
برخالف عرضه اولیه های قبلی شرکت های چینی، 
سهام گروه انت فایننشیال در بورس های چین عرضه 
خواهد شــد. به گزارش ایســنا به نقل از راشاتودی، 
جک ما- بینان گذار علی بابا که بزرگ ترین فروشگاه 
اینترنتی چینی محسوب می شود از برنامه ریزی برای 
عرضه اولیه سهام یکی از زیرمجموعه های اصلی این 
شرکت به نام انت فایننشیال در بورس های هنگ کنگ 
و شانگهای خبر داد که از نظر ارزش سهام عرضه شده، 
بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ جهان خواهد بود. انتظار 
می رود در مجموع حدود ۳۴.۵ میلیارد دالر از سهام 

این شرکت در بورس عرضه شود.  
جک ما به اشاره به اینکه برای نخستین بار، چین میزبان 

چنین عرضه اولیه قابل توجهی است نیز افزود: از این 
نظر که قرار نیست عرضه سهام در نیویورک انجام شود 
بلکه این کار در چین صورت خواهد پذیرفت، رویدادی 
تاریخی در پیش داریم. این رویــداد در تاریخ بورس 

چین رویدادی قابل توجه خواهد بود.  
پیش از این رکــورد بزرگ ترین عرضــه اولیه تاریخ 
مربوط به سهام شرکت آرامکو عربســتان به ارزش 
۲۹.۴ میلیارد دالر بود که در دسامبر سال قبل انجام 
شده بود. گروه مالی انت فایننشیال که مالک پلتفرم 
مالی علی پی نیز هســت یکی از شناخته شده ترین 
شــرکت های میلیارد دالری در جهان محســوب 
می شود و عرضه سهام این شــرکت در بازار با هدف 

 شتاب بخشــیدن به اهداف جهانی سازی آن صورت 
خواهد گرفت.  این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که 
برخی از برخی از منابع خبری از احتمال تحریم گروه 
انت فایننشیال توسط وزار خزانه داری آمریکا خبر داده 
بودند. اریک جینگ- مدیر داخلی این شرکت با بیان 
اینکه عرضه عمومی سهام باعث شفافیت بیشتر و جلب 
اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد، از برنامه ریزی برای 
تقویت حضور این شرکت در بازارهای منطقه ای و بین 

المللی خبر داد.  
گروه علی بابا مالک ۳۳ درصد ســهام شــرکت انت 
فایننشیال است و ارزش بازار آن در حال حاضر حدود 

۸۳۱ میلیارد دالر برآورد می شود.  

نرخ برابری هر دالر برای نخســتین بار از هشت لیر 
عبور کرد.

به گزارش بلومبرگ، نگرانی ها از پیامدهای کرونا روی 
اقتصاد ترکیه باعث ریزش مجــدد لیر و ثبت رکورد 
تاریخی پایین جدیدی شــد. بخش بزرگی از اقتصاد 
ترکیه به گردشــگری وابسته اســت و تداوم شرایط 
کرونایی می تواند باعث عمیق تر شدن رکود اقتصادی 

در این کشور و افزایش شدید نرخ بیکاری شود.  
تصمیم بانک مرکزی ترکیه به ثابت نگه داشتن نرخ 
بهره با واکنش منفی فعاالن بازار مواجه شده است. نرخ 
بهره ترکیه اکنون در سطح ۱۰.۲۵ درصدی قرار دارد 
و شماری از کارشناسان معتقدند برای کمک به اقتصاد 

این کشــور، بانک مرکزی باید نرخ بهره را باالتر ببرد 
که این مساله تاکنون به دلیل نگرانی از افزایش تورم 

اجرایی نشده است.  
مســائل اخیر باعث شــد تا لیر که هفته گذشته به 
پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده بود بار دیگر یک 
رکورد دیگر ثبت کند و به کمترین نرخ برابری خود 
برســد تا جایی که نرخ برابری دالر در کانال هشت 
لیر تثبیت شــود. در آخریــن دور از معامالت ارزی 
 استانبول، هر دالر با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۸.۰۸۷ لیر 

رسید.
در حالی کــه مقامات ترکیه دســتیابی به تورم پنج 
درصدی را هدف گذاری کرده اند، باقی ماندن تورم در 

سطح باالی ۱۲ درصدی باعث شده است شمار زیادی 
از شهروندان این کشور برای محافظت از ارزش پول 
خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری دالر کنند. 
برخی دیگر نیز ترجیح داده اند تا با پول خود یورو یا 

اوراق قرضه مبتنی بر یورو خریداری کنند.
 ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰ درصد 
در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک 
مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این 
مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی 

تاثیر منفی گذاشته است.
 در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل 

۹.۵۵۳ لیر و هر پوند معادل ۱۰.۵۳۲  لیر اعالم شد.

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور 
تاکید کرد: با حــذف گام ۴۵ فرآیند ثبت نام و تخصیص 
شماره اقتصادی، اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت یا 
کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان مالیاتی مودی تلقی 
می شوند.محمد مسیحی با اشاره به رویکرد اساسی نظام 
مالیاتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، اظهار کرد: روان 
سازی و تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد 
شروع کسب و کار باعث شده، فعاالن اقتصادی در شرایطی 
ایده آل تر و به دور از پیچیدگی های اداری، مجوزهای الزم 
کسب و کار را اخذ کنند.وی افزود: پیش از این، اجرای گام 

۴۵ فرایند ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا دو ماه زمان می برد که هم 
اکنون، با حذف این گام، فعاالن اقتصادی از همان زمان 
ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور 
مالیاتی کشور »مودی« تلقی شده و شماره اقتصادی آنها 
بدون نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد 
و نیاز به هیچ استعالم دیگری نیست. طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی، معاون این سازمان ادامه داد: با موافقت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصالح فصل دوم آئین نامه 
اجرایی تبصره )۳( ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم 

مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ضمن صدور بخشنامه ای از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور، گام ۴۵ در سامانه مالیاتی، در 
خصوص فرایند راستی آزمایی حذف شده است.وی در 
پایان تاکید کرد: اجرای گام ۴۵ در سامانه تخصیص شماره 
اقتصادی به فعاالن اقتصادی، باالخص در نظام مالیات بر 
ارزش افزوده مشکالتی را برای مودیان ایجاد کرده بود که با 
این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت 
داشته و جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، 
نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات بر ارزش 

افزوده نیست.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر موج جدید افزایش ابتال به ویروس کرونا و نگرانیها 

نسبت به وضعیت احیای اقتصادی افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۹۰۸ دالر و دو سنت رسید. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد 

افزایش، به ۱۹۱۱ دالر و ۲۰ سنت رسید.
هووی لی، اقتصاددان بانــک OCBC اظهار کرد: 
افزایش موارد جهانی ابتال به ویروس کرونا به خصوص 
در غرب جذابیت طال به عنوان دارایی امن را تقویت 

کرده است. با این حال طال احتماال تا زمان انتخابات 
آمریکا و مشخص شــدن نتیجه آن نزدیک به سطح 

۱۹۰۰ دالر می ماند.
بسیاری از کشورها شــامل آمریکا، روسیه، فرانسه 
با افزایش موج شــیوع ویروس کرونا ناچار شــده اند 

محدودیتهای جدیدی وضع کنند.
ابهام درباره تصویب بسته کمک مالی کرونایی جدید 
در آمریکا هم قیمت طال را در چند هفته گذشته در بازه 
محدودی نگه داشته و قیمت طال اکنون هشت درصد 
کمتر از رکورد ۲۰۷۲ دالر و ۵۰ ســنت است که در 

اوت به ثبت رسانده بود. نانسی پلوسی، رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا ابراز امیدواری کرده که این توافق 
بتواند پیش از انتخابات حاصل شود. اما لری کودالو، 
مشاور اقتصادی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران 

گفت مذاکرات کند شده است.
طال که پناهگاه مطمئن دارایــی در برابر تورم و افت 
ارزش پول کاغذی به شمار می رود، امسال که بانکهای 
مرکزی و دولتهای جهان تدابیر محرک مالی گسترده 
ای را برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا 

به اجرا گذاشته اند، ۲۶ درصد رشد کرده است.

شاخص های بورسی آمریکا، اروپا و آسیا با ریزش های سنگین مواجه 
شــدند. به گزارش بلومبرگ، همزمان با افزایش ســرما نگرانی ها از 
قدرتمندتر شدن کرونا شدت گرفته است و رشــد نسبی قربانیان و 
افزایش محسوس مبتالیان بیانگر این موضوع است که جهان تا مدتی 
نامعلوم درگیر این ویروس مرگبار خواهد بود. سرعت شیوع در برخی از 
مناطق به حدی باال بوده که مقامات مجبور به اعمال مجدد قرنطینه ها 
شده اند که این مساله به معنای کمتر شدن امیدها برای احیای سریع 
رشد اقتصادی خواهد بود. انتظار می رود اقتصاد جهان امسال را با ثبت 
رشد منفی قابل مالحظه ای برساند که حتی از عملکرد دوران موسوم به 

رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸ نیز بدتر خواهد بود.  
از طرف دیگر مناقشات بین دو اقتصاد نخست جهان نیز ذهن معامله 
گران را به خود مشغول کرده و اظهارات دونالد ترامپ- رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص نقش چین در شیوع کرونا باعث نگرانی معامله گران 
از شروع یک جنگ لفظی جدید بین دو اقتصاد نخست جهان شده است. 
ترامپ با بیان اینکه چین اصلی ترین رقیب و دشمن آمریکا است، افزود: 
چینی ها کارهای بد زیادی انجام داده اند. می توانستند جلوی شیوع 

ویروس را بگیرند اما گذاشتند که همه جا پخش شود.  
چین و آمریکا با وجود رسیدن به یک توافق تجاری در اواخر سال قبل که 
به فاز نخست معروف شد، هنوز نتوانسته اند بر سر جزییات نیز به توافق 
برسند هر چند که آمارها نشان می دهد چین طبق تعهد خود با افزایش 
واردات از آمریکا به تدریج در حال کاستن از تراز تجاری مثبت خود با 
آمریکا است. این دو کشور بیشترین حجم تجارت دوجانبه در جهان را با 

یکدیگر دارند.   مناقشات دو کشور بار دیگر در زمینه تایوان شدت گرفته 
و چین تهدید کرده است که حضور نظامی آمریکا در تایوان را تحمل 
نخواهد کرد و در صورت لزوم با استفاده از ارتش خود به تهدیدات پاسخ 
خواهد داد.  رابرت کاپالن- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در داالس 
گفته است اقتصاد آمریکا امسال ۲.۵ درصد کوچک خواهد شد اما با از 
سرگیری فعالیت های اقتصادی و تجاری، سال آینده رشد ۳.۵ درصدی 
به ثبت خواهد رسید که می تواند سطح تولیدات ناخالص داخلی را به 
میزان قبل از زمان آغاز بحران کرونا برساند. کاپالن همچنین زدن ماسک 
و رعایت پروتکل های بهداشتی را اقدامی موثرتر از اعمال قرنطینه های 
سراسری دانسته و افزوده است جهان باید به زندگی در حضور ویروس 
کرونا عادت کند.   میشل بارنیه- مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در 
امور برگزیت در شرایطی از نزدیک شدن طرفین به حصول یک توافق 
بر سر کلیات روابط تجاری آتی خبر داده که هنوز انگلیس و اتحادیه 
اروپا نتوانسته اند به توافقی بر ســر چارچوب روابط آینده خود دست 
پیدا کنند. دومنیک راب- وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی با انتقاد از 
مقامات اتحادیه اروپا گفته است که مواضع بروکسل باعث ناامیدی لندن 
شده است. همچنین برخی از منابع خبری از احتمال استعفای بوریس 
جانسون- نخست وزیر انگلیس تا یک ماه آینده خبر داده اند. پیش از این 
کارشناسان اقتصادی بانک گلدمن ساکس در تحلیلی با هشدار نسبت 
به عواقب شدید شکست مذاکرات برگزیت برای اقتصاد انگلیس نوشته 
بودند: اگر انگلیس و اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص 
به قوانین ســازمان تجارت جهانی رجوع کنند، اقتصاد انگلیس دچار 

پیامدهای سنگینی خواهد شد که تبعات آن احتماال دو تا سه برابر بیشتر 
از پیامدهای کرونا خواهد بود.   همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا 
در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی 
در این کشور شده، نرخ تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۰.۳ 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۵ درصد 
رسیده است که این نرخ تورم، باالترین نرخ تورمی انگلیس در طول چهار 
ماه اخیر محسوب می شود.کشــمکش بر سر چگونگی و میزان بسته 
حمایتی جدید در برابر کرونا در آمریکا هنوز ادامه دارد و روند معامالت را 
تحت تاثیر قرار داده است. نانسی پلوسی- رئیس کنگره از ترامپ خواسته 
است تا در خواسته های خود تجدید نظر کند. با این حال کارشناسان 
معتدند بعید است دموکرات ها اجازه اجرایی شدن این بسته را در استانه 
انتخابات بدهند. از سوی دیگر در مجلس سنا، میچ مک کانل- رئیس 
این مجلس از ارایه بسته پیشنهادی جمهوری خواهان تا هفته آینده خبر 
داده اند. ریچارد کالریدا- قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا - با اشاره 
به پیامدهای وسیع ویروس کرونا بر روی اقتصاد این کشور گفته است: 
بیرون آمدن از این چاله طول خواهد کشید، شاید یک سال زمان الزم 
باشد تا سطح تولیدات ناخالص داخلی مان به قبل از آغاز بحران برگردد. 
وی مسیر احیای اقتصاد را طوالنی و دشوار دانست و افزود: برای بازار کار 
شاید حتی زمان بیشتری الزم باشد تا همه چیز به حالت قبل برگردد.  

