال ۱۳۹۶ اعالم 
کرد. پس از پاسکاری های متعدد این بهره برداری در 
حالی انجام شد که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۷، طبق 
آمار شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
میزان تولید پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس صفر بوده 

است.
جدیدترین اطالعات نشــان می دهد که پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس در چهار ماهه نخست سال ۹۷ به 
طور میانگین روزانــه ۱۵.۵ میلیون لیتر بنزین تولید 
کرده است که از این میزان تنها ۰.۹ درصد آن بنزین 
یورو ۴ بوده است. این در حالی اســت که در این بازه 
زمانی، روزانه ۸۵ تا ۸۶ هزار بشــکه میعانات گازی در 

روز به عنوان خوراک دریافت کرده است.
 در چهار ماه مذکور این پاالیشــگاه به طور میانگین 

روزانه ۳ میلیون لیتر نفتا هم تولید کرده است.
به طور کلــی میانگیــن تولید بنزین کل کشــور در 
چهارماهه نخست سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون لیتر در 
روز بوده است که از این میزان ۲۴ میلیون لیتر آن در 
روز بنزین یورو ۴ است. گفتی است از این رقم تولید، 
حدود ۱۴ میلیون لیتر آن در پاالیشگاه شازند اراک، 
حدود ۸ میلیون لیتر آن در پاالیشگاه اصفهان و باقی 
آن در ســایر پاالیشــگاه ها از جمله پاالیشگاه تبریز 
تولید می شود. از طرفی بر اساس گفته یک مقام آگاه، 
میانگین مصرف بنزین کل کشور در تابستان سال ۹۷ 

حدود ۸۷ میلیون لیتر در روز بوده است.

اختالف تولید تا وعده
طبق اطالعات شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتــی میانگین تولید بنزین یورو ۴ پاالیشــگاه 
ستاره خلیج فارس در سال ۹۷، ۵۱۳ هزار مترمکعب 
در روز بوده است در حالیکه میزان تولید بنزین یورو ۴ 
در این پاالیشــگاه ۱.۷ میلیون بشکه به طور میانگین 

در سال ۹۷ اعالم شده بود. 
با توجه به اینکه دولت ملزم به تخصیص بنزین یورو۴ 
به کالنشــهرها بوده و از ســویی دیگر میزان مصرف 
بنزین یورو۴ در تهران حــدود ۱۷ میلیون لیتر از ۲۴ 
میلیون لیتر کل بنزین یورو ۴ تولیدی کشــور است 
و با نگاهی به آمار تولید پاالیشــگاه ها در ســال ۹۷ و 
همچنین آلودگی هوای گســترده اخیــر، می توان 
گفت به نظر می رســد بنزین توزیع شده در بخشی از 

کالنشهرها یورو ۴ نبوده است.

نفت
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خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید 

تجهیزات نفتی
 عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعــت نفت گفــت: در حال حاضــر در تولید 
بســیاری از تجهیــزات ثابت صنعــت نفت به 

خودکفایی رسیده ایم.
توانمندی هــای  گفــت:  خیامیــان،  رضــا 
تولیدکننــدگان داخلی در ســاخت بــرج ها، 
رآکتورها، مبدل های حرارتی، مخازن ذخیره ها 
و مخازن تحت فشــار به توفیقات باالیی رسیده 
اســت و ما در این بخــش بــه خودکفایی ۹۵ 

درصدی دست یافته ایم.
وی از تــالش تولیدکننــدگان در ســاخت 
تجهیــزات دوار خبــر داد و افــزود: در تولیــد 
کمپرسورها و توربین ها نیز به تولید ۷۰ درصدی 
داخلی رســیدیم، اما نیــاز اندکی بــه صنایع 

خارجی در این بخش وجود دارد.
خیامیان تاکید کرد: در داخلی سازی تجهیزات 
صنعت نفت در بخش پایین دستی هیچ مشکلی 
وجود ندارد و اندک مشــکالت موجود بیشتر در 

بخش باال دستی است.
وی از تدابیــر وزارت نفــت در ایجــاد تحرک 
تولیدی در بخش باالدســتی خبــر داد و گفت: 
وزارت نفــت ۱۰ قلــم کاالی مورد نیــاز را در 
فهرســت تولیدی قرار داده که به زودی شاهد 
افزایش ۱۰ قلم دیگر به این فهرست هستیم که 
با تحرک بخش باالدستی شــاهد تولید و تامین 

قطعات مورد نیاز کشور خواهیم بود.
خیامیان با اشــاره به توان تحصیــل کردگان و 
نیروی کار موجود در داخل اظهار داشــت: یکی 
از معضل بخش تولید بهره نبــردن از نیروهای 
داخلی است. اکثر تحصیل کردگان ما از معضل 
بیکاری رنج می برند که بــا تمرکز در این بخش 
قادر خواهیم بود بخــش تولید داخلی را افزایش 

دهیم.

مصرف بنزین سوپر کاهش یافت
 عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران کشــور 
از کاهش مصرف بنزین ســوپر پــس از افزایش 
قیمت و برقــراری دوباره ســهمیه بندی بنزین 

خبر داد.
ابراهیم بعاجی با بیان اینکه توزیع بنزین ســوپر 
در جایگاه ها کم شــده اســت، افزود: با توجه به 
این که پس از اجرای طرح سهمیه بندی، قیمت 
بنزین سوپر به ۳۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش 
یافته و این بنزین بدون ســهمیه به مردم عرضه 
می شــود، اســتقبال از این فرآورده نفتی تاحد 

قابل توجهی کاهش یافته است.
وی افــزود: عرضه بنزین ســوپر بــرای جایگاه 
داران نیز مقرون به صرفه نیســت و اکنون اکثر 

جایگاه ها فاقد بنزین سوپر هستند.
بعاجی بابیان اینکه هزینه خریــد هر تانکر ۳۰ 
هزار لیتری بنزین ســوپر بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان است، گفت: جایگاه داران با توجه به اینکه 
فروش بنزین ســوپر نقدینگی باالیی نیاز دارد 

چندان عالقه ای به این کار ندارند.
این مقام مسوول با بیان اینکه به ازای فروش هر 
لیتر بنزین ســوپر ۱۰۰ تومان کارمزد به جایگاه 
داران پرداخت می شــود، گفت: در ازای فروش 
یک تانکر بنزین سوپر تنها ۳ میلیون تومان عاید 
جایگاه دار می شود که این رقم با توجه به درگیر 
بــودن نقدینگــی جایــگاه داران و هزینه های 

جاری، اصال مقرون به صرفه نیست.
عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران کشــور 
افزود: باتوجه به پایین آمدن اســتقبال مردم از 
بنزین ســوپر، فروش یک تانکر بنزین سوپر در 
جایگاه ها ممکن اســت تا یک هفته زمان ببرد 
که ماندن طوالنی مدت بنزین در مخازن میزان 
تبخیر این فرآورده را افزایــش می دهد که این 
مســئله نیز زیان های جایــگاه داران را افزایش 

می دهد.



