
 در فروردین ســال جاری تغییر در موجودی انبار 
شــرکت های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه 
استراتژی فروش شرکت های خودروساز قرار گرفت 
که نشان از افزایش قابل توجه فروش دو خودروساز 
بزرگ کشور )سایپا و ایران خودرو( دارد.به گزارش 
ایسنا، شــاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
سال ۱۴۰۰ را با رشد مثبت شــروع کرد که بخش 
قابل توجه از این رشد به دلیل رشد قابل توجه تولید 
در صنعت خودروسازی بوده اســت .در این زمینه 
بررسی تغییرات در موجودی انبار محصوالت، عالوه 
بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می دهد 
و شــاهدی از وضعیت بازار و تقاضــا ارائه می کند، 

می تواند در پیش بینی روند آتــی تولید نیز کمک 
کند که منظور از تغییر در موجــودی انبار تفاوت 
رشد تولید و فروش است.طبق اطالعات پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی، در فروردین سال جاری 
تغییر در موجودی انبار شرکت های صنعتی تحت 
تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت های 
خودروساز قرار گرفت. به دلیل افزایش قابل توجه 
فروش شرکت های خودروساز بزرگ )سایپا و ایران 
خودرو( درصد تغییر در موجودی انبار این صنعت 
نسبت به تولید ۶۳.۹ درصد بوده است یعنی حدود 
۶۴ درصد تولیدی که این صنعت در فروردین انجام 
داده از موجودی انبار شرکت های این صنعت کاسته 

شده است. همچنین، از مرداد تا اسفند سال گذشته 
به طور متوســط در هر ماه ۱۲٫۸ درصــد از تولید 
صنعت خودروسازی به موجودی انبار اضافه می شد 
که به نظر می رســد که با افزایش فروش فروردین 
بخشی از آن موجودی انبار وارد بازار شده است. از 
سوی دیگر، صنایع محصوالت شیمیایی که در ماه 
آخر سال گذشته کاهش در موجودی انبار داشته در 
فروردین افزایش موجودی انبار به میزان ۱٫۲ درصد 
از تولید فروردین را تجربه کرده است. عالوه براین، 
در صنعت فلزات اساسی از اردیبهشت تا بهمن سال 
گذشته رشد فروش محصوالت کمتر از رشد تولید 

در این  صنعت بود.

بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد: اعطای تسهیالت 
بدون سپرده خرید مســکن تا پایان تیر ۱۴۰۰ تمدید 
شده است. به گزارش بانک عامل بخش مسکن، بانک 
مذکور مهلت اســتفاده از تســهیالت طــرح ۸۲ را تا 
پایان تیر ماه ســال ۱۴۰۰ تمدید کرد.در این راســتا 
اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده مشمول 
درخواست هایی است که پیش نویس قرارداد حداکثر 
تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ تنظیــم و قراردادهای مذکور 
حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی 
ثبت شوند.الزم به ذکر اســت که پیش تر بانک مذکور 
با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه 
و تقویت قدرت خرید متقاضیان مســکن و همچنین 

کاهــش هزینه های اخذ تســهیالت، طــرح اعطای 
تسهیالت خرید مسکن بدون ســپرده را تا پایان سال 
۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده بود.از ۲۵ دی ماه سال 
۱۳۹۹ به مناسبت سالروز تأسیس بانک تخصصی بخش 
مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن به صورت 
توأم )بدون ســپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن( در دســتور کار شعب بانک قرار 
گرفته است.سقف تســهیالت مذکور در مرکز استان، 
برای خرید انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین 
۱۶۰ میلیون تومان و در شهرســتان های استان برای 
خرید انفرادی ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ 
میلیون تومان اعالم شده است.همه شعب بانک عامل 

بخش مســکن به متقاضیانی که تا پایان تیر ماه سال 
آینده درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تسهیالت 
مسکن را دارند، تســهیالت مذکور را به صورت توأم 
)بخشــی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل 
خرید اوراق تسهیالت مسکن( پرداخت خواهند کرد.

پرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده که از دی 
ماه سال جاری به متقاضیان پرداخت می شود به نحوی 
است که نیمی از مبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و مابقی از محل 
منابع بدون ســپرده )مجموعاً تا سقف های تسهیالت 
خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم( پرداخت می شود.

برق مصرفــی کشــور در ادامه رونــد صعودی 
خود در روز گذشــته مــرز ۵۰ هــزار مگاواتی 
را پشــت سرگذاشــت و بــه ۵۱ هــزار و ۲۳۸ 
 مــگاوات رســید.به گــزارش ایرنــا، امســال 
مصرف برق کشــور برخالف ســال های گذشته 
روند افزایشــی خود را از همین ماه های ابتدایی 
امســال آغاز کــرده و تــداوم این رونــد بیانگر 
 آن اســت که در ماه های گرمتر پیــش رو باید 
انتظــار مصارفی بــه مراتــب باالتر را داشــت 
که می تواند بــه نگرانی دربــاره تامین به موقع 

برق دامن بزند.امســال به دلیل تــداوم بیماری 
 کرونا و نیــاز دســتگاه های تنفســی بیماران

 به در مدار بــودن مــداوم، نیــاز مصرفی برق 
را دوچندان ســاخته و همین علــت نیز تامین 
برق پایــدار را ضــروری تــر از هرزمــان دیگر 
می ســازد.از طرف دیگر آغاز پیش از موعد روند 
گرمایشــی هوا و وارد مدارشــدن سیستم های 
سرمایشی نیز به روند افزایش مصرف برق دامن 
 زده اســت.این دالیل و همچنین بــروز معضل 
جدید اســتخراج خانگی رمزارزهــای غیرمجاز 

سبب شــده شــاهد افزایش زودهنگام مصرف 
برق در کشور باشیم.چنانکه گزارش تازه شرکت 
مدیریت شــبکه برق ایران نشــان می دهد روز 
گذشته و در ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه مصرف برق 
رکورد جدیــدی از خود در ســال جاری برجای 
گذاشــته و به ۵۱ هزار و ۲۳۸ مگاوات برســد.

مصرف برق روز گذشته کشور در مقایسه با مدت 
مشابه پارســال که ۴۳ هزار و ۵۰۶ مگاوات برق 
 مصرف شده بود رشد هفت هزار و ۷۲۳ واحدی

 را نشان می دهد.

صادرات نفت اوپک در ماه مه، یک میلیون بشــکه 
در روز افزایش یافته است.به گزارش اویل پرایس، 
مؤسسه ردیابی کشتی پترولجستیک اعالم کرد که 
صادرات نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( از ابتدای ماه مه تاکنون در حالی یک میلیون 
بشکه در روز افزایش یافته که ائتالف این سازمان و 
متحدانش )اوپک پالس( کاهش عرضه خود را ۳۵۰ 
هزار بشکه در روز تســهیل کرده است.در نشست 
وزیران اوپک پالس که ابتدای ماه آوریل برگزار شد، 
اعضای این ائتالف موافقت کردند تولید خود را در 
ماه های مه تا ژوئیه به صورت تدریجی و به مقدار یک 

میلیون بشکه در روز افزایش دهند.قرار است تولید 
اوپک پالس در هر دو ماه مه و ژوئن به مقدار ۳۵۰ 
هزار بشکه در روز و در ماه ژوئیه بیش از ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایش یابد.افزون بر این، عربستان 
کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای 
خود را نیز در چند ماه آینــده به صورت تدریجی 
تسهیل می کند.تولید نفت عربستان در هر یک از 
ماه های مه و ژوئن ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش 
می یابد.در مجموع انتظار می رود تولید نفت اوپک 
پالس تا پایان ماه ژوئیه امســال ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز افزایش یابد.تصمیم ابتدای ماه 

آوریل اوپک پالس بیانگر اعتماد سران اوپک پالس 
به توانایی بازار برای جذب بیشــتر نفت با شــتاب 

برنامه های واکسیناسیون و افزایش سفر است.
ائتالف اوپک پالس و تمام تحلیلگران انتظار دارند 
تقاضای جهانی نفت در نیمــه دوم ۲۰۲۱ بهبود 
قابل توجه ای داشته باشد و در اواخر سه ماه پایانی 
امسال به سطح پیش از بحران کرونا برسد.با وجود 
نگرانی های اخیر درباره بحران کرونا در هند، اوپک، 
بانک های سرمایه گذاری و آژانس بین المللی انرژی 
به رشــد چشــمگیر تقاضای جهانی نفت در سال 

جاری میالدی خوشبین هستند.