تاکنون بیش از ۴۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۹۴۴ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۳۶۶ نفر جان خود 
را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 

به آمریکا با ۲۳۰ هزار و ۶۳۹ نفر، برزیل با ۱۵۷ هزار و ۲۲۶ نفر، هند با 
۱۱۹ هزار و ۴۹۱ نفر، مکزیک با ۸۸ هزار و ۹۲۴ نفر و انگلیس با ۴۴ هزار 

و ۹۹۸ نفر بوده است.

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۲.۴۱ درصد کاهش 

نسبت به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و  ۶۵۳.۳۳ واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۲.۱۱ درصد ریزش تا سطح ۳۳۹۲.۱۶ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۱.۷۰ درصد کاهش در سطح ۱۱ هزار و ۳۵۲.۵۴ واحدی 

بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۱.۱۶ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۷۹۲.۰۱ واحد 
بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 
۳.۷۱ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۱۷۷.۱۸ واحدی به کار 
خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۱.۹ درصدی 
در سطح ۴۸۱۶.۱۲ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" 

۱.۴ درصد پایین رفت و به ۶۷۹۶.۹۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۰۹ درصدی 
تا سطح ۲۳ هزار و ۴۹۴.۳۴ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" 
بورس هنگ کنگ ۰.۵۴ درصد باال رفت و در سطح ۲۴ هزار و ۹۱۸.۷۸ 
واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۰.۵۸ 

درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۶۹۱.۲۳ واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با 
۰.۱۹ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۱۵۵.۶۳  واحدی به کار خود 
خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" 

ژاپن نزولی بود.

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۳۸.۵۴ درصد کاهش به ۳۹.۷۸ دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شــمال با ریزش ۳.۲۳ درصدی به ازای ۴۰.۴۲ 

دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هــر اونس طال با صعود ۰.۲۶ 
درصدی نسبت به روز قبل در ســطح ۱۹۰۲.۷۴ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ازای ۲۴.۴۳ دالر مبادله شد.

لیر ترکیه باز هم ریزش کردبزرگ ترین عرضه اولیه جهان در راه است

طالی جهانی صعودی شداخذ مجوز کسب وکار بدون نیاز به شماره اقتصادی

روز سیاه بورس های جهانی
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ابالغ  مجوز افزایش 
قیمت  خودروها برای 

سه ماهه سوم سال

متوسط قیمت مسکن 
۲۶.۷ میلیون تومان شد

سهام داران 
صبر کنید؛ 
ارزان  فروشی 
نکنید

دژپسند:

از پیشنهادها 
برای حل 
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

دالل بازی در بازار فوالد

سهم  مسکن 
از  تسهیالت  بانکی

مقاومت بانک ها 
در خروج از بنگاه داری

فوالد طی امسال، مشکالت خاص خود را پیدا کرده 
است. واحدهای پایین دستی ما دچار مشکل هستند. 

بورس شرایطی دارد که...

  سید عبدالوهاب سهل آبادی

  مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصادی

  هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
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افزایش  هزینه 
وام مسکن

سقوط  بورس 
به کانال های  پایین تر

بیش از 50 درصد منابع مالی بانک ها صرف بنگاه داری و شرکت داری می شود

دوئل  بانک ها  با  تولید
صفحه3

صفحه4

یکه تازی  مافیا  و دالالن  در بازار فوالد
دست های   پنهان   در مجوزهای   خرید   از   سامانه   بهین یاب

مدیریت    غیرمقتدرانه   در   وزارت   صنعت   دلیل   افزایش   قیمت   فوالد   است

هزینه خرید اوراق تســه در بازار با اندکی افزایش 
نسبت به روز دوشنبه به ۹۲ هزار و ۳۱۸ تومان رسید. 
این افزایش قیمت، در ابتدا سبب افزایش هزینه وام 
مسکن شده و در نهایت نرخ سود موثر برای مجردها 
و متاهلین را نیز کمی افزایش داد. این در حالی است 
 که هزینه اوراق مســکن در دو روز کاری گذشــته 
 سیر نزولی داشت. درحالی شورای پول و اعتبار وام 
۲۴۰میلیون  تومانی مسکن برای متاهالن و ۱۴۰ 
میلیون تومانی برای مجردهــا را تصویب کرده که 
مشکالت پیش روی دریافت آن برای مردم موجب 
افت دسترســی آنها به این وام شده است. نرخ سود 
موثر بر اساس اعالم نهاد متولی افزایش یافته و این 
مسیر بخصوص برای زوجین مسیری با هفت خوان 

برای دریافت وام شده است...

شاخص بورس در پایان معامالت سه شنبه ۶ آبان 
اگرچه با رشد نسبی نمادهای شاخص ساز در ابتدای 
روز مواجه شــد، اما با افت ۳۴هزار و ۸۳۶ واحدی 
به مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رســید.در 
روز جاری، ۵۴۷ هــزار و ۹۴ معامله صورت گرفته 
و در عین حال، شــاخص کل هــم وزن نیز با افت 
۴۲۳۵ واحدی به ۳۸۰ هزار و ۱۰۱ واحد رســیده 
است. نمادهای فوالد، فملی، تاپیکو، شپنا، وامید، 
کگل و شتران بیشــترین تأثیر منفی را بر حرکت 
امروز شاخص داشتند. کارگزاران بورس با تحلیل 
درخواست های فروش سهامداران تازه وارد، بر این 
باورند که پول های حاصل از فروش سهام، بدون  هدف 
از بازار خارج می شود؛ در حالیکه حقوقی ها مشغول 

خرید در کف نرخ هستند.



اقتصاد2
ایران وجهان

سخنگوی دولت:
 برای ایران فرقی ندارد چه کسی 

رئیس جمهور آمریکا می شود
ســخنگوی دولت اعالم کــرد که بــرای ایران 
فرقی ندارد چه کســی رییس جمهــور آمریکا 
می شــود و کــدام رییــس جمهور بــه برجام 
 باز مــی گــردد باید آمــاده ســپردن تعهدات 
جدید باشند. به گزارش ایســنا، علی ربیعی در 
نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 
بر اینکه اگر بایدن پیروز انتخابات باشد و به برجام 
بازگردد، رفتار ایران چگونه خواهد بود گفت: شرایط 
کامل ما برای انجام تعهدات در برجام روشن است. 
با خروج ترامپ ما از برجام خارج نشدیم. تصور می 
کردند ما خارج می شویم و کل جهان کنار آمریکا 
قرار می گیرد. اما ما ماندیــم. همان زمان به اروپا 
مهلت دادیم به تعهداتش عمل کند. امروز هم اعالم 
می کنیم کاهش تعهدات ایران عکس العملی به 

خروج امریکا و کاهش تعهدات اروپا است.
وی خاطرنشان کرد:  بارها اعالم کردیم این اتفاق 
برگشت پذیر است. تقدم و تاتر بازگشت به تعهدات 
متناســب با همان تاخر و تقدمی است که کاهش 
تعهدات صورت گرفته است. برای ما فرقی ندارد چه 
کسی رئیس جمهور آمریکا  خواهد بود. برای ما هم 
فرقی ندارد کدام رئیس جمهور امریکا به برجام باز 
می گردد. باید آماده سپردن تعهدات دیگری برای 

عدم تکرار این گونه قانون شکنی ها  نیز باشیم.

رزم حسینی:
تشدید نظارت هوشمند وزارت 

صمت بر بازار از شنبه آینده
علیرضا رزم حســینی از آغاز طرحی برای تشدید 
بازرسی ها و کنترل قیمت و موجودی انبارها از روز 
شنبه هفته آتی با همراهی بسیج و سازمان تعزیرات 
خبر داد. به گزارش تســنیم، علیرضا رزم حسینی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز )سه شنبه 
6 آبان( بعد از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس 
در گفت وگویی اظهار داشت: بنده در جلسه امروز 
کمیسیون اقتصادی گزارشی از وضعیت موجودی 
کاالهای اساسی و همچنین کاالهایی که در سطح 
جامعه استفاده می کنند ارائه کردم. وی با بیان اینکه 
در این جلسه درباره وضعیت قیمت ها و نظارت بر 
کاالها هم گزارشــی را به اعضای کمیسیون ارائه 
کردم، ادامه داد: از شنبه تشدید نظارت و کنترل بر 
بازار از سوی وزارت صمت به صورت هوشمند انجام 
خواهد شد و نیروهای بازرس به همراه بسیجیان 
عزیز به تجهیزاتی که نیازمند کنترل بیشتر بر بازار 
هستند تجهیز شدند.  قرار است با همکاری تعزیرات 

برای بازرسی بیشتر اقدامات خود را تشدید کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیــان اینکه  قرار 
است از مراکز اصلی و انبارها و بنکدارهایی که طبق 
قانون کاال را نگهداری می کننــد بازدید کرده و از 
گرانفروشی و تخلفی را مشاهده کنیم طبق قانون با 
آنها برخورد خواهد شد، عنوان کرد: واردات کاالهای 
اساسی در چند وقت اخیر نیز به خوبی صورت گرفته 
و بانک مرکزی هم همکاری خوبی با وزارت صمت 
شروع کرده است. رزم حســینی اظهار داشت: در 
نیمه دوم سال جاری نسبت به افزاش واردات مورد 
نیاز مردم اقدام خواهد شــد ضمن اینکه براساس 
مصوبه کمیسیون جهش تولید به ریاست معاونت 
اول رئیس جمهور 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای شرکت کننده های داخلی درنظر گرفته ایم تا از 
آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند.  وی 
گفت: تالش ما برای کاهش قیمت ها است هر چند 
ما می دانیم برخی از این افزایش قیمت ها به دلیل 
افزایش نرخ ارز است ولی سعی خواهیم کرد ثبات 

قیمتی را در بازار اجرایی کنیم. 

جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو
 قیمت پرتیراژها دستوری باقی می ماند

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو گفت: در طرح جدید قیمت گذاری خودرو، 
آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما 

رانت خرید پرتیراژها هم چنان باقی خواهد ماند.
آرش محبی نــژاد با تشــریح جزئیات جلســات 
مربوط به شــیوه جدید قیمت گذاری خودروها 
با محوریت سازمان گســترش و نوسازی صنایع 
ایران، اظهار داشت: جلســاتی برای بازنگری در 
نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شــده که ما 
 نیز به عنوان نماینده قطعه سازان در این جلسات 

حضور داشته ایم.
وی ادامــه داد: موضوع مورد بحث این اســت که 
خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت 
به بقیه خودروها پایین تر است کماکان مشمول 
قیمت گذاری دستوری می شوند ولی خودروهای 
با تیراژ پایین تر و قیمت باالتر توسط خودروسازان 

قیمت گذاری خواهند شد.