شعاریپوپولیستییاالزامیسیاستگذارانه؟

ماجرای رصد حساب های بانکی
خریدار    بســیاری کشــورها بــرای جلوگیری از 
پولشــویی و فــرار مالیاتــی، حســاب های بانکی را 
رصد می کننداما دولــت دوازدهم بدلیل اســتفاده 
ابــزاری از»اجازه سرکشــی به حســابهای مردم را 

نمی دهیم«در این زمینه دچار چالش شد.
یکــی از شــعارهای پوپولیســتی و انتخاباتی دولت 
یازدهم و دوازدهــم با کلید واژه »عدم سرکشــی به 
حسابهای بانکی مردم« در نهایت دامن خود دولت را 
گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع 

آن وارد گود شوند.
اوایل دهه ۹۰ و پــس از روی کار آمدن دولت یازدهم، 
حســن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده 
تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت 
دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شــهروندان 
صحبت کرد و گفت:  »به این نتیجه رســیدیم که اگر 
بخواهیم یارانه ها را از قشــرهای پردرآمد بگیریم باید 
از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد امالک مردم 
را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی 
افراد خواهد شد و شــاید این کار در کوتاه مدت مفید 
باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت 

به ضرر کشور است.«
این ســخن رئیس جمهور چنــد روز بعد از ســوی 
مســئوالن مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی مورد تاکید قــرار گرفت؛ به 
عنوان مثــال پاریزی معاون وقــت وزارت اقتصاد در 
گفت و گویی اعالم کــرد که »هیچ برنامــه ای برای 
سرکشی به حســابهای افراد نداریم و مردم مطمئن 
باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی 

بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.« 
اگرچه این موضوع پس از گذشــت ســالها نیز مورد 
توجــه دولتمــردان بــود و مســئوالن در اظهارات 
گوناگونی بر عدم سرکشــی به حســاب های بانکی 
تاکید مــی کردند اما  دســتورالعمل ســازمان امور 
مالیاتی دربــاره نحوه سرکشــی مامــوران مالیاتی 
به حســاب های بانکــی با عنــوان »رســیدگی به 
تراکنش های بانکی مشــکوک« در ســال ۹۵ ابالغ و 

عمال این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.
برهمین اساس، طی سالهای گذشــته دستگاههای 
سیاســت گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های 
خود به حســابهای بانکی دسترسی داشــتند و آنها را 
رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی 
نیز از طریق همین رصدها شناســایی به دستگاه قضا 
گزارش شــد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شــده، 

یکی از مبناهای ســنجش، اطالعات حسابهای بانکی 
است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد 
برمبنای همین قبیل اطالعات حذف شده است؛ با این 
وجود مسئوالن ارشــد دولت طی این سالها هر جا که 
نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشــتند، از 
کلید واژه » اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را 

نمی دهیم« نیز به این منظور بهره بردند.
تا اینکه حــدود یکماه قبل با اصــالح قیمت بنزین و 
تصمیم دولت بــرای پرداخت کمک معیشــتی، در 
نهایت دولت ناچار شــد از این شعار پوپولیستی کوتاه 
بیاید و اذعــان کند که رصد حســابهای بانکی امری 
اجتناب ناپذیر برای شناســایی اقشار مرفه و حمایت 

از اقشار اسیب پذیر است. 

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟
بررســی حســاب های بانکی به ادغان بســیاری از 
کارشناســان اقتصادی ، نمــی تواند نافــی حقوق 
شهروندی باشــد چراکه همچون ســایر کشورها به 
استناد این اطالعات، می توان اقشــار آسیب پذیر را 
از اقشــار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گســترش 

عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.
بــا این حال بــا توجــه به شــرایط اقتصاد کشــور، 
کارشناســان در نظر گرفتن مالحظاتی همچون نرخ 
باالی اجاره بها، تورم باالی ســبد معیشــت خانوار و 
نرخ باالی ســود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار 
ضــروری عنوان می کننــد و معتقد هســتند برخی 
خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده 
می کنند و از سود این ســپرده، اجاره خانه پرداخت 
کــرده و یا از این طریــق مبالغی را به معیشــت خود 

اختصاص می دهند.
در این رابطه، وحید عزیزی کارشــناس اقتصادی در 
گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در 
ابتدای دولت مبنی بر »عدم سرکشــی به حسابهای 
بانکی« نادرســت بود، گفت: بررســی حساب های 
بانکی نه تنها جزو »اختیــارات« حکومت بلکه جزو 
»وظایف« حکومت اســت زیرا در تمام دنیا دولت ها 
می توانند از ایــن طریق جریان مالی کشــور را رصد 
کنند.وی افزود: مــردم عادی بابت بررســی مانده و 
گردش حســاب ها نگرانی ندارنــد منتهی علت 
جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مســاله از 

سوی مسئوالن ما بر می گردد. 
عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد 
حســابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی 
و فعالیت های نامشــروع اقتصادی دارند؛ منتهی در 

این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت 
برای یک مساله ســاده ای که قابل حل است به مردم 
گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که 
این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم 

ایجاد کرد. 
وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هســتند و یا 
فعالیت کوچــک اقتصادی انجام مــی دهند، درآمد 
مشــخصی دارند و عمدتــا فرار مالیاتــی خاصی هم 

ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار 
درست اســت و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز 
انجام می شــود، اظهار داشت: بررســی جریان های 
مالی و نحــوه فعالیت های این حــوزه جزو حوزه 
سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی 
از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیتهای 

عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.
عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشــتر سپرده گذاران 
با استفاده از ســود بانکی خود مخارج زندگی خود را 
تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا 
اصل طرح شــفافیت تراکنش های بانکی باید به این 
نحو باشــد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها 
بدهند زیرا شــاید فرد وام یا قرض گرفته اســت. باید 
خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای 

عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.
وی با بیان اینکه کلیت کار درســت است، تاکید کرد: 
نوع بیان مســئوالن موجب ایجاد نگرانی در مردم 
می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید 
در این رابطه نگرانی داشــته باشند چه بسا که اگر این 
موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال 
هم می شــوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم 

خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.
عزیزی در مــورد تاثیر اجرای این سیاســت بر پیاده 
سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خالهای بسیاری 
در قوانین مختلف کشــور از جمله قانون مالیات های 
مستقیم وجود دارد و این خالها موجب شده افرادی 
که درآمــد و دارایی زیــادی دارند مشــمول مالیات 

نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.
این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری 
و محرمانگی حســاب های بانکی در جای خود قابل 
قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای 
از درز اطالعات مالی مــردم جلوگیری کند و مجازات 
ســنگینی برای آن در نظر بگیــرد و همچنین برای 
کاهش التهابات، تعریف شــفاف و دقیقی از مصادیق 

و مرز اطالعات محرمانه  ارائه کند.
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شــاخص بورس تهران در نخســتین روز هفته 
درحالی با رشــد ۵۰۹۶ واحدی همراه بود که نه 
تنها تعداد و ارزش معامالت انجام شده نسبت به 
هفته گذشــته افزایش یافته، بلکه هیچ شرکتی 

تاثیر منفی بر عملکرد این بازار نداشت.
با پایان یافتن معامالت در بــازار بورس و اوراق 
بهادار تهران، روند افزایشــی بازار همانند هفته 
گذشــته حفظ شد و دیروز شــاخص کل بازار با 
رشد ۵۰۹۶ واحدی نســبت به هفته گذشته به 