براســاس اعالم گمرک ایران به وزارت بهداشت، 
تاکنــون بیــش از ۵.۶ میلیــون دوز واکســن 
 وارد کشــور و تحویــل ایــن وزارتخانــه شــده

 است.
به گزارش ایسنا، در تازه ترین مکاتبه ارونقی، معاون 
فنی گمرک با شانه ساز، رییس سازمان غذا و دارو، 
جزئیات ورود و ترخیص واکســن کرونــا از نیمه 

 اسفند سال گذشته تا ۲۶ اردیبهشت ماه اعالم شده
 است.براســاس ایــن گــزارش، در مجمــوع 
 ۷۲۰ هــزار دوز واکســن از روســیه، ۱۲۵ هزار

 دوز واکســن هند، ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز کواکس 
از کــره جنوبــی و یــک میلیــون و ۴۵۲ هــزار 
 دوز کواکــس از ایتالیــا وارد ایران شــده که باید 
به جمــع آن دو میلیون و ۶۵۰ هزار دوز واکســن 

از چین و ســایر را نیز اضافه کرد.همچنین معاون 
فنی گمرک اعالم کرده که تاکنون طی ۱۴ مرحله 
پنج میلیون و ۶۴۷ هزار و ۸۰۰ دوز واکســن کرونا 
از کشــورهای مختلف وارد فرودگاه امام خمینی 
)ره( شده که پس از انجام تشــریفات گمرکی در 
 حداقل زمان، تحویل نمایندگان وزارت بهداشــت

 شده است.

تمدید تسهیالت بدون سپرده خرید مسکن تا پایان تیرفروش ایران خودرو و سایپا زیاد شد 

عبور مصرف روزانه برق از مرز ۵۱ هزار مگاوات

صادرات اوپک یک میلیون بشکه افزایش یافت

جزئیات واردات ۵.۶ میلیون دوز واکسن کرونا اعالم شد
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اختصاص یارانه ۸ میلیارد 
دالری همــان ارز دولتی 
اســت که باید به کاالهای 
اساســی اختصــاص پیدا 
می کرد. امــا این یارانه در 
تخصیص دچار چالش های بســیاری شده و به 
دست مردم نرسیده اســت. اگر یارانه مذکور به 

نهاده های دامی...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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 دپوی ۵ میلیون تن
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 هزار بوفه دار
 بیکار شدند 

از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران در قالب بسته پیشنهادی  ارائه شد

پیشنهادات بخش خصوصی به دولت آینده
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دور جدید گرانی خوراکی ها
گرانی چراغ خاموش  کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت کردند

مهدی میراشــرفی، رئیس کل گمرک با اشاره به آمار 
تجارت خارجی در ســال جاری گفت: از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشــت ماه ۴.۵ میلیون تن کاال به 
ارزش ۵.۶ میلیارد دالر وارد کشــور شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد رشد 
داشته است. در همین مدت ۱۵.۵ میلیون تن کاال به 
ارزش ۵.۶ میلیارد دالر صادر شده که نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۴۶ درصد افزایش نشان می دهد.

میراشرفی در ادامه با اشــاره به اینکه موجودی کاالها 
در بنادر شامل سه دسته تخلیه شده، در حال تخلیه 
و کشتی های پهلو گرفته است، گفت: در حال حاضر 
مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاالی غیرکانتینری 
در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۴ و ۵۰۰ میلیون 

تن کاالی اساسی است و در کاالهای ...

تعطیلی ســینماها و مراکز تفریحی- گردشگری 
موجب بیکاری هزار بوفه دار شده است. به گفته 
رییس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی 
تهران بسیاری دیگر از بوفه داران با ورشکستگی 
و بیکاری روبرو هســتند و این در حالی است که 
حمایتی نیز از این صنف نشده است.این در حالی 
اســت که به دلیل کاهش قدرت خریــد مردم، 
وضعیت نامناسب ســینما و فروش فیلم، میزان 
درآمد و کسب و کار واحد های بوفه داری از سالها 
قبل با کاهش قابل توجهی روبه رو شــده است. به 
گفته برخی از بوفه داران با کاهش شدید فروش در 
نحوه تسویه حساب با کارگران خلل ایجاد شده و 

زیان سنگینی متوجه آن ها شده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

مرکز پژوهش هــای اتاق 
ایــران، اولویت های اصلی 
رئیس جمهور آینده برای 
مدیریت شــرایط حاضر را 
از منظر بخش خصوصی و 
در قالب پیشنهاداتی مشخص در یک گزارش مدون 

مطرح کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی 
ایران، غالمحسین شــافعی، رئیس پارلمان بخش 
خصوصی در چهاردهمین نشست هیأت نمایندگان 
اتاق ایران، از آماده شــدن بســته سیاســت های 
پیشــنهادی اتاق ایران برای رئیس جمهور آینده 
خبر داده و تأکید کــرده بود کــه از منظر بخش 
خصوصی، اولویت اول رئیس جمهــور آینده باید 
افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل 

پایدار، باثبات و فراگیر باشد. حاال مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در 
آستانه ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، 
با انتشار گزارشــی تحت عنوان »درباره انتخابات 
ریاست جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی« 
اولویت های اصلــی رئیس جمهور آینــده را برای 
مدیریت شرایط حاضر برشــمرده و از منظر بخش 
خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی 

ارائه کرده است.
در این گزارش با تأکید بــر چالش های پیش روی 
اقتصاد کشــور از قبیل بحران آب و محیط زیست 
گرفته تا کسری بودجه قابل توجه و تورم، بیکاری، 
فســاد، نابرابری و … عنوان تأکید شده است که 
کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده تری نسبت به 
قبل روبه روست و اگرچه برخی همه این مشکالت را 
به تحریم های اقتصادی ربط می دهند؛ اما بسیاری از 
کارشناسان معتقد هستند که تحریم ها، ضعف های 

ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست گذاری 
اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب تر کرده است.

در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای 
عوام پســندانه مبنی بر افزایش یارانه های نقدی، 
طرح های اقتصادی خارق العاده برای اشتغال زایی 
زیاد در کوتاه مــدت، افزایش حقوق و دســتمزد 
کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقالبی 
با مفسدان اقتصادی فراهم اســت. شعارهایی که 
بارها و بارها تکرار شده است اما دهه هاست که این 
شعار درمانی ها، پول پاشی ها و رانت پاشی ها نتیجه 

چندانی نداشته است.

لزوم افزایش توان رشدزایی اقتصادی به 
شکل پایدار و با ثبات

پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق 
بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل 
پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شــده است. تجربه 

کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح باال، پایدار و 
باثبات موفق بوده اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم 
حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام 

است تفاوت های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست گذاری 
که مبتنــی بــر علــم اقتصــاد و مــورد اجماع 
سیاست گذاران کشور باشد، منجر به شکل گیری 
سیاســت گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون وخطا 
و توزیع رانت انــرژی، آب و حمایت های ناکارآمد 
تعرفه ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به 
دلیل تنش در روابط بین المللی و هم سیاست های 
عوامانه ای که نگاه اصلی شان به صندوق های رأی 

است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرایند حمایت های این چنینی قوانین و مقررات 
انبوهی تصویب می شــود که هم وضــع آنها و هم 
لغو آنها، به اســم حمایت از تولید انجام می شــود. 
نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شــکل باالتر 

بودن قیمت تمام شــده بســیاری از کاالها نسبت 
به کشــورهای دیگر، کیفیت پاییــن محصوالت 
سرمایه ای، استمرار دســتمزد پایین نیروی کار، 
تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل 
عدم کفایــت درآمدهای مالیاتی، بحــران بانکی و 
درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل رقابت 
حتی با کشــورهای همســایه، گریبان گیر کشور 

شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت هایی را 
برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و 
به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری 
از تجربه های گذشته، از تکرار سیاست گذاری های 
آزمون و خطایی و نادرســت گذشــته حذر کند و 
درنهایت با توجه به مراتب یاد شــده کلیات بسته 
سیاست های پیشــنهادی اتاق ایران به دولت آتی 
در راســتای رشــد اقتصادی پایدار و اشتغال زایی 

ارائه شده است.

از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران در قالب بسته پیشنهادی  ارائه شد

پیشنهادات بخش خصوصی به دولت آینده

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
قدرتمند شــدن اقتصــاد در گرو 
افزایش تولید داخلی با کیفیت است 
دویست و بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شــنبه به ریاست رییس 
جمهور برگزار شــد و در این جلســه اقدامات و 
برنامه های انجام شده و پیشــنهادی در راستای 
تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. حسن روحانی در این 
جلسه با بیان اینکه قدرتمند شدن اقتصاد کشور 
که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، در گرو 
افزایش تولیدات داخلی با کیفیت اســت، تاکید 
کرد: افزایش رشد تولید در ســال های 93 تا 96 
شاهد قطعی بر امکان رشــد پایدار تولید با اتخاذ 
سیاست های مناســب اقتصادی و بهبود روابط 

بین المللی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت تا آخرین روز 
فعالیت خود تمام توان و امکاناتش را به حمایت 
از تولید، تولیدکننده و کارآفرینان کشور معطوف 
کرده اســت، گفت: دولت در جهت رفع موانع و 
حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان همه تالش 

خود را انجام خواهد داد.
در این جلســه همچنین گزارشــی از عملکرد 
شرکت های پتروشیمی و رشــد تولید و صادرات 
در این شرکت ها ارائه شد و موضوع تعیین قیمت 
خوراک گاز طبیعی تولیدکنندگان اوره، مطرح و 

تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شد.
رئیس جمهور با تاکید بر نقش پیشتاز شرکت های 
پتروشیمی در مولد سازی منابع ارزشمند نفت و گاز 
کشور و تامین در آمدهای ارزی حاصل از صادرات 
غیر نفتی، حمایت از کشاورزان در تامین نهاده های 

مورد نیاز به ویژه کود اوره را ضروری دانست.