خبر

شــاخص بــورس در پایان 
معامالت سه شــنبه 6 آبان 
اگرچه با رشد نسبی نمادهای 
شاخص ســاز در ابتدای روز 
مواجه شد، اما با افت ۳۴هزار 
و ۸۳6 واحدی به مرز یک میلیون و ۳00 هزار واحدی 
رســید.در روز جاری، 5۴۷ هزار و ۹۴ معامله صورت 
گرفته و در عین حال، شاخص کل هم وزن نیز با افت 

۴۲۳5 واحدی به ۳۸0 هزار و ۱0۱ واحد رسیده است.
نمادهای فوالد، فملی، تاپیکو، شــپنا، وامید، کگل و 
شتران بیشترین تأثیر منفی را بر حرکت امروز شاخص 

داشتند.
کارگزاران بــورس با تحلیل درخواســت های فروش 
سهامداران تازه وارد، بر این باورند که پول های حاصل 
از فروش سهام، بدون  هدف از بازار خارج می شود؛ در 

حالیکه حقوقی ها مشغول خرید در کف نرخ هستند.
به گزارش مهر، چند ماهی است بازار سهام روند نزولی 
در پیش گرفته و طی حدود ۷ روز معامالتی گذشته نیز 
یکسره قرمز بوده است و سهامداران حقیقی در صف های 
سنگین فروش، همچنان به خروج از بازار اصرار دارند؛ 
غافل از اینکه ورای این هیجاناتی که به ظاهر سعی در 
حفظ ارزش پول خود به واسطه بیرون کشیدن منابع 
مالی از بورس دارند، برخی بورس بازان حرفه ای مشغول 
جمع کردن سهام از کف بازار به پایین ترین و بهترین 

قیمت ها هستند.
ماجرا از آن قرار اســت که اتفاقاً پول هایــی که از بازار 
سرمایه خارج می شوند، کاماًل بی هدف و بدون برنامه 
خارج شده و تفکر بسیاری از سهامداران آن است که 
شاخص بورس اوضاع بدتری پیدا خواهد کرد و به همین 
دلیل، سرمایه خود را باید تحت هر شرایطی از بازار خارج 
کنند؛ در حالی که بسیاری از تحلیلگران حرفه ای بازار 
سرمایه، روزهای افت شاخص بورس را گذرا می دانند و 
بر این باورند که باز هم شاخص به روند رو به رشد خود 
بازخواهد گشت؛ اما به هر حال اکنون در شرایط خاصی 
که رخ داده و برخی بی تدبیری هایی که هم از ســوی 
دولت و هم از سوی سهامداران بی تجربه صورت گرفته 
است، بازار در حال اصالح و شاخص رو به کاهش است.

در این میان گفتگو با برخی کارگزاران بازار سهام نشان 
می دهد که اتفاقاً راه رشد برای بازار سرمایه باز است و 
احتماالً در هفته های پیش رو شاخص به روند صعودی 
باز می گردد؛ چراکه تحلیل های بنیادین در این حوزه 
حکایت از آن دارد که هنوز هم جا برای رشد سهام در 

بازار سرمایه فراهم است.
یکی از کارگزاران بورس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
رفتار هیجانی سهامداران می گوید: اتفاقاً در این شرایط 
که بسیاری از مردم نگران از دســت دادن ارزش پول 
خود در بازار سهام به دلیل افت پیاپی شاخص هستند، 
بسیاری از حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای وارد حوزه 
خرید شده و چشم انداز مثبتی را برای بازار می بینند؛ 
ضمن اینکه ایده آل برای آنها اتفاقاً همین شرایط است؛ 
چراکه به موقع برخی از ســهام خود را تبدیل کرده و 
اکنون در کف قیمتی، برخی ســهام با ارزش را از بازار 
جمع می کنند که اتفاقاً فروشــندگان اصلی آنها افراد 

تازه وارد به بورس هستند.
وی می افزاید: برخی از حقوقی هایی که وارد خرید سهام 
نشده و بیشتر بر روی اوراق بدهی تمرکز دارند، اکنون 
وارد فضای خرید در بورس شده اند و با توجه به اینکه 
همواره ریســک را در معامالت خود در نظر دارند، این 

حرکت آنها نشان از آن است که سهام در بازار روند رو به 
رشدی را تجربه خواهد کرد.

یکی دیگر از کارگزاران بورس در گفتگو با خبرنگار مهر 
می گوید که همچنان بازدهی بازار ســهام از بسیاری 
از بازارها باالتر اســت و اکنون قدیمی هــای بازار در 
حال تبدیل کردن دارایی های غیرمولد خود به سهام 
هستند؛ به خصوص اینکه روند رو به رشد و گزارش های 

شرکت ها نیز به خوبی این را نشان می دهد.
وی می افزاید: در چنین شــرایطی، افرادی که اشراف 
کمتری به وضعیت بازار سرمایه داشته و مبالغ اندکی از 
سرمایه های خود را بدون بررسی دقیق و کامل و با رعایت 
ریسک های مربوطه وارد بورس کرده اند، با ضرر زیاد در 
حال خروج از بازار سرمایه هستند و سهام ارزشمند خود 
را با قیمت های پایین می فروشند و مشخص است که 
اشرافی به وضعیت سهام خود ندارند؛ چراکه گزارش 

شرکتها کامالً روند رو به رشد را نشان می دهد.
او معتقد است که این سرمایه گذاران خرد و سهامداران 
تازه وارد حتی برای پولی هم که از بورس خارج می کنند 
عمدتاً برنامه ای ندارند و بدون هدف سرمایه های خود را 

از بورس خارج می کنند.
توصیه وی به سهامداران حقیقی این است که با تأمل و 

بررسی بیشتر درباره فروش سهام خود تصمیم بگیرند و 
از اتخاذ تصمیمات هیجانی پرهیز کنند.

بازار سهام غیرقابل پیش بینی است
به گزارش اتاق تهــران، عباس آرگــون، عضو هیات 
نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهــران در ایــن زمینه 
می گوید:خروج هیجانی سرمایه حقیقی از بازار سهام، 
به افت شاخص کل در یک هفته گذشــته دامن زده 
است. قیمت بعضی سهام ارزنده با توجه شلوغی صف 
های فروش کاهش یافته و وضعیت بورس روی نمودار 
قرمز است. بخش عمده ای از چالش های بازار سهام، چه 
در دوره رونق و چه در دوره رکود، ناشی از عدم برداشت 
دامنه نوسان بوده است. کنشگران در بازار سهام، به طور 
عمده بدون تحلیل و براساس صف نشینی سهام را می 
خرند و می فروشند. در شرایطی این چنین، بهتر است با 
حذف دامنه نوسان، سطح نقدشوندگی در بازار افزایش 
پیدا کند.  با حذف دامنه نوسان افت کمتری در قیمت 

پایانی رخ می دهد.
مسئله امروز دیگر بازار سهام، چالش اعتماد است. زمانی 
که بورس در مسیر صعود قرار داشت، دولت مردم را به 
سرمایه گذاری تشویق می کرد. هر روز خبری از حمایت 
دولت از بورس منتشر می شد، اما امروز، در روند نزولی 
بازار سهام خبری از دولتمردان نیست و نکته دیگر اینکه، 
اعتماد مردم نسبت به حمایت های دولت از بورس هم 
خدشه دار شده اســت. این درحالی است که بازار باید 
بدون نیاز به حمایت های قطعی دولت از خرید سهام به 
تعادل برسد و تنها کار موثر دولت کاهش سیاست های 

محدود کننده است.
آینده بازار سهام در گرو تحوالت سیاسی و اقتصادی 
متنوعی است. یکی از اثرگذارترین موضوعات بر آینده 
بازار سهام روند تغییر نرخ ارز در ماه های آینده است اما 
نمی توان با در نظر گرفتن یک عامل، آینده بازار سهام 
را پیش بینی کرد.  شــاخص کل بازار سهام در دوماه 
گذشته از دو میلیون و ۱00 هزار واحد به یک میلیون 
و ۳00 هزار واحد رســیده اســت. حجم بازار و تعداد 
سهامداران با گذشته بسیار متفاوت است، بنابراین نمی 
توان به پیش بینی دقیقی از وضعیت آینده رسید. بااین 
حال این انتظار وجود دارد که با اعمال سیاست هایی 

بازار را تقویت کنند.

یک سوم ارزش بورس در 80  روز از دست  رفت

سقوط  بورس به کانال های پایین تر

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت؛

از پیشنهادها برای حل معضالت 
استقبال می کنیم

رییس جمهور گفت: دولت تأمین معیشــت 
مردم و جبران تورم را وظیفه خود می داند و از 
همه طرح ها و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و 
متخصصین اقتصادی در حل معضالت مردم 

استقبال می کند.
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گزارشــی از اقدامات انجام شده در خصوص 
همسان ســازی مســتمری بازنشســتگان 
و افزایــش درآمــد کارگــران و کارکنان در 
جهت تأمین معیشــت و جبران بخشــی از 
 آثــار تــورم در قیمــت کاالهــا و خدمات 

ارائه کرد.
روحانی با اشاره به حساسیت ها و پیچیدگی ها 
در زمینه مدیریت وضعیت اقتصادی، تأکید 
کرد: دولت تأمین معیشــت مــردم و جبران 
تورم را وظیفه خود می داند و از همه طرح ها 
و پیشنهادات سایر قوا، فعاالن و متخصصین 
اقتصادی در حل معضالت مردم اســتقبال 

می کند.
رئیس جمهــور در عین حــال تأکید کرد که 
بایــد مراقبت کــرد ارائه برخــی طرح ها که 
منابع آن دیده نشــده باشد، نمی تواند به رفع 
معضالت کمــک کند و ممکن اســت باعث 
ایجاد مشــکالت تورمی و یا دامــن زدن به 
انتظارات غیرواقعی گردد، لذا مالحظه منابع 
و فراهم آوردن شــرایط اجرایــی آن، الزمه 
 توفیــق در خدمت به مــردم و جلب رضایت 

آن هاست.
در ادامه این جلســه پیشــنهادهای وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت و بانــک مرکزی 
در خصوص تســهیالت الزم برای گسترش 
صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تأمین 
واردات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشــور 
مورد بررســی قرار گرفــت و تصمیم گیری 
درباره آنها به جلســه فوق العــاده بعدازظهر 
 امروز ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت 

موکول شد.

در واکنش به تحریم های تازه مطرح شد؛
زنگنــه: تحریم مــن واکنش 
منفعالنه به شکست سیاست 

واشنگتن است
وزیر نفت در واکنش به اقدام امریکا در اعمال 
تحریم علیه وی و ســازمان هــای مرتبط با 
صنعت نفت ایران گفت:تحریم من و همکارانم 
واکنــش منفعالنه به شکســت سیاســت 
واشــنگتن برای به صفر رســاندن صادرات 

نفت است.
بیــژن زنگنــه در یادداشــتی در صفحــه 
شــخصی خــود در فضــای مجــازی در 
واکنش بــه تحریم های جدیــد آمریکا علیه 
 او و ســازمان های مرتبــط بــا وزارت نفت 

نوشت:
تحریم مــن و همکارانم واکنــش منفعالنه 
به شکســت سیاســت واشــنگتن برای به 
صفر رســاندن صادرات نفت اســت. دوران 
یکجانبه گرایــی در جهان به پایان رســیده 
است. صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست. 
هیچ دارایی هم در خارج از ایــران ندارم که 
 شــامل تحریم شــود. جان و مــال و آبرویم 

فدای ایران.
به گزارش خبرنگار مهــر، وزارت خزانه داری 
آمریکا دیشب چند شــخص و نهاد ایرانی را 
به فهرست تحریم ها اضافه کرد. بیژن زنگنه 
وزیر نفت و همچنین مســعود کرباســیان، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، علیرضا 
صــادق آبــادی، مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران، 
بهــزاد محمــدی، مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و علی اکبر پورابراهیم، 
 مدیرعامل شــرکت نیکــو جزو ایــن افراد 

هستند.
وزارت خزانــه داری آمریــکا ایــن افــراد را 
به موجب فرمــان اجرایی شــماره ۱۳۲۲۴ 
تحت تحریم قرار داد. ایــن فرمان اجرایی در 
ســال ۲00۱ صادر شــده و به دولت آمریکا 
اجازه می دهــد اشــخاص و نهادهایی را که 
مطابق ادعــای واشــنگتن، در »تأمین مالی 
تروریســم« نقش دارند تحــت تحریم قرار 
دهد. وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیه 
دیشــب گفته این ســه نهاد ایرانی با نیروی 
 قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ارتباط 

دارند

اخبار
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وزیر اقتصــاد اظهار داشــت: خبــر خوش من 
به ســهامداران این است که شــاهد افزایش نرخ 
سودآوری شرکت ها هستیم. شرکت های بورسی 
از بنگاه های گلچین و صادراتی هستند که در حال 
حاضر نرخ رشد ســود برخی از آنها بیش از ۳00 