۳۲۷ هزار و ۶۲۴ رسید.
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز افزایشــی بود 
و به ۱۰۱ هزار و ۶۲ رســید که نسبت به آخرین 
روز هفته گذشته، رشــد ۱۷۵۰ واحدی را نشان 

می دهد.
همچنین ارزش بازار به بیــش از یک میلیون و 

۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید.
بازار بــورس و اوراق بهادار تهــران در حالی در 
روند رشــد قرار گرفته که تعــداد معامالت نیز 
امروز نســبت به آخریــن روز هفته گذشــته 
بــا افزایش همــراه بوده اســت؛ بــه طوریکه 
معامله گران بورس ۵۱۸ هــزار معامله به ارزش 
۲۰۳۳ میلیارد تومان انجــام دادند، در صورتی 
که آمار روز چهارشــنبه هفته گذشته حاکی از 
انجام ۴۰۵ هزار و ۳۳۰ معامله به ارزش ۱۶۲۵ 

میلیارد تومان بود.
دیروز هیچ کدام از شرکت ها تاثیر منفی در بازار 
نداشــتند و فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملی  
صنایع  مس  ایران ، گروه مپنا، فوالد خوزســتان، 
فوالد خراسان، معدنی وصنعتی  چادرملو و گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید شاخص بورس را 

باال بردند.
بانک هــای تجــارت، ملــت و اقتصــاد نوین، 
داروســازی زهراوی، ســایپا، گروه مپنا و فوالد 
مبارکه اصفهان  به عنوان نمادهای پربیننده در 

بورس اوراق بهادار تهران ثبت شده اند.
دیروز در فرابورس نیز شاخص همچون آخرین 
روز هفته گذشــته افزایشــی بود و با رشــد ۶۹ 

واحدی به رقم ۴۲۲۸ رسید.
در فرابــورس، معامله گران بیــش از ۳۵۰ هزار 
معامله بــه ارزش ۲۴۳۳ میلیــارد تومان انجام 
دادند که نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته 
هم تعداد و هم ارزش معامالت که به ترتیب ۲۹۴ 
هزار و ۷۲۶ و ۲۴۱۴ میلیارد تومان بوده افزایش 

داشته است.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی 
مارون، پتروشــیمی زاگــرس، توســعه مولد 
نیروگاهی جهرم، ســهامی ذوب آهن اصفهان و 
فوالد هرمزگان جنوب  ســهم عمده را در مثبت 
شــدن بازار داشــتند و ســرمایه گذاری مس 
سرچشمه به تنهایی بیشترین تاثیر منفی را در 

شاخص فرابورس ایران گذاشت.
گروه صنایــع کاغذ پارس، شــرکت ســهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی، توســعه مولــد نیروگاهــی جهرم، 
توزیع دارو پخــش، جنرال مکانیــک و صنایع 
ماشین های اداری ایران از نمادهای پربیننده در 

فرابورس بودند.
شــاخص کل بورس تهران دیروز برای اولین بار 
در تاریخ، در سطح ۳۲۷هزار و ۶۲۴ واحد بسته 

شد و از سقف تاریخی عبور کرد.
شاخص کل در تاریخ های ۷ و ۲۱ مهرماه، دو بار 
به محدوده ۳۳۰هزار واحد حمله کرده بود اما از 

تثبیت در آن محدوده بازمانده بود.
عبور شاخص از این محدوده می تواند انتظارات 
فعاالن نموداری بــازار را ارتقا دهــد و منجر به 

ایجاد تقاضای جدید در بازار سهام شود.
ارزش معامالت خرد روزانــه بورس و فرابورس، 
این روزها دوبــاره به محدوده بیــش از ۲هزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومان رســیده اســت و به نظر 
می رسد توان الزم برای شکست مقاومت ذهنی 

۳۳۰هزار واحدی وجود دارد.



کاهشقیمتماهیانهمسکندرتهران

قیمت مسکن به کف رسید؟
مجید انتظاری   دو عامــل رونق بخش، تقاضای 
واقعی را به ســمت بازار مسکن ســوق داد؛ به دنبال 
کاهش هفت درصدی قیمت نســبت بــه نقطه  اوج و 
نزدیک شــدن به ماه های پایانی سال، طرف تقاضا به 
تدریج با اقتباس از ادوار گذشــته خود را برای خرید 

آماده می کند.
قیمت ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو 
درصد کاهش داشته اســت. رقم افت قیمت نسبت به 
نقطه ی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد می رســد. 
کاهش قیمت ها از یک طرف و نگرانــی از بابت تورم 
سیستماتیک در پایان  ســال و اثر تغییر نرخ بنزین، 
برخی متقاضیان مصرفی را به خریــد مجاب کرد. به 
طوری که معامالت در دو ماه گذشــته به ترتیب ۲۲ و 

۱۹ درصد باال رفت.
در شــرایط فعلی، کارشناســان معتقدند که هر دو 
طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک 
رسیده اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده اند 
که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران 
نیز می دانند که نمی توان انتظار ریزش شدید قیمت 
را داشــت. آبان ماه ۱۳۹۸ با این که معدل کلی قیمت 
مسکن شهر  تهران دو درصد نســبت به ماه قبل از آن  
کاهش داشــته اما جزئیات گویای آن است که قیمت 
در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، 
رشد یافت اما با توجه به افت نســبتا زیاد قیمت ها در 
مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد 

کاهش نشان داد.
نمایه هــای دریافتی حاکــی از آن اســت که قیمت 
مســکن به کف نزدیک شــده و متقاضیان موثر که 
خانه را به قصد ســکونت خریــداری می کنند برای 
خرید آماده می شــوند. البته با وجود افزایش قیمت 
آهن آالت و نرخ دســتمزد که به دنبال افزایش قیمت 
بنزین اتفاق افتاد کارشناســان، تــورم مجدد را برای 

بازار مسکن متصور نیستند.
با فروکش کردن تب افزایش قیمت های پیشــنهادی 
در بازار مسکن شــهر تهران، معامالت مقداری گرم 
شــده اســت. آمار نشــان می دهد قیمت مسکن در 
تهران نسبت به نقطه ی اوج بازار  در تیرماه ۶.۶ درصد 
کاهش داشــته اســت. افت قیمت های پیشنهادی 
و قطعی باعث شــد تــا معامــالت در دو مــاه اخیر 
مقداری  باال برود و خرید و فروش ۴۶ درصد نســبت 
به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی 
است که پاییز معموال فصل کم رونقی در بازار مسکن 
محسوب می شود. آرامش نســبی بازار ارز در ماه های 
اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش  مســکن، نزدیک 

شــدن به ماه های پایانی ســال و نگرانی از مواجهه با 
تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی خریداران را 

ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است.
با وجــود افزایش انــدک معامــالت، هنــوز تعداد 
قراردادهای خرید و فــروش کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره 
در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر 
رکود ناشــی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت ها 

طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.
گزارش هــای  میدانی حاکــی از آن اســت به دنبال 
ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمت های پیشنهادی 
در بخش مســکن کاهــش چشــمگیری در تمامی 
مناطق تهران داشــته اســت؛ هرچنــد قیمت های 
پیشــنهادی نمی تواند مالک ارزیابی بازار قرار گیرد 
و آن چه اهمیــت دارد نرخ هــای قطعی بر اســاس 
معامالت است.با این حال بررســی ها نشان می دهد 
قیمت های پیشــنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش 
یافته است. اردیبهشــت ماه که بازار در اوج خود قرار 
داشت نرخ های پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت 
و قیمت های نجومی از ســوی مالــکان، بخصوص در 

مناطق شمالی تهران تعیین می شد.