اخبار
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دکتر محمود شایان، طی پیامی 27 اردیبهشت روز 
ارتباطــات و روابط عمومی را بــه تمامی فعاالن این 
حوزه، تبریک گفت. به گــزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، در پیام دکتر شایان آمده است: به طور 
حتم یکی از مهم ترین الزامات برای توسعه فرهنگی و 

اجتماعی یک جامعه را می توان داشتن حوزه روابط 
عمومی و ارتباطات قوی و خســتگی ناپذیر عنوان 
کرد. حوزه ای که نقش بی بدیلــی در توزیع عادالنه 
اطالعات و روشــنگری افکار عمومی را برعهده دارد. 
دکتر شایان اظهار داشت:27 اردیبهشت ماه فرصتی 

مغتنم برای بیان صرفا یک خسته نباشید و خدا قوت به 
تمامی فعاالن این حوزه حساس، اثرگذار و پر استرس 
است. حوزه ای که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی 
و ابزارهای اطالع رسانی و رسانه ای گسترده امروزی 

بیش از پیش به آن نیاز داریم.

نمایندگان بخش خصوصی در بیســت و ســومین نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مروری بر مهمترین برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید داشتند 
و هم چنین در مورد عملکرد گمرک به بحث و گفت وگو نشستند.  در 
این جلسه رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز از مشکالت و چالش های 
جدی اقتصادی کشــور و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده و 

نامزدهای ریاست جمهوری گفت.
رئیس اتاق تهران با تبریک عید سعید فطر، نسبت به ضایعه درگذشت 
مرحوم اکبر ترکان ابراز تاســف کرد و گفت: مهندس ترکان مدیری 
صادق، کوشا و پاک دست بود که در طول 40 سال گذشته خدمات 
زیادی را به کشور و مردم انجام داد و جای تاسف عمیق است که ایشان 

را از دست دادیم.
مسعود خوانساری با اشــاره به این تداوم خطر همه گیری کرونا که 
موجب شده، نشســت ها و رویدادها هم چنان مجازی برگزار شود، 
گزارش کوتاهی از واردات واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی ارائه 
داد و گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان که حدود یک ماه قبل 
برگزار شــد، اعالم کردم که اتاق تهران تالش کرد که برای کارگران 
خطوط تولید در واحدهای تولیدی-صنعتی واکسن کرونا وارد کند تا 
توقف یا مشکلی در کارخانجات و کارگاه های تولیدی پیش نیاید. اما 

به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و این که نخستین ورود 
بخش خصوصی به مساله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی 
شدیم و متأسفانه به موقع نتوانســتیم پروفرم های شش میلیون ُدز 

واکسن را گشایش اعتبار کنیم.
او افزود: سه بار پروفرم ها رفت و برگشت خورد و زمان از دست رفت. 
واکسن کرونا هم برای مدت زیادی قابل نگهداری در انبار نیست و با 
توجه به تقاضای باالیی که در دنیا برایش وجود دارد به سرعت به فروش 
می رسد. نتیجه این که متاسفانه فرصت خرید شش میلیون ُدز واکسن 
از دست رفت. با این حال خوشبختانه دو روز پیش 3 شرکتی که درگیر 
واردات واکسن بودند، خبر دادند که موفق شده اند دوباره توافقاتی برای 
خرید داشته باشند و ما بسیار امیدواریم که این واکسن ها بدون مشکل 
وارد شــود و در هفته های بعد برای تزریق در اختیار وزارت بهداشت 
قرار گیرد. هماهنگی های خوبی با وزارت بهداشــت صورت گرفته و 
رئیس جمهور هم پیگیری های جدی داشتند که جای تشکر دارد و 

امیدواریم که بتوانیم سریع تر واکسن وارد کنیم.

تورم باال و بی ثباتی در بازارهای مالی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت 
و گفت: یک نظرسنجی که توسط وزارت صمت از 950 کارآفرین انجام 
گرفته و در مورد مشکالت آنها سوال پرسیده شده است، نشان می دهد 
که اصلی ترین چالش »عدم ثبات اقتصادی« است. در واقع مهم ترین 
بحثی که کارآفرین ها را زمین گیر می کند، بحث ثبات و امنیت است 
که باعث شده انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال 
به خروج سرمایه از کشور سرعت داده است؛ حتی با این که قیمت ارز 
هم باال رفت باز هم هنوز شاهد خروج سرمایه و هم چنین انتقال آن به 

بازارها و فعالیت های غیرمولد هستیم.
مسعود خوانساری با اشاره به وضعیت شــاخص های مالی در سال 
99 گفت: تورم طبق آخرین گزارش ارائه شده در سال گذشته برابر 
36.4 درصد بوده است. در این میان بیشترین زیان را سپرده گذاران 
بانکی متحمل شده اند چون با نرخ ســود 16 درصد سرمایه گذاری 
کرده اند. در مقابل دالر 60 درصد، مسکن 80 درصد، سکه 83 درصد 

و بورس 150 درصد در طول ســال 1399 بازدهی داشته اند. در این 
شرایط که عدم ثبات اقتصادی وجود دارد به طور طبیعی انگیزه ای 
برای سرمایه گذاری در حوزه تولید شــکل نمی گیرد. در طول دهه 
 90 هم متأسفانه شــاهد بودیم که متأسفانه رشــد اقتصاد مثبت 

نبوده است.
او در ادامه به موضوع تورم اقالم خوراکی و آشامیدنی اشاره کرد و گفت: 
با وجود پرداخت نزدیک به 12 میلیارد دالر ارز ترجیحی با نرخ 4200 
تومان در ســال 1399، گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم اقالم 
خوراکی و آشامیدنی در این سال معادل 39 درصد بوده است. این نرخ 
برای خانوارهای روستایی 40 درصد بوده است. هم چنین نرخ تورم 
برای دهک های یک تا چهار که کمترین سطح درآمد را دارند 40.8 
درصد و برای دهک دهم که بیشترین درآمد را دارد 36 درصد بوده 
است. این نشان می دهد که ارز ترجیحی و یارانه هایی که داده می شود 
باز به ســود دهک های باالیی و دهک های پردرآمد تقسیم می شود. 
در حالی که طی سال های قبل در رویدادها و سخنرانی های مختلف 
در اتاق تهران تأکید زیادی شد که هرچه سریع تر یارانه ها به صورت 
واقعی هدفمند شــود و یارانه ای به طبقاتی تخصیص داده شود که 
نیازمند هستند. این اصالح حتماً برای اقتصاد بهتر خواهد بود و عدالت 

اجتماعی هم رعایت خواهد شد.

پیام تبریک مدیر عامل بانک مسکن

در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد

انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده
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استاندار البرز اعالم کرد: 6 پروژه مهم وکلیدی عمرانی 
که در دولت های یازدهم ودوازدهم اجرایی شــده به 

زودی در این استان به بهره برداری می رسند.
عزیزاله شهبازی درنشســت برنامه ریزی برای بهره 
بــرداری ازپروژه هــای نیمه کاره کــه دردولت های 
یازدهم ودوازدهم در البرز دنبال شــده، افزود: پروژه 
های بیمارســتان یون درمانی، ورزشگاه 6 هزارنفری 
انقالب کرج، قطارشهری کرج ، بزرگراه  شمالی کرج، 
راه هشــتگرد- طالقان وبیمارستان فردیس در آینده 
نزدیک گشــایش خواهند یافت. استاندار البرزگفت: 
امسال نیز افتتاح فاز 2 آزاد راه تهران - شمال و اولین 
پست برق 400 کیلوولت البرز درباغستان کرج نیز در 
دستورکار قراردارد. وی ادامه داد: اکنون به پایان دولت 
نزدیک می شویم و با مروری بر روند اقدامات می توانیم 