درصد بوده است.
به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با 
کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس با بیان 
اینکه یکی از ارکان بازار ســرمایه شــورای عالی 
بورس است گفت: ریاست این شورا با وزیر اقتصاد 
است که این شورا وظیفه سیاستگذاری دارد و از 
دیگر ارکان بازار، سازمان بورس است که وظیفه آن 
نظارت عملیاتی است و نهاد ناظر در بازار سرمایه 

سازمان بورس و اوراق بهادار اســت. وی با اشاره 
به گفت وگو با نمایندگان مجلس درباره وضعیت 
موجود بازار ســرمایه گفت: چند روزی است که 
وضعیت شــاخص خوب نیســت اما باید بدانیم 
هر تصمیمی در بازار ســرمایه تاثیرگذار اســت 
به طور مثال بحث افزایش نرخ ســود را داشتیم 
که خوشــبختانه بالفاصله از سوی بانک مرکزی 
تکذیب شد البته موضوع بسیار مهم این است که 

تاثیرگذاری نرخ سود بر نقدینگی قطعیت ندارد.
وزیر اقتصاد با تاکید براینکــه نهادهای نظارتی و 
حاکمیتی در بازار سرمایه موفقیت هایی به دست 
آوردند گفت: مهمترین موفقیت ریل گذاری قوانین 
در بازار سرمایه بود همچنین در حال حاضر از ۳۲0 

شرکت در بورس ۱۸۲ شرکت کارگزار دارند یعنی 
بازارگردان دارند به این معنا که ما امروز بازارساز 

داریم و می توانیم اوراق تبعی داشته باشیم.
دژپسند گفت: خبر خوش من به سهامداران این 
است که شــاهد افزایش نرخ سودآوری شرکت ها 
هستیم. شرکت های بورسی از بنگاه های گلچین و 
صادراتی هستند که در حال حاضر نرخ رشد سود 

برخی از آنها بیش از ۳00 درصد بوده است.
وی ادامه داد: p/e برخی از شرکت ها به ۴ رسیده 

است که این عدد بسیار خوبی است.
وی با تاکید بر اینکه از سهامداران خواهش می کنم 
با تامل نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام 
کنند گفت: سهامداران بدانندکه امروز سهام ارزنده 

خود را می فروشند و با تامل در این بازار صبر کنند 
تا مجبور به ارزان فروشی نشوند.

دژپســند افزود: عده ای می گویند چــرا از بازار 
حمایت نمی شــود اما حمایت ما در بــازار ایجاد 
قوانین و مقــررات و اصالح آنها اســت و بهترین 
حمایت اطالع رسانی از وضعیت بازار می تواند باشد. 
وزیر اقتصاد گفت: وقتی از ســودآوری شرکت ها 
اطالع رســانی می کنیــم یعنی این شــرکت ها 
اعتبارآور هستند و نباید سهام آ نها ارزان به فروش 

برود.
وی تاکید کــرد: البته بنده به عنــوان یک مقام 
مسئول به ســهامداران نه می گویم بفروشید نه 

می گویم بخرید.

بر اســاس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲6.۷ میلیون 
تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
۱۱0 درصد افزایش یافته اســت. معــاون آمار و 
اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از 
آخرین آمار قیمت زمین در شهرتهران خبر داد.مسعود 
افشین اعالم کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع 
زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده 
از طریق بنگاههای معامالت ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ 
شهر  تهران حدود ۲5 میلیون و 5۱۱ هزار تومان بوده 
که نسبت به فصل قبل، 6/۲۲ درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ۴/50 درصد افزایش داشته است. وی 
افزود: بیشــترین قیمت فروش هر متر مربع زمین با 
حدود 55 میلیون تومان در منطقه  ۳ تهران و کمترین 
قیمت مربوط به منطقه ۲0 با قیمت هرمترمربع حدود 
6 میلیــون و ۹00 هزار تومن بوده اســت. همچنین 
بیشترین تغییر قیمت زمین نسبت به فصل بهار سال 
گذشته مربوط به منطقه ۲۱ و کمترین تغییر قیمت 

مربوط به منطقه  ۱۸ تهران می باشد.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

استان تهران اظهار کرد: متوسط قیمت فروش هر متر 
مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای 
معامالت ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر  تهران حدود 
۸/۱۸ میلیون تومان بوده که نســبت به فصل قبل و 
نسبت به فصل مشابه سال قبل  به ترتیب ۸/۲۲ درصد 
و ۸/۴۳ درصد  افزایش داشته است. در بهار امسال هم 
بیشــتر و کمترین قیمت فروش هر متر مربع زمین 
در شهر تهران بترتیب مربوط به منطقه یک با ۳/۳۹ 
میلیون تومان و منطقه  هجده تهــران با 6/۸  میلیون 

تومان بوده است. بیشترین رشد قیمت هر متر مربع 
زیر بنای مسکونی نسبت به بهار سال قبل مربوط به 
منطقه ی ۱۹ و کمترین آن در منطقه ی ۲۲ تهران بوده 
است. همچنین متوســط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه 
ســه درصد ودیعه  پرداختی برای اجاره  یک مترمربع 
زیر بنای مسکونی  معامله شــده از طریق بنگاههای 
معامالت ملکی دربهار سال ۱۳۹۹ شهر  تهران به حدود 
56 میلیون تومان رسید که ۸/۹ درصد بیشتر از فصل 
قبل و ۴/۳۸ درصد بیش از بهار ۱۳۹۸ بود. مناطق یک 
و ۱۹ تهران به ترتیب با ۸/۹۷ و ۷/۲5 هزار تومان رکورد 

دار بیشترین و کمترین مبلغ اجاره در تهران بوده اند.

 بر اساس آنچه که طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یکبار مجوز 
افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رئیس شورای رقابت در نامه ای خطاب به 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصوالت برای 
سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل 
تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعالمی توسط بانک 

مرکزی )که احتماال ۲5 درصد خواهد بود( صادر کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه که شــورای رقابت در اردیبهشت ماه سال 
جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعالمی 
توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت 
محصوالت خودروســازان را به صورت فصلی)هر ســه ماهه یکبار( اعمال 
و قیمت های جدیــد را اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این اســت که روز 
گذشته)دوشنبه( رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع )ایدرو( مسئولیت نظارت بر بخش خودرو 
را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش 
قیمت ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید 
شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت ها متناسب 
با نرخ تورم بخشــی وجود دارد. به اعقاد وی با توجه به اینکه انتظار می رود 
هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کاال داشته باشد، به همین علت 
افزایش ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است 
که یک خودروســاز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان 

قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر 
بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته  باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج 
خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره وری 
در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آن ها تصمیم گیری ها 
برای قیمت محصوالت خودرویی خودروسازان،   صورت گیرد. خودروسازان 
می توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشــی اعالمی از سوی بانک مرکزی 

افزایش قیمت ها را در محصوالت خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان صادر و به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است که با لحاظ پارامترهای تاثیرگذار،   

قیمت  خودرو از درب کارخانه برای فصل سوم سال، به روز خواهد شد.
در این نامه، مالک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشــی که بانک 
مرکزی اعالم کرده است در سه ماهه سوم امسال اعالم شده است. شنیده ها 
حاکی از این است که خودروســازان مجاز به افزایش حداکثر ۲5 درصد در 

قیمت  محصوالت خود در سه ماهه سوم سال جاری شده اند.
شــورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت های جدیــد را از ابتدای مهرماه 
اعالم کرده است؛ بنابراین احتماال دعوت نامه های جدید خودروسازان برای 
موعدهای تحویل مهرماه  با قیمت های جدید صادر و در بخشنامه های فروش 

فوق العاده پیش رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
براساس قیمت ها در ســه ماهه دوم ۱۳۹۹، هرچند که هنوز گروه صنعتی 
ایران خودرو، قیمت های جدید را اعالم نکرده اســت اما با فرض افزایش ۲5 

درصدی قیمت ها، در پرتیراژهای این گروه خودروسازی، پژو پارس سال به 
۱۲۲ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان، پژو پارس LX  به ۱۲5 میلیون تومان، پژو 
۲06 تیپ ۲ به ۱۱0 میلیون و ۸۳۲ هزار تومان و تیپ 5 این خودرو به ۱۲6 

میلیون و ۸۳۱ هزار تومان خواهند رسید.
سمند LX به ۱۱۷ میلیون تومان، ســورن ۱۳۱ میلیون تومان و پژو ۲0۷ 
دســتی ۱5۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان خواهند رسید. همچنین رانا ۱۳۲ 
میلیون و 6۲5 هزار تومان، دنا ۱۴۷ میلیون و ۷6۸ هزار تومان و دنا پالس هم 

احتماال ۱6۴ میلیون و 5۲0 هزار تومان خواهند شد.
اما در گروه محصوالت سایپا، طبق اعالم این شرکت، از این پس قیمت تیبا 
صندوقدار ۸۹ میلیون تومان، تیبا صندوقدار آپشــنال ۱0۹ میلیون تومان 
خواهند رسید. البته این در حالی است که بر اساس قیمت های اعالمی از سوی 
شرکت سایپا برای پیش فروش محصوالت خود که از امروز عصر آغاز می شود،   
مبلغ پیش پرداخت تیبا صندوقدار ۸۷ میلیون تومان برآورد شده است.   پیش 
پرداخت تیبا دو نیز در این طرح  ۴۷ میلیون و ۷00 هزار تومان اعالم شده که 
با احتساب مبلغ نهایی معادل ۹5 میلیون و۴00 هزار تومان خواهد بود. ساینا 
نیز با احتساب پیش پرداخت ۴6 میلیون و ۴00 هزار تومانی به ۹۲ میلیون و 
۸00 هزار تومان خواهد رسید. همچنین شاهین هم  ۲6۷ میلیونی خواهد شد. 
برای کوییک R نیز پیش پرداختی معادل 6۹ میلیون و ۸00 هزار تومان پیش 
بینی شده که قیمت نهایی این خودرو را به ۱۲۹ میلیون و 600 هزار تومان 

خواهد رساند و پراید ۱5۱ نیز ۹۱ میلیون تومانی خواهد شد.

وزیر اقتصاد :

سهام داران صبر کنید؛ ارزان فروشی نکنید

متوسط قیمت مسکن ۲۶.۷ میلیون تومان شد

ابالغ  مجوز افزایش قیمت  خودروها برای سه ماهه سوم سال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۶ آبان ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران، به ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. سه شنبه ۶ آبان ۹۹ در بازار آزاد تهران، قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان، طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۰۰ دالر و ۳۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۹۸۶ تومان است.
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مقاومت بانک ها در خروج از بنگاه داری
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

یکی از اشکاالت بازار پول و نظام بانکی در ایران این است که بانک ها به جای بانکداری، بنگاه داری می کنند. سال هاست بانک ها رقیب بنگاه های اقتصادی شده اند. این در حالی است که همواره تأکید مقامات کشور بر این است که بانک ها از 
گردونه بنگاه داری خارج شوند، با این حال بانک ها در راستای عمل به این توصیه و سفارش که اتفاقاً مورد تأکید رهبری انقالب نیز هست و بارها بدان اشاره کردند، اقدام متناسبی انجام ندادند. بنابراین واگذاری بنگاه ها و شرکت های متعلق 

به بانک ها خبر و حرکت خوبی برای بازار پول است و اگر این مهم اجرایی شود، خروجی آن به نفع اقتصاد ملی است و در کارآمدی بازار پول مؤثر خواهد بود.
بنابراین یکی از مباحثی که از چند سال گذشته مطرح شده است، بنگاهداری بانک ها است. در این صورت بانک ها باید امالکی را که خریداری شده واگذار کنند همچنین باید امالک قبلی را واگذار و دیگر بنگاه داری نکنند. به دلیل اینکه 

مطالبات معوقه در هنگام وجود تورم، روند صعودی دارد، بانک ها به این علت که دچار مشکل نشوند به جای پرداخت تسهیالت، از سپرده های موجود برای خرید دارایی استفاده می کنند.
ناظر بازار پول، بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید مرتبا مانده سپرده و تسهیالت بانکی، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیالت را کنترل و نظارت بر بانک ها را افزایش یابد. همچنین بانک ها باید به وظایف و عملکرد خود به درستی عمل کنند 

تا بانک مرکزی مداخله نکند. اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، قیمت ها در کشور واقعی شده و رانتی در بانک ها و اقتصاد کشور صورت نمی گیرد.