تورم مجدد در بازار مسکن امکان پذیر نیست
ســید محمد مرتضوی، کارشــناس بازار مســکن 
می گوید: روند معامالت مسکن نسبت به شهریورماه 
که بــازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود اســت 
که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، 
قیمت هــای ارایــه  شــده فعلــی را پذیرفته انــد و 
فروشندگان هم به این نتیجه رســیده اند که با وجود 
افزایش نرخ دســتمزد، قیمت مصالــح و نهاده های 
تولید مسکن، جایی برای افزایش قیمت وجود  ندارد. 
در  واقــع دو طرف عرضــه و  تقاضا بــه درک متقابل 

رسیده اند.
وی  افزود: هــر زمان قفــل رکود به صورت نســبی 
شکسته می شــود این عالمت را می دهد که مصرف 
کننــدگان اصلی و فروشــندگان واقعی بــه این باور 
رسیده اند که با توجه به شرایط موجود باید معامالت 

انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه ســازان با بیان این که 
حداقل تا سه ســال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا 
نمی کند، تصریح کرد: کاهش قیمــت نیز به دالیلی  
که  برای  همه روشن  اســت اتفاق نمی افتد. در همین 
هفته های گذشــته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت 
آهن آالت باال رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. 
با وجود این که  دولت تالش می کند نرخ کاالها را ثابت 

نگه دارد، عمال افزایش قیمت بنزیــن بر قیمت تمام 
شده مسکن تاثیر گذاشــته و هزینه های سازندگان 
باال  رفته اســت. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده 
است ولی شــرایط آن وجود ندارد که این تورم را به 

مصرف کننده تحمیل کند.

فصل خرید خانه رسید
 نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک بــا بیان اینکه 
سرمایه گذاری در خرید و فروش مسکن دیگر سودده 
نیست گفت: تا پاییز ســال آینده رکود غیرتورمی بر 

بازار مسکن حاکم خواهد بود.
حســام عقبایی، اظهار کــرد:  بازار مســکن از قیمت 
بنزین متاثر نخواهد بــود، حامل های انرژی در این 
بخش بی اثر است چون مسکن بیش از میزان معقول 

افزایش یافته است.
وی با تاکیــد بر این که تــا پایان تابســتان ۹۹ رکود 
غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود، افزود: به 
هموطنانی که عالقه مند به خرید مســکن به عنوان 
یک کاالی مصرفی هســتند توصیــه می کنم خرید 

خود را در بازار مسکن انجام دهند.
وی در عین حال  تصریح کرد:  البتــه به افرادی که به 
دنبال ســرمایه گذاری در بازار مسکن هستند و توقع 
دارند مثال  در آذر ۹۸ خرید خود را از بازار مسکن انجام 
دهند و بهمن ۹۸ یا سال ۹۹ با ســود بفروشند تاکید 
می کنم که این برنامه و هدف آنها امکان پذیر نیست و 

عایدی در بازار مسکن نصیب آنها نخواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امــالک پیش تر نیز 
با بیان این که قبل از گرانی بنزین، قیمت مســکن به 
شــدت افزایش یافت گفته بود:  افزایش قیمت بنزین 
تاثیری بــر بازار مســکن ندارد.عقبایی  بــا یادآوری 
این که بازار مســکن در یک رکود غیر تورمی به ســر 
می برد، اظهار کرد:  حجم معامالت مســکن امســال 
در مقایسه با سال های گذشــته کاهش چشمگیری 
داشــته و به تبع این اتفاق نیز قیمت ها در این بخش 

نزولی بوده است.
وی با بیــان این کــه  از ابتدای ســال تاکنون قیمت 
مســکن ۳۰  تا ۴۰ درصد نقاط مختلف کشور کاهش 
یافته اســت، افزود: تا پیش از افزایش قیمت بنزین و 
ســهمیه بندی آن ، همواره قیمت مسکن نزولی بوده 
و  حجم معامالت در هر ماه نســبت به ماه پیش از آن 
کاهش می یافت.وی ادامه داد:  با توجه  به رکود حاکم 
بر بازار مسکن و اقدام دولت در گران کردن بنزین این 
ســئوال پیش می آید که تاثیر افزایش قیمت بنزین 

چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
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 راه اندازی سامانه ملی امالک 
تا پایان سال

 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه اندازی 
ســامانه ملی امالک و اســکان تا پایان سال، ۴ 
برنامه وزارت راه برای کنترل بــازار اجاره بها را 

تشریح کرد.
محمود محمــودزاده بــا تشــریح برنامه های 
کوتاه مدت و میان مــدت وزارت راه برای کنترل 
اجاره بهای مســکن بــه ویژه در کالنشــهرها، 
اظهار کرد: در راستای کنترل و ساماندهی بازار 
اجاره بهــا، برنامه های وزارت راه و شهرســازی 
شــامل اخذ مالیات از خانه های خالی، تکمیل 
واحدهای مســکونی مهر، تولید و عرضه مسکن 
با اجرای طرح اقدام ملــی و در نهایت راه اندازی 
نظام اجــاره داری حرفه ای اســت.وی با اعالم 
اینکه سامانه ملی امالک و اسکان به منظور اخذ 
مالیات از خانه های خالی در حال تهیه اســت از 
راه اندازی آن تا پایان امســال خبــر داد و افزود: 
سال آینده ســامانه مذکور جهت اســتفاده در 
اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.

وی با تاکید بر این که با راه اندازی سامانه امالک 
و اســکان، شــاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن 
هســتیم، تصریح کرد: ایــن ســامانه می تواند 
۲.۶ میلیون واحد مســکونی خالی را وارد بازار 
عرضه مســکن کند با عرضه بیشــتر روی نرخ 
اجاره بها تاثیرگذار خواهد بود.معاون مســکن 
و ســاختمان وزیــر راه اظهار کرد: تســریع در 
تکمیل و ارایه واحدهای مسکونی مهر که تعداد 
قابل مالحظه ای از آنها تا پایان امسال وارد عرضه 
مســکن شــده و به متقاضیان تحویل می شود، 
می تواند نقــش موثری در عرضه مســکن و در 
نهایت ساماندهی بخشــی از بازار اجاره بها شود. 
با تکمیل واحدهای مســکونی مهــر باقیمانده، 
بخشــی از مســتاجران که امروز اجاره نشــین 

هستند به خانه های خود منتقل می شوند.
محمود زاده راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای 
را راهــکار دیگر دولت در خصوص ســاماندهی 
بازار اجاره بها عنوان کرد و گفت: راه اندازی نظام 
اجاره داری حرفه ای در حال پیگیری اســت. در 
این نظام، تعدادی شــرکت ایجاد خواهد شد که 
آن شــرکت ها در حوزه اجــاره داری به صورت 

حرفه ای کار خواهند کرد.