مشــاهده کنیم که در این مدت اقدامات بزرگی برای 
ارتقای زیرساخت های اســتان درحوزه های مختلف 
صورت گرفته است. استاندار البرز بیان داشت: در سه 
سال اخیر پروژه های بزرگی در البرز به ثمر رسید که 
مدت ها مورد مطالبه و نیاز مردم بود، همچنین سرانه 
ها در بخش های مختلف ارتقا یافت. شهبازی گفت: 
اکنون نیز براساس دســتور رئیس جمهوری درحال 
اجماع پروژه ها وطرح ها هستیم و 6 پروژه محوری در 
البرز احصا شد که آغاز آنها در این دولت بوده وبیشترین 
پیشرفت خود را بویژه در سه سال اخیر داشته اند. وی 
افزود: طرح های اقتصادی بسیار مهمی نیز وجود دارند 
که برای این امر نیز هماهنگی های الزم صورت گرفته 
است. شهبازی گفت: بازدیدها و رصد های مستمر باید 
در دستورکار مدیران مربوطه باشد تا روند تکمیل این 

پروژه ها تسریع شود. وی افزود: شهردار کرج نیز اعالم 
کرد که تا پایان خردادماه امسال پروژه های این حوزه 
مورد بهره برداری قرار می گیرند. استاندار البرزگفت: 
مجموعه مسئوالن اســتان با همراهی دستگاه های 
نظارتی در استان بسیج شــده اند که این امور به نحو 

مطلوب پیگیری و اجرایی شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس از افزایــش 23 درصدی صــادرات از 
منطقه آزاد ارس در سال 99 خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد ارس محسن نریمان با اعالم این خبر گفت: 
صادرات ارس شامل چهار بخش صادرات قطعی، 

صــادرات کاالهــای داخلی، صــادرات مجدد و 
صادرات به ســرزمین اصلی می باشــد که سال 
گذشته با 23 درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به 645 میلیون دالر صادرات رسیده است. نریمان 
افزود: صادرات قطعی منطقه آزاد ارس در ســال 
گذشــته 228 میلیون دالر بوده است که نسبت 

به صادرات 132 میلیون دالری مدت مشابه سال 
گذشته رشد 72 درصدی داشته است. وی ارزش 
صادرات حاصل از تولید این منطقه به سرزمین 
اصلــی را 173 میلیون دالر اعــالم کرد و گفت: 
نســبت به صادرات 160 میلیــون دالری مدت 

مشابه سال گذشته 8 درصد رشد دارد.

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
شهرستان ساوجبالغ اعالم کرد: سکوی ایستگاه 
متروی ماموت این شهرســتان آماده بهره برداری 
شده و ازخرداد ماه به مسافران خدمات ارائه می کند. 
محمدعلی حاجی زاده اظهارداشت: این ایستگاه 
درکیلومتر57 خط پنج متروی تهران واقع شــده 
که عملیات اجرایی آن ازســال گذشته با اعتباری 
بالغ بر 53 میلیارد تومان آغاز شــد. وی ادامه داد: 
عملیات تکمیلی این ایستگاه شامل اتاق کنترل، 
سرویس بهداشتی و دیگرتجهیزات تا شهریور ماه 
سال جاری به پایان می رسد اما از خرداد خدمات 
به مســافران آغاز می شــود. حاجی زاده گفت: با 

احداث این ایســتگاه، ســاکنان مناطق بیشتری 
ازشهرســتان ســاوجبالغ تحت پوشش خدمات 
متروی گلشهرکرج- شهرجدیدهشتگرد قرارخواهند 
گرفت که عالوه بر ســهولت رفــت وآمد کارکنان 
وساکنان شهرگلسار وشهرستان چهارباغ، زمینه 
تردد ایمن مردم درغرب استان البرز فراهم می شود. 
وی ادامه داد: راه اندازی ســکوی ایستگاه متروی 
ماموت نقش موثری درکاهش ترافیک آزادراه کرج- 
قزوین خواهد شد. عضوهیات مدیره شرکت عمران 
شهرجدیدهشــتگرد افزود: این سکو به مساحت 
حدود 6 هزارمتر مربع بوده و 17 کیلومتر از ایستگاه 
گلشهر و 9 کیلومتر از ایستگاه شهرجدیدهشتگرد 

فاصله دارد. متروی گلشهر-شهرجدیدهشتگرد دی 
ماه سال 98 با حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران 
گشایش یافت که موجب ترغیب مردم برای سکونت 

در این شهرشده است.

استاندار:

٦ پروژه کلیدی دولت به زودی در البرز به بهره برداری می رسد

افزایش 23 درصدی صادرات از ارس در سال 99

صادرات ٦45  میلیون دالری منطقه آزاد ارس در سال 99

ایستگاه متروی ماموت ساوجبالغ آماده خدمات دهی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نرخ سکه افزایش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( در بازار تهران با افزایش ۲۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار 
آزادی پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ 

عیار به یک میلیون و ۳۳ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۴۶۷ هزار تومان شد. همچنین اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۶۹ دالر و ۶۰ سنت فروخته شد.

شهردارکرج ازتخصیص 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت به ناوگان عمومی 
خبرداد وگفت: 50 دستگاه اتوبوس دیگر نیز به ناوگان کرج اضافه می شود.

علی کمالی زاده درمراســم بهره بــرداری از 15 دســتگاه اتوبوس جدید 
ازتخصیص 200 میلیارد تومان اوراق مشــارکت به ناوگان عمومی خبرداد 
وگفت: با تخصیص ایــن اوراق فاز بعــدی افزایش ناوگان اتوبوســرانی به 
تعداد 50 دستگاه نیز در دســتورکار قرارمی گیرد. وی افزود: درحال حاضر 
مذاکرات برای تحقق ایــن مهم صورت گرفته و امید اســت تا پایان خرداد 
ماه بتوانیم این اوراق را به مرحله جابجایی برســانیم. شــهردارکرج با اشاره 
به اینکه ازســال 89 هیچ اتوبوســی به ناوگان حمل ونقل اضافه نشده بود، 
گفت: با پیگیری های مدیریت شــهری و رفع موانع موجــود، اولین مرحله 
افزایش تعداد اتوبوس ها با 30 دستگاه درســال 97 انجام شد. کمالی زاده 
ادامه داد: طی دوسال گذشــته 54 دســتگاه به ناوگان اضافه شد وقرارداد 
این 15 دستگاه اتوبوس نیزمربوط به سال 99 است، امیدواریم 50 دستگاه 
یادشــده را هم در آینده ای نزدیــک وارد مدارخدمت رســانی کنیم. وی 
در ادامه ازتولید 60 درصــد قطعات اتوبوس های جدید در ایران وتوســط 
شــرکت ایران خودرودیزل خبرداد و افزود: با توجه به ســاخت قطعات در 
ایران، هزینه های تعمیر ونگهداری برای مجموعه مدیریت شــهری کاهش 
 یافته ومی توان گفت گام مهمی در ارتقاء ســطح رفاه شــهروندان برداشته 

شده است.

افزایش ۳۰ درصدی رضایت شهروندان در حوزه ترافیک شهری 
و حمل  و نقل

در ادامه این مراســم، سردارعباســعلی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی 
اســتان البرزضمن قدردانی ازمجموعه مدیریت شــهری به دلیل همکاری 
وهمدلی با نیروی انتظامی، از افزایش رضایت 30 درصدی شهروندان درحوزه 
های ترافیک شهری وحمل ونقل خبرداد. وی افزود: رفع برخی ازگره های 
ترافیکی، افزایش سرعت در روان ســازی ترافیک، اصالح نقاط حادثه خیز 
وتکمیل عالئم وتابلوهای مورد نیاز شهر ازجمله اقداماتی است که مجموعه 
مدیریت شــهری آن را انجام داده وموجبات رضایتمندی شهروندان در این 
زمینه ها فراهم شده است. این مسئول همچنین به رفع نیازمندی های پلیس 
راهور ازسوی مدیریت شهری اشاره کرد وگفت: توسعه تجهیزات راهنمایی 
رانندگی کمک شایانی به اجرای مأموریت های پلیس راهور درجهت خدمت 

رسانی به شهروندان کرده است.

ارتقای سطح رفاه جانبازان و معلولین 
در ادامه مراسم، ابوالفضل فانی، سرپرســت معاونت هماهنگی امورعمرانی 
اســتانداری البرز نیزضمن قدردانــی ازمجموعه مدیریت شــهری کرج به 
منظور توســعه ناوگان اتوبوســرانی، اظهارداشــت: اتوبوس های جدید به 

گونه ای طراحی شــده که جانبــازان ومعلولین نیز به راحتــی می توانند 
از آن اســتفاده کنند. این مســئول همچنین از دیگرمزیــت های اتوبوس 
های جدید بــه اورهال کــردن آن ها وکاهــش آلودگی هوا اشــاره کرد و 
افزود: در آینده ای نزدیک شــاهد به ثمر نشســتن تالش هــای مدیریت 
شهری با افزایش 50 دســتگاه اتوبوس دیگر نیزهســتیم. وی اضافه کرد: 
با پیگیری های شــورای پنجم وشــهردارکرج همچنین تأکیدات استاندار 
البرز به زودی شــاهد بهره برداری از یک ایســتگاه مترو هم هســتیم که 
 این اقدامات باهدف توســعه خدمــات درحوزه حمل ونقــل عمومی انجام 

شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج:
۱۰۰ دستگاه اتوبوس در دوره پنجم به ناوگان کرج اضافه شد

رئیس کمیســیون عمران وترافیک شهری شورای شــهرکرج گفت: 100 
دستگاه اتوبوس در دوره شورای پنجم به ناوگان حمل ونقل کرج اضافه شد.