رئیس انجمن صنفــی صاحبان اماکن فــروش و عرضه 
فرآورده هــای نفتی گفت: بنزین ســوپر بــا کاهش ۶۰ 
درصدی فروش روبرو شــده که این موضــوع به افزایش 
آلودگی در کالن شــهرها منجر می شود.اسداهلل قلی زاده 
رئیس انجمن صنفــی صاحبان اماکن فــروش و عرضه 
فرآورده های نفتی سراسر کشور با اشاره به کاهش مصرف 
بنزین سوپر در کشور گفت: در سال جاری بنزین سوپر با 
کاهش۶۰ درصدی فروش روبرو شده است که این موضوع 
به افزایش آلودگی در کالن شهرها منجر می شود. از زمان 
افزایش قیمت بنزین و خصوصا حــذف فروش یارانه ای 
بنزین سوپر استقبال مردم با توجه به گرانی این سوخت 
کمتر شد، به طوری که در اواخر سال ۹۸ این کاهش تا ۸۰ 
درصد رسید. وی گفت: همچنین جایگاه های سوخت طی 
سالیان از بابت فروش بنزین سوپر متضرر می شدند، چرا 
که تبخیر این فرآورده باالست و شرکت های تابعه وزارت 
نفت آن را برای جایگاه داران جبران نمی کنند، با افزایش 
قیمت بنزین و شــیوع کرونا زیان های فوق االشاره برای 
جایگاه ها فزونی یافت و در حق العمل ســال ۹۹ نیز هیچ 

تالشی بابت مرتفع نمودن مشکل صورت نگرفت.

قلــی زاده اضافه کرد: هــم اکنون جایگاه های ســوخت 
خصوصا جایگاه های کم فروش در شرایط بد مالی قراردارند 
و تاخیرها در اجرای مصوبات و پرداخت مطالبات و نگاه 
یک طرفه مخل فعالیت ایشــان شده است. جایگاه هایی 
وجود دارند که هم اکنون فروش بنزین سوپر ایشان روزانه 
کمتر از ۲۰۰۰ لیتر اســت و طبیعی است که جایگاه دار 
رغبتی برای فروش آن ندارد. رئیس انجمن صنفی صاحبان 
اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی ضمن اشاره به 
نگاه یکسان شرکت های تابعه وزارت نفت به دو فرآورده 
بنزین سوپر و بنزین یورو)معمولی( گفت: جایگاه داران به 
ازای فروش هر لیتر از این دو فرآورده یک مبلغ حق العمل 
دریافت می کنند و تفاوتی در این مورد نیست، در صورتی 
که جایگاه داران از بابت فروش بنزین سوپر نیازمند سرمایه 

در گردش بیشتر هستند و زیان بیشتری می بینند.
قلی زاده تصریح کرد: درصورت ارتباط این موضوع با کرونا، 
طرح مسئله در ستاد ملی مبارزه با کرونا موضوعیت دارد 
و جایگاه داران نیز آمادگی دارند، برای ارائه خدمات کما 
فی السابق تالش خود را انجام دهند و از مسئوالن خواستار 

نگاه منصفانه در این مورد هستند.

در حالی بیــش از 5۰ درصد 
منابع مالی بانــک ها صرف 
بنگاه داری و شــرکت داری 
شده است که آثار مخرب آن بر 
تولید و رشد نرخ تورم غیرقابل 
انکار است. تداوم بنگاه داری برخی بانک ها موجب ضربه 
به تولید و افزایش تورم شده است. روند بنگاه داری این 
نهادهای مالی در حالی شدت گرفته است که قرار است 
طرح تحقیق و تفحص مجلس از روند بنگاهداری این 

نهادها به جریان بیافتد. کارشناسان می گویند بنگاه داری 
بانک ها، اقتصاد را ناسالم خواهد کرد که اثرات آن را این 
روزها در بازارهایی همچون مسکن مشاهده می کنیم با 
این حال برخی دیگر معتقدند که بنگاه داری بانک ها علت 

نیست بلکه معلول یک اقتصاد بیمار است.
غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام  در رابطه با مساله بنگاه داری بانکها که سالهاست 
در اقتصاد ایران به یک معضل تبدیل شده گفت: مقوله 
اصالح نظام بانکی مقوله ای چند وجهی است که کاهش 
حجم بنگاه داری یکــی از موارد جدی آن محســوب 
می شود. به گفته وی براساس آیین نامه و مقررات بانکی 
بنگاه داری بانکها در حد مشــخصی از منابع آنها منعی 

ندارد ولی مشکل اینجاســت که هم اکنون باالی 5۰ 
درصد منابع بانکی صرف بنگاه داری شده است که این 
امر مشکالت بسیاری بر سر راه اعطای تسهیالت ایجاد 
کرده اســت. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون جهش 
و رونق تولید و نظارت مجلــس در این رابطه می گوید: 
علیرغم وجود قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، 
برخی بانک ها همچنان به بنگاهداری مشغول هستند و 
از واگذاری دارایی های خود سرباز می زدند. به گفته زارع، 
با توجه به اینکه برخی بانک ها به بنگاهداری مشــغول 
هســتند طرح تحقیق و تفحص از بنگاهداری بانک ها 
مطرح است تا به وضعیت تمامی شرکت ها و هلدینگ های 

تابعه بانک ها به ویژه بانک های دولتی رســیدگی شود.
به طور کلی بانک ها برای کسب سود بیشتر بنگاه داری 
می کنند و به دنبال برداشــتن موانع تولید از ســر راه 
تولیدکنندگان نیستند. اگر به دنبال رونق تولید و رسیدن 
به اقتصاد پویا هستیم، بانک های کشور باید از بنگاه داری 
دست بردارند و رســالت خود را انجام دهند. وقتی وام 
گیرنده توان بازپرداخت ندارد و اقساط خود را نمی دهد، 
بانک اقدام به مصادره بنــگاه  اقتصادی تولیدکنندگان 
می کند و آن را به تملک خود در می آورد در حالی که آن 
ها هنوز به پول نرسیدند و همه بنگاه هایی که بانک ها به 
این طریق صاحب شدند، تعطیل و نیمه تعطیل است، 

زیرا بانک ها بنگاه دار خوبی هم نبوده و نیستند.

بیش از 50 درصد منابع مالی بانک ها صرف بنگاه داری و شركت داری می شود

دوئل بانک ها با تولید
تحقیق و تفحص مجلس از تداوم بنگاه داری بانک ها به جریان افتاد
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یک فعال حوزه کار پیش بینی ردیف بودجه جداگانه 
برای گروههای فاقد بیمه بیکاری را خواســتار شد و 
بر لزوم توزیع هدفمند بســته های معیشتی و کمک 
خیرین به کارگران بیکار شده از کرونا با همکاری تشکل 
های کارگری تاکید کرد.رحمت اله پورموسی با تاکید 
بر حمایت از کارگران مشاغل آســیب دیده از کرونا،  
اظهار کرد: با شیوع کرونا بسیاری از کارگران بخشهای 
خدماتی و گردشگری، کارگران شاغل در برخی صنایع، 
هتل ها و رســتوران ها دچار بیکاری شدند. یک عده 
از کارگرانی که بیمه بودند توانســتند از بیمه بیکاری 
استفاده کنند ولی عده ای دیگر به دالیل مختلفی از 
جمله اینکه از طرف کارفرما برایشــان بیمه رد نشده 
یا جزو کارگران کارگاههای زیرپله بودند، مشــمول 

پرداخت بیمه بیکاری نشدند.
وی افزود: متاســفانه در این بین کارگــران روزمزد و 
کارگران ســاختمانی هم بیشترین آسیب را متحمل 
شدند و چون کارفرما نداشتند که سه درصد حق بیمه 

بیکاری آنها را بپردازد، نتوانســتند در ایام بیکاری از 
حمایتهای بیمه ای برخوردار شوند.به گفته این فعال 
حوزه کار، گروههایی مثل رانندگان تاکسی، قالیبافان، 
کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و کارگران روزمزد 

از شمول بیمه بیکاری خارج هستند.
پورموسی در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
در ضرورت حل مشکل کارگران فاقد بیمه بیکاری و 
افراد بیکار شده از کرونا توسط سازمان تامین اجتماعی 
گفت: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای 
ستاد مقابله با کرونا تاکید داشتند که افراد بیکار شده 
در جریان کرونا و کسانی که فاقد بیمه بیکاری بودند، 
حمایت شوند. این کمک می تواند در قالب پرداخت 
بدهی دولت به تامین اجتماعی صورت گیرد. درحال 
حاضر ســازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان از دولت طلبکار است که جزو دیون به 
شــمار می رود و از محل این مطالبات می توان بیمه 

قالیبافان و کارگران ساختمانی را تعهد کرد.

ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی از افزایش 
هزینه های تولید چون شیرخام، حمل و نقل، بسته بندی 
و چربی ســخن گفت و با اشــاره به اینکه قیمت گذاری 
دستوری شرکت های لبنیاتی را تحت فشار قرار داده است، 
گفت:قیمت مصوب شیرخام ۳۱۰۰ تومان است اما تا به 
امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش شیر خام رعایت 
نشده  بلکه  ۳۰ درصد هم افزایش یافته است و شرکت های 
لبنی  شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان از دامداران 

خریداری می کنند.
محمدرضا بنی طبا با بیان اینکه ســتاد تنظیم بازار ۲۶ 
شهریور مصوبه ای را ابالغ کرد که به فوریت سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان با توجه به افزایش 
هزینه نهاده های دامی برای محصوالت لبنی و شیر خام 
قیمت گذاری جدیدی کند،  اظهار کرد: از آن زمان تا کنون 
هیچ اقدامی صورت نگرفته اســت و این در حالیست که 

هزینه های تولید همچنان رو به افزایش است.
وی ادامه داد: قیمت مصوب شیرخام ۳۱۰۰ تومان است 

اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش شــیر 
خام رعایت نشده  بلکه  ۳۰ درصد هم افزایش یافته است و 
شرکت های لبنی  شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان 
از دامداران خریداری می کنند. دامداران نیز معتقدند که 
قیمت تمام شده شیرخام برای آنها بیشتر از قیمت مصوب 
دولتی است.سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
تصریح کرد: هزینه های حمــل و نقل ۴۰ درصد افزایش 
یافته است. قیمت مواد پتروشیمی طی ۶ ماه با 5۰ درصد 
رشد مواجه شده است. همچنین قیمت مصوب چربی هر 
یک دهم درصد 5۰ تومان است که در بازار  با قیمت بیش از 
۷۰ تومان معامله می شود. کاغذ بسته بندی تتراپک در بازار 
یافت نمی شود و اگر هم پیدا شود بسیار گران است و با وجود 
این شرایط  قیمت لبنیات همچنان سرکوب می شود.بنی 
طبا در ادامه گفت: صنایع لبنی طی دوماه گذشته بارها با 
سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند و خواستار 
رسیدگی به این موضوع شــدند ولی توجهی نمی شود و 

کارخانه های لبنی تحت فشار هستند.

هزینه خرید اوراق تســه 
در بازار بــا اندکی افزایش 
نســبت به روز دوشنبه به 
۹۲ هــزار و ۳۱۸ تومــان 
رسید. این افزایش قیمت، 
در ابتدا ســبب افزایش هزینه وام مســکن شده و 
در نهایت نرخ سود موثر برای مجردها و متاهلین 
را نیز کمی افزایــش داد. این در حالی اســت که 
 هزینــه اوراق مســکن در دو روز کاری گذشــته 

 سیر نزولی داشت.
درحالی شــورای پول و اعتبــار وام ۲۴۰میلیون 
 تومانی مســکن برای متاهــالن و ۱۴۰ میلیون 
تومانی برای مجردها را تصویب کرده که مشکالت 
پیش روی دریافــت آن برای مــردم موجب افت 
دسترســی آنها به این وام شده اســت. نرخ سود 
موثر بر اســاس اعالم نهاد متولی افزایش یافته و 
این مسیر بخصوص برای زوجین مسیری با هفت 
خوان برای دریافت وام شده است. بانک مسکن در 

روزهای اخیر اعالم کرده است که هزینه وام مسکن 
افزایش یافت.

اوراق حق تقدم تسهیالت بانک مسکن )به صورت 
خالصه تســه( اوراقی هســتند کــه مالک آن ها 
می تواند با مراجعــه به بانــک در ازای هر برگه از 
آن، از امتیاز استفاده از 5۰۰ هزار تومان تسهیالت 
خرید یا ساخت مســکن اســتفاده کند.  در حال 

حاضر از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن می توان 
برای گرفتــن دو وام به صورت هم زمان اســتفاده 
کرد. یک وام در قالب خرید مســکن اســت و وام 
دیگر کــه برای بازســازی و تعمیر اســتفاده می 
شود در قالب تسهیالت جعاله پرداخت می شود. 
حداکثــر تســهیالت پرداختی از ایــن محل در 
تهران برای متاهلین ۲۴۰ میلیون تومان اســت. 