وع ثبت نام مسکن  ملی  شر
 در پنج استان

 بعد از وقفه ســه هفته ای در ثبت نام مسکن ملی 
به دلیل قطعــی اینترنت، ثبت نــام از متقاضان 
۵ استان کشــور از ســاعت ۱۰ صبح امروز آغاز 

می شود.
ثبت نام نخستین گروه از متقاضیان مسکن ملی 
روز ۲۱ آبان آغاز شد و مردم استان های سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و 
www. قم برای ثبت نام مسکن ملی در سایت

tem.mrud.ir مــدارک خــود را بارگذاری 
کردند.سه روز بعد مردم اســتان های گلستان، 
کهگیلویه و بویراحمد و کردستان با ثبت نام در 
سامانه مســکن ملی در روز ۲۵ آبان ماه در این 

طرح مشارکت داشته باشند.
اســتان کرمان قبال به عنوان پایلــوت انتخاب 
شده بود و اکنون متقاضیان واقعی در این استان 
درحال شناسایی هستند.از دیروز گروه هایی از 
۵ استان در فرصت ۲ تا ۳ روزه در سامانه ثبت نام 
می کنند و متقاضیان واقعی مســکن شناسایی 
می شوند.متقاضیان مسکن ملی در استان های 
خوزستان، کرمانشاه، یزد، همدان، چهارمحال 

و بختیاری می توانند در سامانه ثبت نام کنند.
در  طــرح اقدام ملی مســکن قرار اســت ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی شــامل ۲۰۰ هزار واحد در 
شــهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای 
زیر ۵۰ هزار نفر از ســوی بنیاد مســکن و ۱۰۰ 

هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود.



پیشبینیفعاالنبازارازوضعیتقیمتخودروتا۳ماهآینده

و پشت پرده افزایش عجیب و غریب قیمت خودر
مریم فکری    گزارش های میدانــی از بازار خودرو 
نشــان می دهد کــه در حال حاضر هر فروشــنده ای 
قیمتی جداگانه برچســب محصول خــود می کند و 
همین موضوع باعث شــده که حداقل در ســه هفته 
اخیر قیمــت خودروهــای داخلی ۵۰۰ هــزار تا ۳ 

میلیون تومان گران شود.
موتــور افزایش قیمــت خودرو چند هفته ای اســت 
روشن شده است. دسته ای از عوامل متعدد همزمان 
با شرایط خاص در صنعت خودرو و کشور، باعث شده 
که حباب کاذبی در قیمت های خودرو ایجاد شــود و 
روند آرامشی که در اوایل سال وجود داشت، تغییرات 

ملموسی پیدا کند.
به نظر می رسد قیمت خودرو تحت عوامل مختلف از 
جمله خریدهای به اصطالح هیجانی، کمبود عرضه و 
همچنین رواج داللی و ســفته بازی، روندی افزایشی 
داشته اســت. البته تحلیلگران بازار خودرو معتقدند 
افزایش قیمت بنزین هم تنور رشــد قیمت ها در بازار 
خودرو را گرم کرده اســت؛ هر چند به طور معمول با 
افزایش نرخ بنزین پیش بینی می شــود قیمت ها در 

بازار خودرو روندی کاهشی به خود بگیرد.
تجربه نشــان داده به دنبال افزایش قیمت بنزین در 
دنیا، الگوی مصرف تغییر کــرده و قیمت محصوالت 
خودرویــی به طور معمــول کاهش می یابــد، اما در 
ایران عکس این اتفاق رخ داد و همراه با رشــد قیمت 
گازســوزها و کم مصرف هــا، پرمصرف هــا نیز روند 

صعودی در قیمت ها داشتند.

 افزایش ۵00 هزار تا 3 میلیون تومانی
 قیمت خودرو

آن طور که از گزارش های میدانی برمی آید، این است 
کــه در حال حاضر هر فروشــنده ای قیمتی جداگانه 
برچسب محصول خود می کند. همین موضوع باعث 
شده که حداقل در سه هفته اخیر، قیمت خودروهای 

داخلی ۵۰۰ هزار تا ۳ ملیون تومان گران شود.
طی سه هفته اخیر پژو۲۰۶ تیپ پنج ۲ میلیون تومان، 
پژو۲۰۶ تیپ دو ۲ میلیون تومان، دنا ۳ میلیون تومان، 
تیبا یک میلیون تومان و ســاینا یــک میلیون تومان 
افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت پراید۱۳۱ 
حدود ۱.۵ میلیون تومان، رانا ۵۰۰ هزار تومان، سمند 
EF۷ یک میلیون تومان، ساندرو استپ وی ۲ میلیون 
تومان، چانگان ۳ میلیون تومان، پژو۲۰۷ اتومات یک 

میلیون تومان افزایش یافته است.
در حال حاضر پژو۲۰۶ تیپ پنج در بازار ۱۰۲ میلیون 
تومان، پژو۲۰۶ تیپ دو ۸۸ میلیــون تومان، دنا ۱۱۴ 

میلیون تومان، تیبا ۵۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، 
ساینا ۶۲ میلیون تومان، پراید۱۳۱ حدود ۴۹ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، رانا ۸۳ و ۵۰۰ هزار تومان، ســمند 
EF۷ حدود ۹۳ میلیون تومان، ســاندرو اســتپ وی 
۱۹۰ میلیــون تومان، چانــگان ۱۹۰ میلیون تومان، 

پژو۲۰۷ اتومات ۱۷۳ میلیون تومان قیمت دارد.
در شــرایط کنونی پرتقاضاترین خودروهای داخلی 
پراید، پــژو ۴۰۵ و البتــه انواع وانت هــا، به خصوص 
وانت هایی با قیمت های پایین تر هستند. این وضعیت 
ســبب شــده اســت قیمت این دســته از خودروها 
چسبندگی باالیی داشته باشد و کمتر کسی احتمال 

ریزش شدید آن را در روزهای آینده بدهد.

ارتباط افزایش قیمت خودرو با بنزین
افزایش ۵۰۰ هزار تــا ۳ میلیون تومانی قیمت خودرو 
بعــد از افزایــش قیمت بنزیــن نشــان می دهد که 
هیچ دســت اندازی برای توقف افزایــش قیمت ها در 
بازار خودرو وجود ندارد تا از ســرعت رشــد قیمت ها 
بکاهد. اگرچه مســووالن عنوان کرده انــد که روند 
صعودی قیمت ها در بازار خودرو ارتباطی به افزایش 
قیمت بنزین ندارد. بنا به گفتــه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، »تورم خودرو در بــازار واقعی نبوده و متاثر 
از سهمیه بندی بنزین نیست، بلکه سوءاستفاده هایی 
در این بازار رخ داده است.«عباس تایش، معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز اعتقــاد دارد »با افزایش 
نرخ بنزین باید قیمــت خودروها کاهش یابد و این که 
قیمت خــودرو در این مــدت گران شــده، به دالیل 

دیگری است و ربطی به گرانی بنزین ندارد.«
به گفتــه وی، »هیچ تغییــری در قیمت محصوالت 
خودروســازان داخلی اتفاق نیفتاده و اکنون به دلیل 
آغاز پیــک تقاضای خرید خــودرو، برخی دالل ها به 
قیمت ها دامن می زنند و خودرو نیز از کاالی مصرفی 