مهدی حاجی قاسمی درمراسم بهره برداری از 15 دستگاه اتوبوس شهری 
که با حضورمسئوالن استانی وشــهری برگزار شد، به عملکرد شورای پنجم 
درحوزه های مختلف شهری اشــاره کرد و افزود: توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومی سال ها بود که متوقف شده بود و این مهم درشورای پنجم به نقطه 
اوج خود رسید. وی با اشاره به اینکه 85 دستگاه اتوبوس طی سه سال اخیر 
به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه شده است، اظهارکرد: این 15 دستگاه، 
آخرین مرحله افزایش اتوبوس های شهری در دوره شورای پنجم است. این 
عضوشورا همچنین ازپیشرفت پروژه متروی شهرکرج یادکرد و بابیان اینکه 
این پروژه پس از 15 سال رکود طی چهارســال اخیر مجدد فعال شده و با 
سرعت مطلوبی درحال پیشرفت است، عنوان کرد: تا اواخر خردادماه جاری، 
یک ایستگاه مترو درکرج به بهره برداری می رســد. وی محل این ایستگاه 
را ازچهارراه طالقانی تا 45 متری گلشــهر ذکر وبیان کرد: شاید افتتاح یک 
ایستگاه با توجه به ترافیک شهر زیاد به چشــم نیاید اما برای مردم دلگرمی 
است که ببینند مســئوالن شــهر به فکر دغدغه های آنان هستند. حاجی 
قاسمی همچنین به اهمیت پروژه بزرگراه شمالی اشاره کرد وگفت: این پروژه 
درشــورای چهارم کلید خورد اما بخش عمده ای از آن در این دوره به نتیجه 
رسید و این نیز یکی از اقداماتی است که شــورای پنجم می تواند به عنوان 
پروژه ای عظیم درکاهش بار ترافیک شــهر در کارنامه خود ثبت کند. دبیر 
دوم شورای اسالمی شــهرکرج درپایان به همکاری مطلوب نیروی انتظامی 
ومجموعه مدیریت شهری کرج اشاره کرد وضمن قدردانی از این نهاد، گفت: 
با توجه به اینکه این همکاری وهمدلی نتایج مثبت و ارزشــمندی درجهت 
خدمت رسانی به شهروندان داشته است، از پلیس راهور خواست تا در انتقال 
دو ایستگاه پلیس واقع درمیدان اســبی وفلکه اول گوهردشت نیز مدیریت 

شهری را یاری کنند.

شهردار کرج:

5۰ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان عمومی کرج اضافه می شود
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مسیر اشتباه  تنظیم بازار
مسعود دانشمند، اقتصاددان

اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری همان ارز دولتی است که باید به کاالهای اساسی اختصاص پیدا می کرد. اما این یارانه در تخصیص دچار چالش های بسیاری شده و به دست مردم نرسیده است. اگر یارانه مذکور به نهاده های دامی اختصاص 
پیدا کرده است چرا باید امروز شاهد مرغ کیلویی بیش از 30 هزار تومان و گوشت کیلویی 130 هزار تومان در بازار باشیم. همچنین قیمت شکر، قند، روغن نباتی و... هم گران شده و این سوال پیش می آید که این یارانه ها کجا رفتند. مگر 
کاالهای اساسی مشمول دالر دولتی که همان یارانه 8 میلیارد دالری است این حمایت ها را دریافت نکردند. سالهای سال این یارانه در ظاهر به کاالهای اساسی اختصاص یافته و مردم از جیب خود این یارانه را پرداخت کرده اند در حالی که 
هیچ تغییری در قیمت ها مشاهده نمی کنند و فقط با افزایش قیمت ها روبرو هستند. دولت پول مردم را به هدر داده و سفره مردم را نتوانست حفظ کند.  تنظیم بازار موضوع مهمی است که دولت و مسوولین دولتی در وزارتخانه صمت مسوول 
آن هستند، اما آنچه به عنوان تنظیم بازار در همه بازارهای ایران دیده می شود متفاوت از تنظیم بازاری است که در سایر کشورها متداول است یا به نوعی تنظیم بازار واقعی نامیده می شود، تنظیم بازاری که مانع هر گونه بحرانی در تامین کاالی 
اساسی مورد نیاز جامعه شود. مفهوم تنظیم بازار در اقتصاد آزاد یعنی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است و در اقتصاد بسته دولتی که در آن دولت قیمت تعیین می کند و همه بر اساس آن می خرند و می فروشند. اقتصاد ما کدام یک از این دو 
است. آیا اقتصاد آزاد است یا اقتصاد دولتی. اگر الگوی اقتصاد ما آزاد است، مفهوم آن قیمت گذاری نیست، بلکه ایجاد تعادل عرضه و تقاضا است که قیمت از دل عرضه و تقاضا بیرون می آید. این ها را گم کردیم و دولت به جایی اینکه عرضه و 
تقاضا را تعادل کند تا قیمت خودبه خود در مکانیسم بازار به نقطه تعادل برسد؛ قیمت گذاری می کند و این قیمت با سلیقه تولیدکننده و فروشنده هماهنگی ندارد و نتیجه آن ایجاد بازار دوم و سوم و بازار سیاه است و وضعیت مانند امروز می شود.

در حالی در روزهای اخیر شاهد 
افزایــش 35 درصدی قیمت 
روغن، 50 درصدی قیمت نان 
البته به صورت غیررســمی، 
رشد قیمت شــکر بسته های 
۹00 گرمی در مغازه ها به 15 تــا 18 هزار تومان و جهش 
قیمت انواع لبنیات هستیم که رئیس مجلس با اشاره به 
اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساسی خطاب 

به دولت و وزارت صنعت به دلیل عدم توجه به قیمت گذاری 
کاالها و کنترل گرانی هشدار داده است. در همین زمینه 
مسعود دانشمند، اقتصاددان می گوید: اگر یارانه مذکور به 
نهاده های دامی اختصاص پیدا کرده است چرا باید امروز 
شاهد مرغ کیلویی بیش از 30 هزار تومان و گوشت کیلویی 
130 هزار تومان در بازار باشیم. همچنین قیمت شکر، قند، 
روغن نباتی و... هم گران شده و این سوال پیش می آید که 
این یارانه ها کجا رفتند. در این بین کسی درباره دالیل این 
ســونامی افزایش قیمت کاالهای اساسی در ابتدای سال 
توضیحی ارائه نمی دهد که این موضوع نارضایتی مردم را به 

دنبال داشته است.  محمد باقر قالیباف در این رابطه با اشاره 
به اختصاص یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساسی در 
قانون بودجه، گفت: وزارت صمت بر قیمت کاالهای اساسی 
نظارت جدی انجام دهد. رئیــس مجلس خطاب به وزیر 
صمت که برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن 
علنی حضور یافته بود، گفت: یکــی از دغدغه های مردم 
افزایش قیمت کاالهای اساسی است. کنترل قیمت ها در 
حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی 
تاکید کرد: برای کاالهای اساسی یارانه در نظر گرفته شده 
است. باید بر قیمت کاالهای اساسی نظارت قطعی صورت 

گیرد. مجلس در جریان بررسی بودجه، 8 میلیارد دالر یارانه 
به کاالهای اساسی اختصاص داد. بنابراین مصرف کننده 
و تولید کننده نباید بر اثر افزایش یا کاهش قیمت آسیب 

ببیند. کنترل قیمت و گرانی وظیفه وزارت صنعت است.
دولت که طی سه سال گذشته با اعتنایی کامل نسبت به 
نتایج دستکاری در بازار، اصرار داشت که کاال های اساسی 
کشور باید به نرخ دالر ۴۲00 تومانی تامین شوند حاال قصد 
افزایش نزدیک به ۲00 درصدی آن را برای سال 1۴00 دارد 
و این در شرایطی است که در این بازه زمانی بهای دالر در 

بازار ایران نوسانی 10 برابری را تجربه کرده است.