 مجردها نیــز ۱۴۰ میلیون تومــان در این قالب 
وام بگیرند.

در روز 5 آبان ماه بانک مســکن اعالم کرد هر ورق 
از اوراق تســه در بازار قیمتی معادل با تقریبا ۹۲ 
هزار و ۳۱۸ تومان دارد. این درحالیست که اعتبار 
هر ورق در بازار مسکن 5۰۰ هزار تومان است و به 
اعتبار هر ورق می توان 5۰۰ هزار تومان وام مسکن 

دریافت کرد.
این اتفاق سبب شد تا نرخ ســود موثر وام مسکن 
پس از دو روز کاهــش دوباره بــا افزایش مواجه 
شود. این در حالی اســت که وامی که توسط این 
بانک پرداخت می شود آنقدر ناچیز است که برای 
متقاضی بازپرداخت آن با افزایش نرخ ســود موثر 
و اقســاط نجومی اصال به صرفه نیست. از آنجا که 
بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین ۱۴۰ میلیون 
تومان و برای متاهلین را ۲۴۰ میلیون تومان اعالم 
کرده اســت، مجردها نیازمند خرید ۲۸۰ ورق و 
متاهلین ۴۸۰ ورق خواهند بود. بنابراین مجردها 
برای اخذ وام مسکن باید ۲5 میلیون و ۸۴۹ هزار 
تومان و متاهیلین ۴۴ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان 

اوراق تهیه کنند.

وام مسکن با افزایش نرخ سود موثر و اقساط نجومی دردی را دوا نمی كند

افزایش هزینه وام مسکن

سهم مسکن از تسهیالت بانکی
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصادی

به طور کلی وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی سهم کوچکی از قسمت مسکن در تهران را شامل می شود و سیستم بانکی همزمان با افزایش قیمت ها در حوزه مسکن نتوانست تسهیالت مسکن را افزایش دهد. سهم تسهیالت مسکن از تسهیالت 
بانکی کاهش پیدا کرده و کمبود منابع بخش مسکن را تحت فشار قرار داده است. در این راستا با توجه به تورمی که در بازار مسکن وجود دارد باید میزان وام افزایش پیدا کند تا سهم تسهیالت در این بخش رشد کند و متقاضیان بتوانند سهم بیشتری 
از وام مسکن داشته باشند.  به عبارتی بخشی از قدرت خرید مسکن از طریق تسهیالت بانکی تامین می شود که این موضوع منوط به این است که وام به میزان کافی در اختیار باشد و شرایط سود و بازپرداخت مناسبی داشته باشد. در شرایط فعلی 
میزان اعتبارات بانکی که می تواند برای خرید اختصاص یابد در حد مورد نیاز نیست و دولت و بانک مرکزی باید به میدان بیایند که این موضوع مشکالتی را ایجاد می کند. تاکید بر این است که سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش و زیرساخت های 
تولید مسکن بهبود یابد و تورم کنترل شود. عالوه بر این، میزان وامی که برای خرید در کالن شهرها داده می شود جوابگوی خرید مسکن با نرخ های سربه فلک کشیده امروزی نیست. بدون شک با توجه به مشکل منابع مالی بانکها نیز نمی توان 
درخواست منابع کالن تری را در اعطای وام دنبال کرد. از این رو گزینه افزایش نرخ وام بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه کارساز نیست و حتی می تواند منجر به افزایش ریسک بانکی شود.  با توجه به محدودیت منابع بانکی و گرانی زمین نمی 
توان انتظار داشت مردم عالقه مند به دریافت تسهیالت بانکی خرید مسکن باشند. با یک مقایسه ساده از روی حقوق پایه میلیون ها جوان شاغل، میلیون ها جوان بیکار جویای کار یا ناامید از یافتن همان کار، با حقوق پایه با قیمت ملک در تهران و 
حتی شهرهای اقماری تهران، می توان دریافت متوسط زمان خانه دار شدن یک جوان ۲5 ساله بین ۴۰ تا 5۰ سال است. از طرفی دیگر خرید مسکن در تمام دنیا با این روند صورت می پذیرد که بانک، اعتباری در حدود یک سوم درآمد افراد برای 
بازپرداخت وام مسکن به آنها اعطا می کند تا خریدار در کنار خرید مسکن بتواند سایر نیازهای ضروری و رفاهی زندگی اش را تأمین کند. متأسفانه این مسئله با توجه به سطح پایین درآمد مردم قابلیت تحقق ندارد، چراکه افزایش نرخ وام مسکن در 
کنار افزایش نیافتن درآمدهای مردم موضوع بازپرداخت بدهی را بغرنج می کند.  البته رشد قیمت مسکن به این شدت که طی چند ماه گذشته بوده دیگر نیست و سرعت رشد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با روندی که در حال حاضر اقتصاد 
کشور در پیش گرفته چنین چشم اندازی متصور نیست و بعید به نظر می رسد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند اما رشد قیمت مسکن به این شدت که طی چند ماه گذشته بوده است دیگر نیست و سرعت رشد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد 

کرد. چراکه ۶ ماه نخست امسال عمال ماهیانه قیمت مسکن به طور میانگین ۱۲ درصد افزایش یافت ولی در شهریور ماه این رشد قیمت ها به 5 درصد رسید و از شتاب افزایش قیمت مسکن کاسته شد البته 5 درصد هم عدد نگران کننده ای است.
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یک فعال حوزه كار تاكید كرد

اختصاص بودجه جداگانه برای کارگران فاقد بیمه بیکاری

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت که در حال حاضر تولیدکننــدگان لوازم خانگی 
افزایش قیمت مجــدد اعمال نکردنــد، اما اگر قیمت 
محصوالت خود را باال ببرند و شاکی داشته باشند مجددا 
مستندات آن ها بررسی می شود که منطبق بر ضوابط 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها باشد و در صورتی که 
قیمت جدید با ضوابط سازمان حمایت همخوانی نداشته 

باشد پرونده  آن ها به تعزیرات ارسال خواهد شد.
خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز 
شده و در نهایت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد که در قیمت های لوازم خانگی 
بازنگری شده، تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد و سایر لوازم 
خانگی حداکثر ۲5 درصد مجاز به افزایش قیمت نسبت 
به بهمن سال گذشته هستند و همه تولیدکنندگان و 
عرضه کنندگان لوازم خانگی ملزم شــدند قیمت های 
خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. با این حال با افزایش 
نرخ ارز در ماه های گذشته دوباره گزارش هایی از افزایش 

قیمت در این بازار شنیده شده است.
در این راستا حدود دو هفته پیش دبیر انجمن صنایع 
لوازم خانگــی ایران از افزایش بیــش از ۱۳۰ درصدی 
مولفه های تولید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۷ صرفا ۲5 
قلم محصولی که از ارز دولتی استفاده می کنند مشمول 
قیمت گذاری هستند؛ بنابراین تولیدکنندگان معتقدند 
طبق مستنداتی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارائه داده اند باید افزایش قیمت داشته 

باشند.
عباس تابش بــا بیان اینکــه لوازم خانگی مشــمول 

قیمت گذاری تثبیتی نیست، تصریح کرد: اما تمام کاالها 
و خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها 
اســت. به این معنی که بنگاه هــا کاالی خود را قیمت 
گذاری می کنند، اما قیمت گذاری حتماً باید بر اساس 
ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها باشد. بنابراین 
این روند به این معنی نیست که هر کسی می تواند هر 
قیمتی را که بخواهد تعیین کند.بنابراین به گفته مقام 
مسئول اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی 
به لحاظ شاکی قیمت کاالیی باشند، سازمان حمایت 
قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق 
می دهد و اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت 
گرفته باشــد، پرونده آن ها حتماً به تعزیرات حکومتی 
ارسال خواهد شد.وی افزود: وقتی لوازم خانگی مشمول 
قیمت گذاری نیست، بنابراین درخواست افزایش قیمت 
هم فاقد صالحیت است. یعنی اصال نباید برای افزایش 

قیمت درخواست کند.
تابش در توضیح تعییــن میزان افزایــش قیمت ۲5 
درصدی لوازم خانگی در ابتدای سال جاری گفت: آن 
زمان قیمت لوازم خانگی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا 
کرده بود که در این زمینه شاکی وجود داشت. بنابراین 
سازمان حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست 
مســتندات افزایش قیمت خود را ارائه کنند و با توجه 
به افزایش قیمت مواد اولیه، اعالم شــد که ۴۰ درصد 
باید به ۲5 درصد افزایش قیمت برسد. در حال حاضر 
تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش قیمت مجدد اعمال 
نکردند، اما اگر قیمت محصوالت خود را باال ببرند و شاکی 
داشته باشند مجددا مستندات آن ها بررسی می شود که 

منطبق بر ضوابط هیئت تعیین تصویب قیمت باشد.

كارخانه های لبنیاتی تحت فشارند

افزایش ۳۰ درصدی قیمت شیرخام

پاسخ سازمان حمایت به درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی

کاهش ۶۰ درصدی فروش بنزین سوپر در جایگاه ها
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فاصله قیمت امالک در گران ترین و ارزان ترین مناطق 
حومه شهر تهران، بیش از ۱۱ برابر است.

بررسی های ملک رادار نشان می دهد در فصل تابستان 
امســال بیش از یک پنجم آگهی های ملکی استان 
تهران، مربوط به غیر از مناطق ۲۲ گانه داخل شهر 
تهران بوده است؛ اما شهرستان های مختلف استان 
تهران از نظر قیمتی، فاصله بسیاری زیادی با یکدیگر 
دارند که این موضوع هم در قیمت خرید و هم رهن 

منزل مسکونی دیده می شود.
در گزارش فصلــی ملــک رادار از آگهی های ملکی 
تابستان امسال دیده می شود در این فصل بیش از ۷۶ 
هزار آگهی فروش منزل مسکونی، بیرون از مناطق ۲۲ 
گانه تهران به ثبت رسیده است که متوسط قیمت در 
این مناطق را حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر 
متر مربع نشان می دهد؛ اما نگاه جزئی تر به این آگهی ها 
و منطقه بندی آنها نشان می دهد فاصله قیمتی میان 
گران ترین و ارزان ترین مناطق این استان به بیش از 
۱۱ برابر در فروش و ۵ برابر در رهن می رسد. در همین 
حال می توان گفت مناطقی چون لواسان که بیشترین 
قیمت فروش ملک مسکونی را دارند، از نظر نسبت 
پول رهن به قیمت خرید، عدد چندان مناســبی به 

دست نمی دهند.

 از شمال شرق تا جنوب غرب
در شهرهای استان تهران )به جز مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران( بیشترین قیمت را منطقه لواسان دارد که به طور 
متوسط هر متر مربع در این منطقه در فصل تابستان 
امسال، بیش از ۴۲ میلیون تومان قیمت داشته است. 
این رقم از متوسط قیمت ملک در داخل شهر تهران 
نیز بیشتر است. براساس گزارش های بانک مرکزی 
در شهریور ماه امسال متوسط قیمت در شهر تهران به 
۲۴ میلیون تومان رسید. پس از لواسان، مناطق فشم، 
اوشان و میگون گران ترین امالک را دارند که جملگی 
به عنوان مناطق خوش آب وهوا و ییالقی استان تهران 
به شــمار می آیند. ارزان ترین امالک مســکونی در 
تهران نیز مربوط به شهرستان مالرد است که کمتر از 
۴ میلیون تومان در هر متر مربع، قیمت دارند. بدین 
ترتیب می توان گفت فاصله قیمتی میان جنوب غربی 

تا شمال شرقی استان تهران، بیش از ۱۱ برابر است.

جابه جایی اندک
در شــاخص رهن و اجاره منازل مســکونی، نمودار 
قیمت ها در شهرهای استان تهران )شهرهای حومه 
تهران بزرگ( به نســبت نمودار خرید، اندکی تغییر 

می کند؛ اما الگوی کلی به همان صورت است.