به سرمایه ای تغییر کرده است.«

افت دامنه دار تولید
آنچه مشخص است، از اوایل مهرماه سال جاری روند 
صعودی قیمت ها آغاز شــد. این در شرایطی است که 
در این مقطــع آرامش در دیگر بازارهــا حاکم و هنوز 

قیمت بنزین افزایش نیافته بود.
در ایــن بین، بســیاری از فعــاالن خــودرو، عرضه 
نامناسب به بازار از سوی خودروســازان را تنها دلیل 
صعودی شــدن قیمت ها عنوان می کردند؛ هر چند 
که این دلیل، از سوی تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار 
گرفت. در هر صورت آمارهای منتشــر شده از سوی 

خودروسازان در سایت کدال نیز حکایت از افت تولید 
طی ماه های گذشته از پاییز دارد و مشخص است که 
با نزول تولید، خودروســازان نیــز نمی توانند عرضه 

مناسبی به بازار داشته باشند.
طبــق آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجــارت نیز، 
وضعیت تولید شــرکت های خودروســاز کشور در 
پایان هشتمین ماه از سال گویای افت ۳۲.۳ درصدی 
نســبت به مدت مشابه سال قبل اســت.طبق همین 
آمار تــا پایان آبان ماه ســال جاری ۴۸۷ هــزار و ۹۶ 
دستگاه انواع خودرو در کشــور تولید شده است. در 
مدت یاد شده تولید انواع ســواری ۴۴۵ هزار و ۷۷۴ 
دستگاه بود که در مقایســه با آمار تولید ۸ ماهه سال 

گذشته کاهش ۳۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
تولید ســواری در ایران خودرو طی ۸ ماهه امســال با 
کاهش ۳۵.۲ درصدی روبه رو شــده و بــه ۲۰۰ هزار و 
۲۹۲ دستگاه رسیده اســت. تولید سواری در سایپا نیز 
طی ۸ ماهه امسال با افت ۲۱ درصدی نسبت به ۸ ماهه 

سال قبل به ۲۲۷ هزار و ۴۲۲ دستگاه رسیده است.

گیجی بازار
فعاالن بازار می گویند قیمت هــا در این بازار هر چند 
افزایش یافته اســت، اما با این حال مشتری چندانی 
در بازار وجود ندارد. بازاری ها از اصطالح گیجی بازار 

برای توصیف وضعیت بهره می برند.
فعاالن بازار البته عنوان می کنند هنوز معلوم نیســت 
تعدیل قیمت ها در بازار چه زمانی آغاز شود، اما آنچه 
مسلم است، این که رشد قیمت ها بازار را بیش از پیش 

در رکود فرو برده است.
محمد موالیی، فعال بازار خــودرو می گوید: »امروز 
خرید و فروش خودرو در بازار راکد بــود و با توجه به 
تاثیر رشــد قیمت بنزین بر قیمت خودرو، خریداران 
فعال برای خرید دســت نگه داشــته اند.«وی عنوان 
می کند: »هر چند روی کاغذ، قیمت برخی خودروها 
در اثر رشد نرخ ارز، کمی باال رفته، اما خرید و فروشی 
صورت نمی گیرد و مردم منتظرند تا اثر قیمت جدید 

بنزین را بر نرخ خودروها مشاهده کنند.«
در عین حال، فعاالن بازار خودرو معتقدند »در ســال 
گذشــته ســرمایه گذاری در بخش خودرو تاحدی 
سودده بود و همین امر عاملی شــد تا مردم با هجوم 
به ســمت بــازار و ثبت نــام اینترنتی شــرکت های 
خودروســاز، چندین محصول را خریداری کنند، اما 
امروز آن خودروهــا را نمی توانند در بــازار به فروش 
برسانند؛ به نوعی سرمایه گذاری درازمدت در بخش 

خودرو امروز سودده نیست و حتی ضرر نیز دارد.«

پدال
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الکتریکی
سال جاری میالدی فروش و عرضه خودروهای 
الکتریکی به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست 
پیدا کرده که این امــر موجب افزایش امیدواری 

تحلیلگران بازار خودرو شده است.
در ســال های اخیر که خودروهای برقی، پاک و 
دوستدار محیط زیست از محبوبیت و استقبال 
بی نظیــری از ســوی مشــتریان و دولت های 
مختلــف برخوردار شــده اســت، بســیاری از 
شــرکت های خودروسازی به ســمت و سوی 
توســعه، تولید و عرضه این وســائل نقلیه روی 

آورده اند.
بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف 
مقابله با آلودگی هــوا و کاهش میزان انتشــار 
آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشــتر 
محیط زیســت، خودروهای تمــام الکتریکی و 

برقی را به تولید انبوه برسانند.
بر اســاس گزارشــی که در وب ســایت کوارتز 
آمده اســت، ســال جاری میالدی تحت عنوان 
رشد و شــکوفایی خودروهای الکتریکی، پاک 
و دوســتدار محیط زیســت نام گرفته اســت 
چراکه توجه و تمرکز بســیاری از شرکت های 
خودروســازی بزرگ جهان به ســمت و سوی 
توســعه، تولید و عرضه خودروهای برقی روی 
آورده و ســعی دارند بــا معرفــی قابلیت های 
متعدد، ســودمند و کاربردی نظر و اعتماد خیل 

عظیمی از مشتریان را به خود جلب کنند.
طبــق اطالعــات منــدرج در این گــزارش،  
خودروسازان ۲۲۵ میلیارد دالر را در سال های 
آتی برای الکتریکی سازی خودروهای موجود در 
خط تولید خرج خواهند کــرد. همچنین گفته 
می شود سهم فروش خودروهای مجهز به موتور 
و پیشــرانه های الکتریکی در ۱۰ ماهه نخست 
ســال ۲۰۱۹ میالدی، ۲.۲ درصد بوده است که 
این رقم در مقایســه با میزان فروش خودروهای 
الکتریکی در سال های گذشته، قابل مالحظه و 

چشمگیر است.
از جمله خودروهای الکتریکی برتر و برجســته 
که توســط خودروســازان معروف و بزرگ در 
جهان معرفی و عرضه شده اند، می توان به فورد 
 Mustang( موســتانگ برقی مدل مــک ای
-F( ۱۵۰ و پیکاپ فــورد اف تایپ )Mach-E
pick-up ۱۵۰(، تســال مدل ۳، اس و ایکس، 

نیسان لیف و رنو زوئی اشاره کرد.