گرانی چراغ خاموش  كاالهای اساسی كه ارز دولتی دریافت كردند

دور جدید گرانی خوراکی ها
شایلی قرائی
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تعطیلی سینماها و مراکز 
تفریحــی- گردشــگری 
موجب بیکاری هزار بوفه 
دار شــده اســت. به گفته 
رییس اتحادیه بوفه داران 
ســینما و مجامع عمومی تهران بســیاری دیگر از 
بوفه داران با ورشکستگی و بیکاری روبرو هستند 
و این در حالی اســت که حمایتی نیز از این صنف 

نشده است.
این در حالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم، وضعیت نامناســب ســینما و فروش فیلم، 
میزان درآمد و کسب و کار واحد های بوفه داری از 
سالها قبل با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است. 
به گفته برخی از بوفه داران با کاهش شدید فروش 
در نحوه تسویه حساب با کارگران خلل ایجاد شده و 

زیان سنگینی متوجه آن ها شده است. 
از ابتدای اسفند عمال به دستور ستاد ملی مقابله با 
کرونا و ابالغ وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به تمام 
مراکز فرهنگی تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری 
تعطیل شدند که این تعطیلی تا امروز ادامه داشته 
است. تعداد سینماهای کشــور 5۹6 عدد است و 
افراد زیادی اعم از تدارکات، بلیط فروش، آپارتچی، 
مدیر سالن، بوفه دار و حتی رستوران های فعال در 
سینماهای بزرگ به دلیل شیوع کرونا نزدیک سه 
ماه است بسته است و کارمندان بیکار و با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
در مدت اخیر، به خاطر بیماری کرونا و لزوم در خانه 
ماندن، بسیاری از کســب و کارها تعطیل شده اند. 
بر همین اســاس صاحبان این کســب و کارها نیز 
خواهان ویــژه دیدن شــرایط و موقعیت کنونی از 
سوی مدیران شهری هستند. از جمله صاحبان این 
کسب و کارها بوفه داران هستند که اتفاقا اجناس 

زیادی را در داخل بوفه ها حبس کرده که چه بســا 
تاریخ مصرف آنها به سر آمده و ضرر و زیان آنها ابعاد 

بیشتری به خود گرفته است.
در همیــن زمینــه، احمــد رادان کوپایی، رییس 
اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی تهران به 
"کسب و کار" گفت: اکثر فعاالن و واحد های فعال 
در زمینه بوفه داری ســینما ها به واسطه شرایط بد 
ســینما ها و کاهش قدرت خرید، کسب وکار خود 
را تعطیل یا بســیار محدود کرده اند. شیوع کرونا 
و تعطیلی ســینما و مراکز تفریحی و ورزشی هم 
باعث ورشکســتگی بوفه داران شده و حداقل هزار 
نفر از فعاالن این صنف تاکنون بیکار شده اند. احمد 
رادان کوپانی گفت: کرونا باعث ورشکستگی کامل 
همکاران ما در صنف بوفه داران ســینما و مجامع 
عمومی شده اســت و قریب به اتفاق آنان در سال 

گذشته صفر بوده است.

رئیس اتحادیه بوفه داران سینما و مجامع عمومی 
تهــران افزود: با تعطیلی ســینماها، اســتخرها و 
بسته شدن بوفه پارک ها تقریباً درآمدی در کسب 
و کار ما وجود نداشته است و فقط تعداد محدودی 
بوفه در ترمینال هــا و فرودگاه ها بــاز بوده اند که 
باکاهش ســفرها، مشــتری نداشــته و با کاهش 
چشــمگیر درآمد مواجه شــده اند. ایــن موضوع 
تاثیر قابــل توجهی بر درآمد بوفه داران گذاشــته 
است و بســیاری از این افراد برای گذران فعالیت 
واحد بوفه ای خود مجبور بــه هزینه کرد از جیب و 

درآمدهای گذشته هستند.
رادان گفت: حدود 500 بوفه در تهران وجود دارد 
که به طور متوسط ۲ نفر در هر واحد مشغول به کار 
بودند اما با تعطیلی های کرونایی همه این افراد بیکار 
شده اند. وی افزود: همکاران ما برای تأمین معاش 
خود و خانواده در حال حاضر اکثراً به شــغل های 

کاذب روی آورده اند و بســیاری هم پیک موتوری 
شده اند.

رادان همچنیــن توضیــح داد: فعــاالن در صنف 
بوفــه داران نمی توانند مانند ســایر اصناف تغییر 
شــغل بدهند زیرا بوفه ای که در سینماست را که 
نمی توان مثاًل عینک فروشی کرد بنابراین کاًل کار 
تعطیل است تا محددیت های کرونایی رفع شود. 
همه ادارات و شــرکت ها و ... همه و همه جا را باز 
کردند . شهر مثل قبل اســت . مردم در تردد، همه 
جا باز است و فعالیت همه مراکز آغاز شده است جز 
مراکز فرهنگی و ورزشی ، اگر قرار بر رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی است باید در همه جا کنترل شود 
نه فقــط در مراکز فرهنگی و ورزشــی . امیدواریم 
دولت فکری به حال معیشت ما نیز بکنند. ادامه این 
بیکاری زندگی بسیاری را در صنف ما وارد بحران 

جدی می کند.

شبیخون كرونا به اصناف ادامه دارد 

هزار بوفه دار بیکار شدند 
تلمبار اجناس تاریخ مصرف گذشته در بوفه ها 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کنون میلیون ها تن کاالی اساسی در گمرک و بنادر مانده 
و با وجود نیاز بازار، مشخص نیست چرا باز هم ترخیص 
به مشکل خورده است؟! آیا بانک مرکزی تخصیص ارز را 
به تاخیر انداخته؟ وزارت صمت در صدور مجوز ترخیص 
۹0 درصدی و ابالغ به گمرک کوتاهــی کرده؟ وزارت 
جهاد، سازمان اســتاندارد و وزارت بهداشت همکاری 
نکرده اند؟ و یا تمامی این مجوزهــا آمده اما گمرک در 
ترخیص تعلل داشته است؟!   ابهاماتی که الزم است هر 
یک از این دستگاه ها به نوبه خود پاسخگو باشند. مهدی 
میراشرفی، رئیس کل گمرک با اشــاره به آمار تجارت 
خارجی در سال جاری گفت: از ابتدای سال 1۴00 تا ۲5 
اردیبهشت ماه ۴.5 میلیون تن کاال به ارزش 5.6 میلیارد 
دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به لحاظ ارزشی ۲8 درصد رشد داشته است. در همین 
مدت 15.5 میلیون تن کاال بــه ارزش 5.6 میلیارد دالر 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴6 درصد 

افزایش نشان می دهد.
میراشرفی در ادامه با اشــاره به اینکه موجودی کاالها 
در بنادر شامل سه دسته تخلیه شــده، در حال تخلیه 
و کشتی های پهلو گرفته اســت، گفت: در حال حاضر 
مجموعاً ۹ میلیون و ۲00 هزار تن کاالی غیرکانتینری 
در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۴ و 500 میلیون 
تن کاالی اساسی است و در کاالهای در حال تخلیه ۴50 

هزار تن و در لنگرگاه نیز 831 هزار تن کاال وجود دارد.
او افزود: پیش از اعمال تحریم ها از زمان ورود کاال به کشور 
تا زمانی که این کاال مستعد اظهار بود، به طور میانگین ۲0 
روز به طول می انجامید. اما تحریم ها میانگین ماندگاری 
کاال در گمرکات را به مدت 50 روز افزایش داده است. در 
حالی که بررسی ها نشان می دهد هر یک روز توقف کاال 
در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت 

تمام شده کاال اضافه می کند.
رئیس کل گمــرک ایران با بیان اینکــه در حال حاضر 
بیش از 80 درصد کاالهای وارد شده به کشور مواد اولیه 
و ماشین آالت واسطه ای تولید اســت، ادامه داد: هر چه 
ماندگاری کاالها در گمرکات افزایش پیدا کند، هزینه 
تولید افزایش خواهد یافت.  او ســپس گفت: بعد از 11 
سپتامبر ۲003، امکانات و ســامانه هایی در گمرکات 
کشورها مستقر شــد که تا اطالعات کاال پیش از حمل 
به مقصد ارسال شود. در واقع این رصد به قبل و در حین 
حمل کاال به مقصد اعمال شد. در حال حاضر ۹0 درصد 
کاالهایی که به کشورهای پیشرفته وارد می شود دیگر 
در مرزها متوقف نمی شوند؛ چرا که مرزها به محل عبور 
تبدیل شده اند و کمتر از 10 درصد کاالها مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش، 
به برآورد صندوق بین المللی پول در مورد تولید ناخالص 
داخلی دنیا اشــاره کرد و گفت: تولیــد ناخالص جهان 
در این ســال معادل ۹3 هزار میلیارد دالر خواهد بود. 
حال آنکه در ســال ۲01۹ حدود ۲5 هزار میلیارد دالر 
از تولید ناخالص داخلی جهان بــه صادرات اختصاص 
داشــت و لذا اگر همین میزان واردات انجام شده باشد، 
سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی معادل 50 هزار 

میلیارد دالر بوده است. او با بیان اینکه کشورها حتی با 
وجود عدم برخورداری از مزیت تولید و تنها با پیوستن 
به این چرخه تجاری می توانند منتفع شوند، گفت: اگر 
در ایران در امر تجارت تسهیل رخ دهد، کشور ما می تواند 
نقش هاب تجاری منطقه را ایفا کند. میراشرافی با بیان 
اینکه رســوب و ماندگاری کاال در گمرکات یک معلول 
است، گفت: تحریم ها در رأس عواملی که باعث رسوب 
کاال در گمرکات می شــود، قرارمی گیرد و سایر عوامل، 
داخلی اســت. رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آنچه 
در قالب کنوانســیون تجدید نظر شده کیوتو و مقررات 
تسهیل تجارتTFA منجر به تسهیل فرآیندها تجاری 
شده، افزود: در مرزها بحثی به عنوان مدیریت هماهنگ 
مرزی و همچنین مدیریت یکپارچه مرزی و همچنین 
تک ایستگاه شدن فرآیند واردات و صادرات وجود دارد 
که متأسفانه در کشور ما در این باب چندان از این مسائل 

استفاده نمی شود.