رئیس امور سی ان جی از استقبال مالکان خودرو های 
عمومــی در اســتان برای گازســوز کــردن رایگان 
خودروهایشــان خبر داد و گفت: در این طرح تاکنون 
بیش از ۲۰۰۰ خودرو عمومی به صورت رایگان گازسوز 
شده اســت و ۱۲۰۰ دســتگاه خودرو دیگر در نوبت 
گازسوز شدن قرار دارد. در حوالی دهه ۸۰ مراکز عرضه 
و توزیع CNG در کشــور راه اندازی شد و به سرعت 
توسعه پیدا کرد. تا جایی که در ابتدای دهه ۹۰ مصرف 
این سوخت پاک در ایران به مرز ۲۲ میلیون متر مکعب 
در روز رسید که معادل مصرف بنزین در کل کشور بود. 
مصرف گاز طبیعی از سال گذشته تا امروز و زمانی که 
هنوز برقراری دوباره سهمیه بندی بنزین به یک سال 
نرسیده، رشد بیست درصدی را پشت سرگذاشته است. 
۱۵ تیرماه امسال نیز با مصوبه دولت قرار شد خودرو های 
عمومی از جمله تاکسی و وانت در مراکز دوگانه سوز 
خودرو ها به صورت رایگان و با تســهیالت بالعوض 
گازسوز شود.حسین مدبر با بیان اینکه از تصویب طرح 
دوگانه سوز کردن رایگان خودرو های عمومی بیش از 
۵ ماه می گذرد گفــت: از روز ابتدایی تصویب و ابالغ 
این طرح به اســتان ها تا امروز مالکان بیش از ۲۱۰۰ 
خودرو عمومی در استان از تسهیالت این طرح استفاده 
و به صورت رایگان خودرو خود را گازسوز کرده اند. وی 

ادامه داد: البته حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو دیگر هم 
در نوبت دوگانه سوز شدن قرار گرفته اند و به زودی وارد 

این چرخه خواهند شد.

تاکسی های اینترنتی، به زودی
مدبر با اشاره به برنامه دولت برای اعطای این تسهیالت به 
تاکسی های اینترنتی افزود: خودرو های شخصی فعال شامل 
طرح دوگانه سوزی رایگان نمی شوند و گویا برنامه ای هم 
برای آن ها وجود ندارد. اما به احتمال زیاد تاکســی های 
اینترنتی و بین شهری های شــخصی مشمول این طرح 
شــوند و دولت برای آن ها برنامه ای خاص دارد و بعد از 
گازسوز کردن خودرو های عمومی نوبت به آن ها می رسد. 
البته بااین تفاوت که مالک خودرو باید درصد کمی از هزینه 
گازســوز کردن خودرو را بپردازد و بقیه را دولت در قالب 

تسهیالتی بالعوض به آن ها اعطا خواهد کرد.

جایگاه های جدید احداث خواهد شد
رئیس امور سی ان اجی استان خراسان رضوی در ادامه از 
احداث ۵ جایگاه جدید CNG در استان خراسان رضوی 
خبر داد و گفت: فرایند صدور مجوز و بعد از آن ساخت و 
بهره برداری از جایگاه های گاز طبیعی چیزی در حدود 

یک سال و حتی بیشتر زمان می برد.

گزارش ملک رادار از آگهی های مسکونی تابستان 99 نشان می دهد

فاصله ۱۱ برابری قیمت مسکن در شهرستان های تهران
خودرو های شخصی فعال شامل طرح دوگانه سوزی رایگان نمی شوند

احتمال گازسوز شدن رایگان تاکسی های اینترنتی
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معاون اول رئیس جمهور:
باید از ظرفيت شركت های دانش بنيان برای تامين و 

توليد نيازهای بخش كشاورزی بهره گرفت
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به میزان اشتغال زایی و نقش 
بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، گفت: بخش کشاورزی باید بدون 
اتکا به یارانه ها، به بخشی اقتصادی تبدیل شود و بتواند با ارتقاء بهره وری 
و عبور از وضعیت سنتی کنونی و با اســتفاده از روش های مدرن عالوه بر 
افزایش تولیــد و تامین نیازهای داخلی، تولیــدات این بخش به صادرات 

منجر شود.
پنجمین جلســه کارگروه رفع موانع جهش تولید با موضوع چالش های 
تولید در بخش کشــاورزی صبح سه شنبه به ریاســت معاون اول رییس 
جمهور برگزار شــد. معاون اول رییس جمهور در این جلســه با اشاره به 
اهمیت تولیدات بخش کشــاورزی و تامین امنیت غذایی، سیاســت ها و 
جهت گیری کلی کشــور را در جهت ایجاد طرح های بزرگ کشــاورزی 
و تولید نهاده های کشــاورزی در داخل کشــور ارزیابی کرد و گفت: باید 
تالش کنیم تا با فراهم کردن تســهیالت مورد نیاز بخش کشاورزی مانع 
از واردات محصوالت و عوامل بخش تولید کشــاورزی نظیر ســموم آفت 
 کش و کودهای شیمیایی و سایر عوامل وارداتی تولید در بخش کشاورزی 

شویم.
جهانگیری با اشاره به میزان اشتغال زایی و نقش بخش کشاورزی در تولید 
ناخالص ملی، گفت: بخش کشاورزی باید بدون اتکا به یارانه ها به بخشی 
اقتصادی تبدیل شود و بتواند با ارتقاء بهره وری و عبور از وضعیت سنتی 
کنونی و با اســتفاده از روش های مدرن عالوه بر افزایــش تولید و تامین 

نیازهای داخلی، تولیدات این بخش به صادرات منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه اعضای کارگروه رفع موانع جهش تولید که از هر سه قوه 
کشور حضور دارند با جهت گیری کلی ایجاد طرح های بزرگ کشاورزی و 
نیز ایجاد شهرک های تخصصی نهاده ها و عوامل تولید وارداتی کشاورزی 
موافق هستند، افزود: وزارت جهاد کشــاورزی باید با ایجاد پنجره واحد و 
انجام پیگیری هــای موثر و اخذ مجوزهای الزم، زمینه تســریع در ایجاد 
زیرساخت ها و نیز استفاده از ظرفیت های موجود کشور به ویژه بهره گیری 
از توان شرکت های دانش بنیان اقدامات الزم در این خصوص را انجام دهد.

جهانگیری با اشــاره به اجرای طرح های بزرگ آب و خاک در استان های 
غربی کشور و نیز تقاضای برخی کشورهای بزرگ برای واردات محصوالت 
کشــاورزی از ایران، گفت: می توان با برنامه ریزی صحیــح برای تامین 
مالی و نیز اجرای طرح های کشــاورزی نمونه عالوه بر افزایش بهره وری، 
صادرات قابل توجهی از محصوالت کشــاورزی را نیز انجام داد و تکمیل 
 زنجیره تولید نیز می تواند میزان اشــتغال زایی در بخش کشــاورزی را 

افزایش دهد.

بازار اوراسيا به روی دانش بنيان ها باز شد
با تالش مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، ظرفیت و توان دانش بنیان های برتر صادراتی به بازار 

پرسود اوراسیا پیوند می خورد.
۳۸۰ ردیف کد تعرفه، فرصتی اســت که بازار اوراســیا به شــرکت های 
دانش بنیان، خالق و فناور می دهد تا بتوانند محصوالت و خدمات خود را به 
۵ کشور عضو این بازار عرضه کنند. کشورهای روسیه، بالروس، قرقیزستان، 
ارمنستان و قزاقزستان در این بازار حضور دارند و از آبان ماه سال گذشته با 
عضویت موقت ۳ ساله ایران در جمع خود موافقت کردند. هند و ترکیه هم 

در صف انتظار ورود به این بازار ایستاده اند.
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هم با اســتفاده از این فرصت 
مغتنم در تالش اســت تا به تحقق هدف توســعه صادرات دانش بنیان ها 
کمک کند و ظرفیت های دانشــی و فناورانه آنها را به ایــن بازار بزرگ و 
در دســترس تزریق کند. فرصتی که با ارائه تعرفه های گمرکی ترجیحی 
جذابیت بیشــتری یافته اســت. مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری از اوائل امســال پروژه ای را 
برای بررسی وضعیت صادراتی شــرکت های دانش بنیان، رفع مشکالت 
صادراتی و ارتقای توان آنهــا برای این کار آغاز کــرد. در این پروژه بیش 
 از ۱۴۰ شــرکت دانش بنیان توانمند شناسایی شــدند تا به بازار اوراسیا 

دسترسی یابند.
با توجه به گستردگی موضوعات، برای این کار ۲۰ شرکتی که ظرفیت به 
مراتب باالتری برای ورود به این بازار دارند انتخــاب و به کارگزار معرفی 
شــدند. نتایج این پروژه هم به زودی به شــکل وبیناری آنالین به دیگر 

شرکت ها ارائه خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا۰۳ آبان
بيمه تکميلی ویژه به دانش بنيان ها اختصاص یافت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ارایه بسته های بیمه ای 
ویژه شرکت های دانش بنیان، بیمه تکمیلی درمان برای آنها اختصاص داد.

این معاونــت با یک شــرکت بیمــه بازرگانــی قــراردادی منعقد کرد 
تــا بســته های بیمــه ای ویــژه شــرکت های دانش بنیــان را بــه آنها 
عرضه کند،  در این راســتا این شــرکت ها تــا ۳۰ آبان فرصــت دارند تا 
 در طــرح بیمــه تکمیلــی درمــان ویــژه شــرکت های دانش بنیــان 

ثبت نام کنند.
این قرارداد بســته های بیمــه ای مختلفــی را مانند بیمه مســئولیت و 
آتش ســوزی در بر می گیرد.طرح بیمه تکمیلی درمــان بیمه ایران برای 
شرکت های دانش بنیان، از ۱ تا ۳۰ ابان ماه سال جاری در حال اجرا است 
خرید بیمه تکمیلی درمان در این طرح از طریق نمایندگی های بیمه ایران 

امکان پذیر است.
شــرکت های عالقه مند می توانند از طریق نمایندگی های این شرکت یا 
سایت مرکز شرکت ها و موسســات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری از جزئیات این طرح مطلع شوند.
شرکت بیمه گر سه طرح مختلف ارائه داده است و هر یک از شرکت های 
دانش بنیان صرفاً می توانند یکی از این ســه طرح را به مدت یک ســال 
انتخاب کنند. بر اســاس اعالم این شــرکت، در بیمه هــای درمانی باید 
حداقل ۵۰ درصد از افراد شــرکت بــه همراه اعضای خانــواده آنها بیمه 
 شوند. مالک این ارزیابی لیست تامین اجتماعی و یا دیگر بیمه گران پایه 

خواهد بود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش دارد تا با گسترش چتر بیمه 
در سراسر زیست بوم نوآوری کشور، در راستای کاهش نگرانی و چالش های 

شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور، گام بردارد.  
یکی از ۱۴۰ بســته خدمتی ارائه شده از ســوی معاونت علمی و فناری 
ریاست جمهوری، به سرفصل بیمه اختصاص دارد. این بسته های خدمتی 
تنها محدود به بیمه های بازرگانی مانند بیمه آتش سوزی و سرقت نیست 
و موارد متنوع دیگری را نیز مانند بیمه تکمیلــی درمان را در خود جای 

داده است.

اخبار

همکاری استارت آپ ها با شرکت ملی پست آغاز شد
شرکت ملی پست همکاری خود با ۱۲ استارت آپ را آغاز کرد. به گفته عضو هیات مدیره شرکت پست این کسب وکارهای نوپا در حوزه فروشگاه اینترنتی بربستر پست 

فعال هستند.