خ بنزین وانت  مابه التفاوت نر
بارها پرداخت می شود

شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی اعالم 
کرد که زیرســاخت های الزم جهــت واریز ما 
به التفاوت نرخ اول و نرخ دوم بنزین بر اســاس 

پیمایش تایید شده است.
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی 
توضیحاتی را در زمینه وضعیت سهمیه سوخت 
وانــت بارها ارائه کرده اســت که در ادامه 
می خوانید:به اطالع می رساند زیرساخت های 
الزم جهت واریز مــا به التفاوت نــرخ اول و نرخ 
دوم بنزین بر اســاس پیمایش تایید شده توسط 
وزارت کشور و به صورت اعتباری در کارت های 
بانکی تعریف شــده متقاضیان در این شــرکت 
فراهم می باشد و این شرکت آمادگی الزم جهت 
دریافت اطالعــات مربوط به واجدین شــرایط 
طــرح مذکــور را دارد و به محــض دریافت آن 

اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.
همچنین تاکید می نماید شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایــران به عنوان مجری طرح 
مدیریــت مصرف ســوخت بوده و هــر گونه 
تصمیــم گیــری در خصوص میزان ســهمیه 
بنزین و نوع اعتبار اختصاص داده شده به عهده 

کارگروه ساماندهی مصرف سوخت می باشد.
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یوروکانالعوضکرد

 اتفاق عجیب در بازار دالر
 ســمیرا ربیع  تداوم رشــد قیمت دالر در بازار، 
افزایش قیمت ایــن ارز بین المللــی در صرافی های 

بانکی را به همراه داشت.
 قیمــت دالر در صرافی های بانکــی در حالی به یک 
قدمی کانال ۱۳ هزار تومان رسید که بررسی ها نشان 
می دهد در بازار آزاد سد مقاومتی دالر شکسته شده 
و هر دالر بــه قیمتی بین ۱۳ هــزار و ۲۰۰ تا ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان عرضه می شــود. آنچــه خرق عادت در 
بازار دالر تلقی می شــود، افزایش شدید فاصله خرید 
و فروش دالر در صرافی های بانکی اســت. به شکلی 
ســنتی قیمت خرید و فروش دالر غالبا فاصله ای صد 
تومانی با هم دارند اما در حالی که صرافی های بانکی 
دیروز هر دالر را به قیمت ۱۲ هــزار و ۹۰۰ تومان 
می فروشــند، نرخ خرید را ۱۲ هــزار و ۵۵۰ تومان 

اعالم کرده اند.
 همتی در آخریــن اظهار نظر پیرامــون افزایش نرخ 
ارز در بازار، افزایــش نرخ بنزین را عامــل ایجاد این 
وضعیت دانسته و از تالش نهاد تحت تصدی اش برای 

بازگرداندن آرامش به بازار خبر داده است.
 هر یورو نیــز به قیمــت ۱۴ هــزار و ۱۵۰ تومان در 
صرافی های بانکی فروخته می شــود. نرخ خرید یورو 

نیز ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شد.

رکورد جدید در بازار دالر
 در آخریــن روز هفته، دالر دومیــن افزایش متوالی 
را تجربه کــرد و مرز ۱۳هزار تومانی را شکســت. روز 
پنج شنبه شاخص ارزی ۲۰۰ تومان افزایش را تجربه 
کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۱۲۰ تومان رســید. این عدد 
قله قیمتی دالر از ۱۶ تیرماه بود و موجب شد بار دیگر 
انتظارات افزایشــی به خصوص در میان معامله گران 

فردایی تقویت شود.
به رغم رشد روز آخر و شکست کانال ۱۳ هزار تومانی، 
سکه در هفته گذشته نســبت به دالر رشد بیشتری 
را تجربه کــرد. دالر در هفته گذشــته بازدهی ۵/ ۴ 
درصدی را به ثبت رســاند، حال آنکــه فلز گرانبهای 
داخلی توانست حدود ۵ درصد طی یک هفته افزایش 
ارزش را تجربه کند. ســکه روز پنج شنبه نیز ۶۰ هزار 
تومان افزایــش را تجربه کرد و به بهــای ۴ میلیون و 
۵۸۰ هزارتومان رســید. این قیمت ۲۲۰ هزار تومان 
بیشتر از نرخ بسته شده پنج شــنبه دو هفته قبل بود. 
آنچه باعث شد ســکه در هفته گذشته حتی بیشتر از 
دالر رشد کند، باال رفتن بهای طالی جهانی و عبور از 

محدوده هــزار و ۴۷۰ دالری بود؛ طبیعتا دلیل اصلی 
رشد سکه همان افزایش قیمت دالر بود.

در مورد دالیل افزایشــی شــدن بازارها در روزهای 
اخیر صحبت های زیادی شــده اســت و رکوردهای 
جدید ســکه و دالر بار دیگر ذهن افراد عادی و فعاالن 
اقتصادی را به خود درگیر کرده است. اما آنچه مسلم 
است میزان تقاضا در آذرماه باال رفته و به نظر می رسد 
این میزان افزایش کمی بیش از انتظار بازارســاز بوده 
است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین یادداشت 
خود می پذیرد که بخشــی از افزایش فعلی قیمت ها 
ناشی از رشــد قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی 
از آن اســت. البته وی همزمان به افــراد عادی برای 
سرمایه گذاری در بازار هشــدار می دهد. با این حال، 
آنچه اهمیت دارد این اســت که رئیــس کل به نوعی 
ورود تقاضای احتیاطی و حتی ســفته بازی به بازار را 
پذیرفته است. پیش از اینکه ســومین ماه پاییز آغاز 
شود، بســیاری از فعاالن عنوان می کردند که انتظار 
دارند به طور سنتی میزان تقاضا در بازار زیاد شود. آنها 
رشد تقاضای تجاری و تسویه شرکت های تجاری در 
آستانه پایان سال میالدی را از عوامل سنتی افزایش 
تقاضا عنوان می کردند و باور داشتند با نزدیک شدن 
به تعطیــالت ژانویه میــزان تقاضای مســافرتی نیز 
افزایش پیدا می کند. در واقع یــک ظرفیت انتظاری 
افزایشــی پیش از آذرماه در میان معامله گران وجود 
داشــت و مســلما بانک مرکزی نیز آگاه بوده است. 
افزایــش قیمــت دالر در هفته های انتهایــی آبان 
نیز عمدتا به جز دو روز بســیار کنترل شــده صورت 
می گرفت و انتظار می رفت در صورتی که رشــدی در 
آذرماه در بازارها صورت بگیرد، آرام باشد. با این حال، 
به نظر می رسد شــوک بنزینی و اتفاقات پیرامون آن 
موجب ورود تقاضای احتیاطی به بازار شــده و همین 
موضوع موجب شــده است که ســرعت رشد قیمت 
دالر نیــز در دو هفته جاری کمی بیشــتر شــود. دو 
هفته قبل دالر باالی ۵ درصــد افزایش یافت و هفته 
گذشته حدود ۵/ ۴ درصد.یکی از فعاالن باتجربه بازار 
می گوید، طبیعی اســت که هرگونه احساس ناامنی، 
برخی افــراد را نگران می کنــد و نگرانی افــراد را در 
موقعیتی قرار می دهد که تصمیم به تبدیل بخشــی 
از دارایی ریالــی خود به ارز و طال بگیرنــد. از نظر این 
فعال بازار، آنچه می تواند شــرایط معامالت را آرام تر 
و نوســانات را محدودتر کند، ســیگنال عادی شدن 

شرایط و تغییر انتظارات معامله گران است. 