وجود 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل در 
حوزه تجارت

او در ادامه تعدد قوانین و مقررات را یکی از عوامل رسوب 
کاال توصیف کرد و گفت: در بحث تجارت بیش از هزار 
مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه ها در این بخش 
به ۲۲0 هزار بخشــنامه و دستورالعمل می رسد. جالب 
اینکه در سال گذشــته هر دو روز یک بخشنامه دست 
و پاگیر صادرات به گمرک ابالغ شــده است و این بدان 
معناست که در سال 13۹۹ حدود 150 بخشنامه متضاد، 
متناقض و ُکندکننده در حوزه تجارت ابالغ شده. در سال 
جاری نیز 11 بخشــنامه در حوزه صادرات ابالغ شده و 
لذا این مساله یکی از عوامل ُکندی در امر تجارت است. 
البته در بحث واردات شرایط ابالغ بخشنامه ها بدتر است. 
میراشرفی عامل دیگری که به رسوب کاال در گمرکات 
منجر شده را تعدد ســازمان های مرتبط به امر تجارت 
عنوان کرد و گفت: شاید ایران یکی از کشورهایی است که 
بیشترین سازمان مداخله گر در تجارت کشور را داراست 
و تعداد آنها به ۲5 سازمان  می رسد. او عامل چهارم داخلی 
برای رسوب کاال را اطاله صدور مجوزها دانست و گفت: 
مدت استاندارد صدور یک مجوز 7 روز است اما در ایران 
این فرایند تا چند ماه به طول می انجامد و گاهی ۴ مرجع 
برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می کنند. رئیس 
کل گمرک ایران اظهار داشت: در کشوری که ۲5 سازمان 
برای تجارت کشور تصمیم گیر هســتند غیر از عامل 
تحریم ها اگر فقط یکی از این سازمان ها با سایر سازمان ها 
هماهنگ نباشد می تواند به تجارت کشور لطمه بزند. او 
سپس به برخی اقدامات نهاد متبوع خود برای کاهش 
رسوب کاال اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۴1 قانون 
امور گمرکی، با حک رئیس گمرک ترخیص کاالها ممکن 
می شود و ما در سال گذشته با استفاده از این اختیارات، به 
ترخیص چند میلیارد دالر کاال کمک کردیم. همچنین 
در زمینه شناسایی و معرفی فعاالن اقتصادی خوشنام، 
هوشمندسازی و مجازی سازی و ایجاد دروازه مشترک با 

برخی کشورها اقداماتی صورت گرفته است.

با راه اندازی ســامانه متمرکــز الکترونیکی اطالعات 
تسهیالت و تعهدات، موسوم به سمات، امکان نظارت بر 
تک تک تسهیالت اعطایی بانک ها به مشتریان برای بانک 
مرکزی قابل رصد و نظارت خواهد بود. عبدالناصر همتی 
در آیین رونمایی از »سامانه سمات« با بیان اینکه این 
سامانه ماحصل سالها تالش همکاران بخش فناوری های 
نوین، اعتبارات و اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی است، 
اظهارداشت: این ســامانه نقش حیاتی در فعالیت های 
اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیالت دارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مشکالت اصلی 
شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها در 
گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیالت دهی بانک هاست 
اما خوشبختانه با پیاده سازی این ســامانه می توان به 

افزایش نظارت بر تسهیالت دهی بانک ها امید داشت.
وی با بیان اینکه شــبکه بانکی بنا به مســئولیت خود 
تسهیالت بسیاری را روزانه به بخش های مختلف اقتصاد 
اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، 

نظارت و اعتبارسنجی الزم نیز بر نحوه تسهیالت دهی 
بانک ها مدنظر قرار گیرد که »سامانه سمات« این امر 
را محقق می کنــد و به همین دلیل اهمیت بســزایی 
دارد، چراکــه اطالعــات موثــری را درخصوص نحوه 
تسهیالت دهی بانک ها فراهم می کند و در همان حال 
قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد. 
همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیالت 
بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، 
یادآور شد: بنابراین این سامانه به افزایش قدرت نظارتی 
بانک مرکزی نیز کمک می کند و بانک ها می توانند بر 
تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظارت الزم را به عمل 
آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند. وی در پایان 
اضافه کرد: ضروی است به طور منظم، به واسطه سامانه 
سمات نظارت الزم بر نحوه تسهیالت دهی شبکه بانکی 
به عمل آید تا از انحراف های احتمالی در تســهیالت 
نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در 
تسهیالت می توان این نکات را به شبکه بانکی متذکر شد.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به اختصاص 
یارانه 8 میلیارد دالری به کاالهای اساســی در قانون 
بودجه، گفت: وزارت صمت بر قیمت کاالهای اساسی 
نظارت جدی انجام دهد.به گزارش مهر، محمد باقر 
قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای 
اسالمی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای 
پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن علنی حضور 
یافته بود، گفت: یکی از دغدغه هــای مردم افزایش 
قیمت کاالهای اساسی اســت. کنترل قیمت ها در 
حوزه مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
وی تاکید کرد: برای کاالهای اساســی یارانه در نظر 
گرفته شده است. باید بر قیمت کاالهای اساسی نظارت 
قطعی صورت گیرد.رئیس مجلس شــورای اسالمی 
افزود: مجلس در جریان بررسی بودجه، 8 میلیارد دالر 
یارانه به کاالهای اساسی اختصاص داد. بنابراین مصرف 
کننده و تولید کننده نباید بر اثــر افزایش یا کاهش 
قیمت آســیب ببیند. کنترل قیمت و گرانی وظیفه 

وزارت صنعت است. قالیباف در مورد زلزله در استان 
خراسان شمالی، اظهار داشت: زلزله در استان خراسان 
شــمالی در گرمه و جاجرم موجــب تخریب برخی 
روستاها شده است. از مدیریت بحران می خواهیم به 

مناطق محروم توجه الزم را داشته باشند.

رزم حسینی از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی پاســخ های 
وزیر صمت به علت واردات بی رویه کاال به کشــور را 
قانع کننده ندانستند. در جلســه علنی روز گذشته 
مجلس شورای اسالمی سوال جواد کریمی قدوسی 
درباره علت واردات بی رویه از علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت در دستور کار قرار گرفت. پس از ارائه توضیحات 
وزیر صمت، نماینده مردم مشهد در مجلس در مجلس 
شورای اســالمی گفت: بحث واردات بی رویه کاالها 
بزرگترین مصیبت تولید اســت و بنده از توضیحات 

رزم حسینی قانع نشدم.

5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر رسوب شده است

رییس كل بانک مركزی :

قدرت نظارت بانک مرکزی افزایش می یابد 

قالیباف خطاب به وزیر صنعت:

قیمت کاالهای اساسی با یارانه ۸ میلیارد دالری نباید گران شود
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هزینه ۵۰ میلیون دالری برگزاری کنفرانس ساالنه طراحان اپل
برگزاری کنفرانس ساالنه طراحان اپل حدود ۵۰ میلیون دالر در سال برای این شرکت هزینه دارد و این غول فناوری در حال ساخت یک مرکز جدید در مقر مرکزی خود در سیلیکون ولی برای 
کمک به طراحان است.فیل شیلر، یکی از چهره های شاخص تیم مدیریت اپل در جلسه ضد انحصارطلبی مربوط به پرونده شکایت شرکت اپیک گیمز علیه اپل، این اطالعات را فراهم کرد. اپل 

در کنفرانس ساالنه طراحان که WWDC نام دارد، سخت افزار و نرم افزار جدید رونمایی کرده و درباره امکانات نرم افزاری جدید به طراحان آموزش می دهد. اپل همچنین از این رویداد 
برای برگزاری کالسهایی برای طراحان به منظور کمک به آنها برای طراحی اپلیکیشنهای جدید استفاده می کند.