محصوالت فوالدی که باید 
در رینگ بورس کاال کشف 
قیمــت شــود و به دســت 
تولیدکننــدگان واقعی در 
صنایع پایین دستی برسد، 
این روزها در چرخــه داللی و رانت خــواری عده ای 
افتاده که مافیای پیچیده ای در این بازار به راه انداخته 

انداخته اند. 
در همین رابطه یک عضو کمیســیون صنایع مجلس 
با بیان اینکه مافیای پیچیده ای در بازار فوالد شــکل 
گرفته، از گران فروشــی در حوزه فــوالد انتقاد کرد. 
علیرضا سلیمی معتقد اســت در حوزه فوالد در حال 
حاضر گران فروشی عجیبی در حال انجام است و قرار 
است امسال تا پایان ســال ۹۹، ۳۰ میلیون تن فوالد 
تولید کنیــم؛ در حالی که مصرف داخلــی ۱۲ تا ۱۴ 
میلیون تن است، یعنی ما ۱۶ میلیون تن مازاد تولید 
داریم. برخی اتفاقات موجب گران فروشی در بازار فوالد 
شده است، یکی اینکه همه محصول در بورس عرضه 
نمی شــود بلکه بخش کوچکی عرضه می شود که آن 
هم در رینگ صادراتی است نه داخلی و این باعث شده 
قیمت داخلی را چین و آمریکا برای ما مشخص کنند، 
ضمن اینکه قیمت داخل هم نسبت به قیمت فوب ۱۰۰ 

دالر گران تر به فروش می رسد.
نماینده مردم محالت در مجلس با بیان اینکه در ۶ ماهه 
اول امسال ۲۲ درصد تولید فوالد در بورس عرضه شده 
است، خاطرنشــان کرد: »مابقی آن کجا رفته؟ همین 
است که باعث گران فروشی می شود. سودش به جیب 
چه کسانی می رود؟ مافیای پیچیده ای شکل گرفته 
اســت، برخی ورق را از بورس می خرند و آن را به یک 
و نیم برابر به خودروساز می فروشند. چرا خودرو ساز 
مستقیم آن را نمی خرد؟ مشکل دیگر عدم شفافیت 
است، ۱۶ میلیون تن فوالد صادر می شود. در سال ۹۸، 

۵ میلیارد دالر از طریق صادرات فوالد درآمد داشتیم 
این ارز چگونه در داخل وارد چرخه شــده آیا به داخل 

کشور برگشته یا نه؟ چطور هزینه شده است؟«

عرضه کمتر از ۲۰ درصد فوالد در بورس کاال
این در حالی اســت کــه کارخانجات تولیــدی تمام 
تولیداتشــان را در بــورس کاال عرضــه نمی کننــد. 
تولیدکنندگان فوالد اذعان دارند که کمتر از ۲۰ درصد 
از تولیداتشان را در بورس کاال عرضه می کنند و بخش 
عمده ای از این تولیدات متاسفانه از طریق کانال ها به 
دست دالالن می رسد و با قیمت هایی بیشتر از قیمت 

هایی که در بورس کاالست، عرضه می شود.
در این میان برخی تولیدکنندگان پایین دســتی که 
فوالد جزو مواد اولیه آنهاست، اذعان دارند که اختالف 
قیمت این محصوالت در بازار آزاد به دو برابر رسیده و 

عمال دست تولیدکننده را برای تولید بسته است. 
در همین رابطه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در 
شورای عالی بورس می گوید: »البته یکی از دالیلی که 
باعث نوســانات اخیر در قیمت تمام شده خودرو شد 
همین موضوع بود که ما به دنبــال اصالحات در این 
بخش هستیم. ما به دنبال این هستیم تا اصالحاتی در 
بورس کاال و همچنین در نحوه عرضه و قیمت گذاری 

تولیدات برخی از شرکت ها صورت گیرد.«
این نماینده مجلس با اشاره به ورود دالالن به مسئله 
فروش مواد اولیــه آن هم چندین برابــر قیمت های 
بازار بیان داشت: »بی شــک نظارت کافی در خروجی 
تولیدات برخی از شرکت های اعمال نشده است لذا به 
طبع بخشی از این تولیدات از طریق رانتی که همیشه 
وجود داشته و هست به فروش می رسد که ما به دنبال 
آن هستیم تا از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و 

در این زمینه اقدام کنیم.«
وی تصریح کرد: »مطمئنا اگــر که موارد اینچنینی را 
مشــاهده کنیم به ویژه در زمینه نحوه فعالیت فوالد 
مبارکه، حتما تحقیق و تفحص از این بخش اقتصادی 
را مدنظر قــرار می دهیم چراکه الزم اســت تحقیق 

 و تفحصی نســبت به نحــوه فعالیت فــوالد مبارکه 
صورت گیرد.«

سهمیه بندی نادرســت سامانه بهین یاب 
گریبانگیر تولیدکنندگان

در این میان مشاهدات »کسب و کار« از سامانه بهین 
یاب نشان می دهد که برخی از خریدارانی که از طریق 
سامانه بهین یاب مشــمول دریافت سهمیه خرید از 
بورس هســتند در هیچ جای چرخه تولید محصوالت 
حضــور عملیاتی ندارند و از ســوی دیگــر، به برخی 
خریداران هم بیش از ظرفیت تولید واقعی، ســهمیه 
خرید تخصیص یافته است. سامانه  بهین یاب تاکنون 
در زمینه بهبود چرخه فعالیــت بنگاه های کوچک و 
متوســط موفق نبوده و همچنان اشخاصی که از توان 
مالی باالتری برخوردارند، با ســهولت بیشتری نسبت 
به بنگاه های تولیدی کوچک و متوســط از بورس  کاال 

خرید می کنند.
از سوی دیگر، به برخی خریداران هم بیش از ظرفیت 
تولید واقعی، سهمیه خرید تخصیص یافته همچنین 
برخی از خریداران بزرگ بورس کاال نیز با سوءاستفاده 

از ضعف عرضه در بــازار، مواداولیه را با قیمت باالتر به 
بنگاه های کوچک تولیدی فروخته و در نهایت هم به 
نابسامانی های بازار و افزایش قیمت ها دامن می زنند 
که بار فشار ناشی از آن به دوش مصرف کنندگان نهایی 
خواهد بود. همچنین به نظر می رســد که داده های 
اطالعاتی سامانه بهین یاب و سهمیه بندی هایی که بر 
اساس این داده ها انجام شده قدیمی و بر مبنای پروانه 
تولید هر شــرکت در ســال های قبل بوده و قابل اتکا 

نیست و نیاز به به روزرسانی دارد.
مشکالت ناشــی از ســهمیه بندی نادرست براساس 
ســامانه بهین یاب اکنون گریبانگیر تولیدکنندگان 
فوالدی شده و در حال حاضر صنایع پایین دستی فوالد 
شــکایت از حضور دالالنی دارند که با سوءاستفاده از 
ضعف نظارت وزارت صمت بر سامانه بهین یاب، مواد 
اولیه را از بورس خریداری کرده و نسبت به فروش آن 
با نرخ های چند برابری به تولیدکنندگان واقعی اقدام 
می کنند که این امر واحدهای واقعی تولید را در آستانه 

تعطیلی قرار داده است.
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، مشکالت 

تولیدکنندگان را بررسی می کند. 

مدیریت غيرمقتدرانه در وزارت صنعت دليل افزایش قيمت فوالد است

یکه تازی  مافیا  و دالالن در بازار فوالد
دست های پنهان در مجوزهای خرید از سامانه بهين یاب

دالل بازی در بازار فوالد
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

فوالد طی امسال، مشکالت خاص خود را پیدا کرده است. واحدهای پایین دستی ما دچار مشکل هستند. بورس شرایطی دارد 
که افراد زیادی در آن شرکت می کنند و محصوالت فوالدی را می خرند و به واحدهای تولیدی می فروشند. اینها مشکالتی 

است که ما با آنها دست و پنجه نرم می کنیم. 
ما به عنوان تولیدکننده کاری به بازار بورس نداریم. ما واحدهای زیادی داریم که پایین دســت فوالد هستند. یعنی باید از 
فوالدی ها ورق بگیرند که بتوانند تولیدات خود را در زمینه های مختلف برای لوله، پروفیل، لوازم خانگی و... داشته باشند. 
اینها برخی توان دارند و در بورس شرکت می کنند، محصوالت را خریداری می کنند و در مقابل برخی آن توان را ندارند که 
با آن سقف بورس بتوانند وارد معامله شوند و ناچارند از بازار آزاد خریداری کنند و این خود زمینه زیادی را ایجاد کرده برای 
آنهایی که می توانند داللی و بورس بازی کنند. بخرند، انبار کنند و بفروشند. اخیرا ما از صدا و سیمای مرکز اصفهان دیدیم 
که مقدار قابل توجهی از ورق های فوالدی در انباری کشف شد. اینها مشــکالت است و باید وزارت صمت نسبت به معلوم 
کردن سهمیه های واحدهای تولیدی که واقعا کار می کنند، نه اینکه خدایی نکرده بخواهند از این رانت استفاده کنند و از 
بورس ورق بگیرند و بفروشند و بیشتر از نیازشان بگیرند اقدام کند. اینها وظیفه تشکل هاست که ما به عنوان خانه صنعت و 
معدن ارائه داده ایم که ما می توانیم در این زمینه کمک تان کنیم و انجمن های همگن صنعتی مان در سراسر کشور مقدار 
نیاز واقعی واحدهای تولیدی را بیاورند، ارائه دهند و شما روی آن تصمیم بگیرید و تولیدکنندگان ورق هم بتوانند روی همین 

زمینه مساعدت های الزم را بکنند. 
در این میان بحث دولت این است که همه این محصوالت در بورس عرضه شود و بورس هم می تواند اگر واقعا شفاف باشد و 
سیاست گذاری بر این باشد که این محصوالت به عرصه تولید برگردد، خوب است ولی در حال حاضر متاسفانه بخش عظیمی 
از این تولیدات توسط دالالنی که پول مکفی دارند، خریداری و با قیمت های بسیار متفاوت از خرید به تولیدکنندگان اصلی 
فروخته می شود. این دالالن محصوالت فوالدی را از بورس خریداری می کنند. باالخره وقتی کاالیی قیمتش متفاوت و دامنه 

سودش زیاد و فاحش شد مطمئنا دالالن وارد خرید و فروش می شود. 
واحدهای تولیدی ما که به جهت کارشان نیاز به ورق دارند امروز با این شرایط خاص دچار مشکل اند. به کارخانه ها سهمیه 
الزم داده نمی شود. خوب البته ممکن است کارخانه جاتی باشند که سهمیه های اضافی داشته باشند، بگیرند و آن را با قیمت 
دو برابری بفروشند که ما به این موضوع عقیده نداریم. ما می گوییم کسانی باید این سهمیه را دریافت کنند که از آن برای تولید 
استفاده کنند. سیستم مچینگ به گونه ای است که محصوالت به دست تولیدکنندگانی که خرد و کوچک هستند، نمی رسد. 

محصوالت فوالدی به دست مصرف کنندگان واقعی نمی رسد
علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی

نه تنها خود ما، بلکه شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی زیادی هستند که نتوانسته اند از فوالد 
مبارکه یا شرکت هایش ورق گالوانیزه را خریداری کنند. بنابراین ناچاریم که نیاز خود به ورق 
های فوالدی را از بازار آزاد خریداری کنیم. این در حالی است که ورق گالوانیزه که در بورس ۱۵ 
هزار تومان قیمت می خورد در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان به فروش می رود. در این میان 
به ما به عنوان یک واحد تولیدکننده سهمیه ای برای خرید محصوالت فوالدی در بورس نداده 
اند. این سیستم مشکل دارد زیرا مواد اولیه تولید به دست تولیدکنندگان نمی رسد. البته این 
در حالی است که به دست یک قسمتی از تولیدکنندگان که آنجا سهمیه دارند، می رسد ولی به 

دست اکثر تولیدکنندگان نمی رسد. 
تا ســال گذشــته اختالف قیمت محصوالت فوالدی در بورس و بازار آزاد به این میزان نبود. 
امسال این گونه شده که روزانه قیمت ها باال می رود؛ ولی به هر حال باید وزارتخانه فکری کند 
که تولیدکنندگان بتوانند مســتقیم محصوالت فوالدی مورد نیاز خود را مستقیم خریداری 
کنند؛ حال چه از طریق بورس و چه از طریق سیســتمی که این خرید و فروش روان شــود. 
متاســفانه با سیســتم فعلی تولیدکنندگان نمی توانند مواد اولیه فوالدی مــورد نیاز خود را 
تامین کنند و مجبورند بــرای اینکه تولید نخوابد از بازار آزاد خریــداری کنند که آن هم روی 
قیمت تمام شــده محصوالت آنها به شــدت تاثیر دارد و رقابت پذیری آنها را پایین می آورد 
و در نهایت ضرری که هــم تولیدکننده می کند و هم مصرف کننده و تنها یک ســری از افراد 
این وســط ســودهای آنچنانی می کنند. وقتی ۱۵ هزار تومان را ۳۰ هزار تومان می فروشند 
به هر حال ســودی صددرصدی را به جیب می زنند. این در حالی اســت که یک ماه اســت 
 که با مســئوالن وزارت صمت مکاتبه می کنیم که مشــکل را حل کنید؛ اما پاسخی دریافت 

نکرده ایم. 
این رانت بزرگی که در این میان برای عده ای خاص ایجاد شده، اجحافی است که در حق تولید 
و مصرف کننده نهایی می شود. یک سری این وسط رانت های عجیبی می خورند و ما به عنوان 

تولیدکننده باید هزینه های آن را پرداخت کنیم. 
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