رکوردشکنی قیمت گوجه فرنگی
قیمت گوجــه فرنگی آبــان و آذر ماه امســال 
رکورد ۲۰ هزار تومان را شکســت؛ قرار بود نرخ 
این محصول پس از برداشت استان های جنوبی 
شکسته شود اما بارندگی ها، این امید را کمرنگ 

کرد.
با وجود اینکه هر ســاله با تغییر فصل از تابستان 
به پاییز شــاهد افزایش قیمت اکثر محصوالت 
صیفی هستیم اما امســال نرخ گوجه فرنگی در 
بازار به یکبــاره از پنج هزارتومان بــه ۲۰ هزار 
تومــان افزایش پیدا کــرد کــه نگرانی اغلب 

مصرف کنندگان را در پی داشت.
گفته ها حاکی از آن اســت که عواملی همچون 
ســرمازدگی، افزایــش کرایه حمــل و نقل و 
همچنین صــادرات بــی رویه موجــب گرانی 

محصول گوجه فرنگی شده است.
ســال گذشــته در مجموع پنج میلیون و ۷۳۹ 
هزارتن در سطح بیش از ۱۳۳ هزار هکتار گوجه 
فرنگی تولید شد که تا زمان ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی ۴۲۵.۱ هزارتــن به ارزش دالری 
۱۶۳ میلیون دالر، رب گوجه فرنگی ۶۶ هزارتن 
به ارزش دالری ۹۶.۹ میلیون دالر به کشورهای 

هدف صادر شده بود.
طبق آمار گمرک جمهوری اســالمی ایران در 
هفت ماهه سال ۹۷نســبت به مدت مشابه سال 
۹۶ نیز  در محصول گوجــه فرنگی ۴۱.۴ درصد 

افزایش صادرات داشتیم.
در ایــن زمینه، مدیرکل دفتــر امور محصوالت 
علوفه ای و جالیزی معاونــت امور زراعی وزارت 
جهاد کشاورزی گفت:با توجه به افزایش قیمت 
گوجه فرنگی در بازار انتظار می رفت عرضه این 
محصول بــرای تعادل قیمت ها از چهار اســتان 
جنوبی کشور )بوشهر، خوزســتان ، سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان( انجام شــود اما به دلیل 
تشدید بارندگی ها عرضه این محصول در استان 

بوشهر با مشکل مواجه شد.
حســین اصغــری افزایش اخیــر قیمت گوجه 
فرنگــی را ناشــی از محدودیــت اقلیمی فصل 
پاییز در برخی از استان ها دانست و افزود: طبق 
گزارش های رســیده خســارت هایی به تولید 
گوجه فرنگی استان بوشــهر وارد آمده اما هنوز 

آمار دقیق میزان خسارت ها مشخص نیست.
وی اضافه کــرد: بــه دلیل نزدیکــی محصول 
گوجه فرنگی به زمین و شدت بارندگی ها میوه 
پوسیده می شود که احتمال خسارت زایی آن را 

برای تولیدکنندگان افزایش می دهد.
مدیــرکل دفتر امــور محصوالت علوفــه ای و 
جالیــزی معاونت امــور زراعــی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: در فصل پاییز همه ســاله به 
دلیل محدودیت کشــت، دچار نوســان قیمت 
در برخی محصــوالت از جمله گوجــه فرنگی 
هستیم که با ورود به فصل زمســتان و افزایش 
تولید محصوالت استان های جنوبی کشور این 

مشکل برطرف می شود.
وی اظهار داشــت: بــا توجه بــه افزایش عرضه 
گوجــه فرنگــی انبــاری، گلخانــه ای و تولید 
استان های جنوبی امیدواریم نرخ این محصول 
در بازار متعادل می شــود.اصغری تصریح کرد:  
تولید گوجه فرنگی در فصل پاییز ۱۳۰ هزارتن 
در سطح پنج هزار و ۳۴۰ هکتار در چهار استان 
بوشهر، خوزســتان، سیســتان و بلوچستان و 

هرمزگان برنامه ریزی شده بود.

سهام چه شرکت هایی در بورس 
سکه شد؟

سهام شــرکت های صنایع کاغذســازی کاوه، 
سیمان ســپاهان و ســیمان بهبهان دیروز در 
بورس و شرکت های افرانت، صنایع فوالد آلیاژی 
یزد و تولیــد برق ماهتاب کهنــوج در فرابورس 

بیشترین رشد را داشتند.
شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار 
سرمایه با رشــد ۵۰۹۶واحدی به کار خود پایان 
داد و تعداد ۳میلیــارد و ۶۹۲میلیون ســهم و 
حق تقدم بــه ارزش ۲۰۳۳میلیــارد تومان در 

۵۱۸هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.
بر این اساس ســهامداران شــرکت های صنایع 
کاغذسازی کاوه، سیمان سپاهان و سیمان بهبهان 
دیروز بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار 
و در مقابل ســهامداران شرکت های قند اصفهان، 
ســیمان فارس نو و نوش مازندران نیز بیشترین 
کاهش را در سبد سهام خود داشتند.بر اساس این 
گزارش، در بازارهــای فرابورس ایران هم با معامله 
۱۹۳۴میلیون ورقه به ارزش ۱۲۷۰میلیارد تومان 
در ۳۵۰هزار نوبت، آیفکس ۶۹واحد رشد کرد و در 

ارتفاع ۴۲۲۸واحد قرار گرفت.
در این بازار هم دیروز ســهامداران شرکت های 
افرانت، صنایــع فوالد آلیاژی یــزد و تولید برق 
ماهتــاب کهنــوج بیشــترین رشــد قیمت را 
داشتند و انواع اوراق تسهیالت مسکن به همراه 
شــرکت های ســرمایه گذاری مس سرچشمه، 
دارویی ره آورد تامین و کشــاورزی و دامپروری 
بینالود هم بیشــترین کاهش قیمت را شــاهد 

بودند.

 تقاضا در بازار سـکه و طال 
در چه وضعی است؟

 رئیس اتحادیــه طال و جواهر تهــران گفت: در 
طول هفته گذشته قیمت  سکه و طال تحت تاثیر 
افزایش نرخ ارز افزایش یافت. این در حالی است 
که قیمت اونس جهانی طال نوســان محدودی 

داشته و تقاضای بازار نیز عادی بوده است.
کشتی آرای در رابطه با وضعیت بازار سکه و طال 
در هفته ای که گذشت، اظهار کرد: در هفته اخیر 
قیمت ها در بازار سکه و طال افزایشی بود. این در 
حالیست که طی این مدت، قیمت اونس جهانی 
طال در حدود ۱۴ دالر نوســان داشــته که این 
نوســان چندان تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و 

طال در بازار داخلی نبوده است.
وی ادامه داد: علت اصلی صعود قیمت ها در بازار 
داخلی، قیمت ارز بوده است که در این هفته روند 
روبه رشدی داشت. این وضعیت باعث شد قیمت 
ســکه از  حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
در اوایل هفته تا حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان نیز افزایش قیمت داشــته  باشــد. نایب 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران ادامه داد: با 
توجه به اینکه داد و ستدها در هفته گذشته روال 
عادی داشته و در بازار افزایش تقاضایی که منجر 
به افزایش قیمت ها شــود، وجود نداشته است؛ 
بنابراین رشد قیمت ســکه و طال در بازار داخل، 
تنها ناشی از رشد قیمت ارز بوده است.وی افزود: 
تغییرات قیمت طال نیــز به همین صورت بوده و 
قیمت هر گــرم طالی ۱۸ عیــار، در حالیکه در 
ابتدای هفته ۴۳۶ هزار تومان و ۸۰۰ تومان بود 
به ۴۴۹ هزار تومان رســید و همانطور که اشاره 

شد، تقاضای اضافه ای در بازار ایجاد نشده است.