نتایج به دســت آمــده از یک 
پژوهش درباره بازار مسکن شهر 
تهران که ۱۶ شــاخص را مورد 
ارزیابی قرار داده، نشان می دهد 
کــه در ســالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ 
بیشــترین و مداوم ترین افزایش قیمت مسکن در ۳۰ سال 
اخیر رقم خورده و احتمال اینکه قیمت واقعی مســکن در 
باالترین سطح خود باشد بسیار زیاد است؛ بنابراین احتماال 
در سال جاری روند تثبیت قیمت مسکن که با توجه به تورم 
به معنای کاهش قیمت واقعی است آغاز می شود.به گزارش 
ایسنا، در پژوهشــی که با عنوان »آیا بازار مسکن وارد حباب 
شده است؟« ۱۶ شاخص درخصوص بازار مسکن شهر تهران 
مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. این بررسی در دو قسمت با 
عنوان »شاخص های مســکن« و »پرسشنامه از متقاضیان 
بالقوه خرید« انجام شده که در بخش شاخص های مسکن، 
تغییرات ساالنه قیمتی مســکن در بازار مسکن شهر تهران، 
شاخص قیمت به رهن و اجاره، نســبت قیمت به دستمزد، 
تعداد معامالت و بررسی جست وجوی کلمه »قیمت خانه« 
توسط کابران اینترنت پرداخته شده است. قسمت دوم این 
پژوهش نیز به نتایج ۱۱ پرسش از متقاضیان بالقوه خرید ملک 

اختصاص یافته است.
طبق اطالعات سامانه کیلید از شاخص های اقتصادی و نتایج 
پرسشنامه می توان اینگونه استنباط کرد که با افزایش قیمت 
مسکن در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب با ۷۰ درصد، ۱۰۲ 
درصد و ۸۵ درصد بازار مسکن وارد رفتارهای هیجانی و حبابی 
شده و نگاه به خرید ملک به عنوان یک کاالی سرمایه ای بیش 
از گذشته شده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن در باالترین 
سطح خود باشد بسیار زیاد اســت. با توجه به اینکه کشور ما 
همیشه تورم دارد کاهش اسمی قیمتها ممکن است رخ ندهد 
اما قیمت واقعی مسکن )تورم در رفته( احتماال کاهش می یابد.

تغییرات ساالنه قیمتی مسکن در بازار مسکن شهر 
تهران

در این داده ها از ســال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ از شاخص میانگین 

وزارت راه و شهرسازی استفاده شده است. از سال ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹ از شاخص کیلید استفاده شده است. میزان رشد در 
سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۷۱، ۱۰۳ و ۸۵ درصد بوده 
اند. این افزایش بیشترین و مداومترین افزایش قیمت مسکن 
در ۳۰ سال اخیر بوده اند. ما یک سال در سال ۸۶ افزایش ۸۱ 
درصدی را شاهد بودیم و در سالهای ۷۴ و ۷۵ به ترتیب رشد 
۶۱ درصدی و ۶۷ درصدی داشته ایم. همانطور که مشاهده 
می کنید در طول ۳۰ سال فقط ۴ سال افزایش متوالی باالی 
۷۰ درصد در قیمت مسکن را مشاهده کرده ایم و آن هم در 
سالهای ۸۱، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده اند. افزایش مداوم و بسیار 
شدید سالهای اخیر ممکن است ذهنیتی در خریداران به 
وجود آورد که این روند همچنان ادامه پیدا می کند و انگیزه 

مردم برای سرمایه گذاری را افزایش دهد.

شاخص قیمت به رهن و اجاره
این شاخص یکی از شاخص هایی اســت که تا حدودی به ما 
نشان می دهد آیا قیمت مسکن حبابی شــده است؟ در این 
بخش شاخص قیمت ملک به اجاره در شهر تهران در سال ۹۹ 
به باالترین حد خود در طول ۳۰ سال اخیر رسیده و این عدد 
در طول تاریخ بی سابقه بوده است. این عدد در سال ۷۵ به ۲۸ 
رسیده بود اما امروز رکورد ۳۰ ساله خود را زده و این نسبت به 

۲۹.۵ رسیده است.

نسبت قیمت به دستمزد
 overshooting یکی از شاخص ها برای بررسی اینکه قیمت
شده است نسبت قیمت به دستمزد است و برای اینکه این عدد 
ملموس تر باشد تعداد سال های انتظار برای خرید یک ملک ۵۰ 
متری باتوجه به حداقل دستمزد هر سال و قیمت ملک بررسی 
شده است. اگر فرض کنیم که فرد یک سوم از درآمد خود را در 
هر ماه برای خرید خانه پس انداز کند چه مدت طول می کشد 
تا خانه ای خریداری کند. همان طور که مشاهده می کنید در 
این شاخص هم با عدد ۱۵۴ سال به بیشترین میزان خود در 

طول ۳۰ سال خود رسیده است.

 تعداد معامالت
یکی دیگر از شاخص هایی که می توان بررسی کرد تعداد 
معامالت است که نشان می دهد بازار مسکن شهر تهران 

وارد رکود شــده است. از ســال ۸۹ تا ۹۶ به طور متوسط 
ساالنه ۱۶۳ هزار معامله خرید در بازار مسکن تهران انجام 
می شده، اما در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به طور متوسط ۱۰۰ 
هزار معامله انجام شده است. در سال های ۹۸ و ۹۹ تعداد 
معامالت به ۸۴ هزار واحد مسکونی در سال نزول کرده که 
تقریبا نصف میانگین ســال های ۸۹ تا ۹۶ بوده است. این 
اعداد به خوبی نشان می دهد که افزایش بی سابقه قیمت 
مسکن باعث رکود شدید در این بازار شده  و بخش تقاضای 

مصرفی در بازار کاهش جدی یافته است.

 بررسی جســت وجوی کلمه »قیمت خانه« توسط 
کاربران اینترنت

یکی از ابزارهایی که می توان برای بررسی حباب ها انجام داد، 
ابزار گوگل ترند است که میزان جست وجوی کاربران یک 
کشور روی کلمات را در سال های مختلف نشان می دهد. 
بر اساس داده های گوگل ترند کلمه »قیمت خانه«  در سه 
سال گذشته نسبت به سایر ســال ها توسط کاربران ایران 
بیشتر جست وجو شده اســت. این موضوع نشان می دهد 
افزایش قیمت در ســال های اخیر باعث شده بود تا مردم 
بیشتر تغییرات قیمت مســکن را رصد کنند. بیشترین 
میزان جست وجوی این کلمه از ســوی کاربران در دوره 
۱۰ ســاله اخیر مربوط به بازه اردیبهشت تا مهر سال ۹۹ 
بوده است. این داده ها نشان می دهد احتمال حباب مسکن 
در آن  زمان بیشتر از سایر دوران است.البته ناگفته نماند 
که در این زمان دولت دو مرتبه خواســتار حذف قیمت از 
آگهی های امالک در سایت های تبلیغاتی امالک شد تا با 
 حذف قیمت از روند افزایشی قیمت مسکن جلوگیری کند،

 اما این موضوع فقــط باعث افزایش هزینــه خریداران و 
فروشــندگان برای آگاهی از قیمت روز مسکن شد و هیچ 
اثری در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نداشت.بخش 
دوم این پژوهش، ۱۱ ســوال از متقاضیــان بالقوه خرید 
)کاربران سایت( پرسیده شده اســت. ابتدای سال ۱۴۰۰ 
از کاربرانی که می خواستند تغییرات قیمتی مسکن خود را 
در سایت رصد کنند یا در جست وجوی خرید ملک بودند 
نظرسنجی به عمل آمده و دیدگاه و نظرات آنها درباره بازار 
مسکن دریافت شده است.نتایج ســوال اول که ۴۹۰ نفر 
به آن پاسخ داده اند نشــان می دهد که حدود ۴۴ درصد از 

 این افراد در پنج سال گذشــته خانه ای خریداری نکرده 
بودند.

۳۳ درصد خریدها به قصد سرمایه گذاری بوده است
سوال دوم این بود که »به چه منظوری ملک خود را خریداری 
کرده اید؟« که ۳۳ درصد افرادی که در یک ســال اخیر خانه 
خریده اند به قصد سرمایه گذاری تهیه کرده بودند در حالی که 
این عدد برای افرادی که ۱ تا ۳ سال و یا ۳ تا ۵ سال خریداری 
کرده بودند ۱۱ درصد و ۱۳ درصد بود. این موضوع حاکی از آن 
است که تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن در سال گذشته 
زیاد شده و نگاه به مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای در 
سال اخیر شدت یافته است.»خرید خانه، امروز در تهران به چه 
میزان ریسک دارد؟« این عنوان سوال سوم بوده که ۳۰ درصد 
از پاسخ دهندگان آن را دارای ریسک زیاد، ۳۴ درصد بدون 
ریسک و ۳۶ درصد تا حدی ریسک دانسته اند.در سوال چهارم 
از کاربران خواسته شده تا رفتار قیمتی بازار مسکن شهر تهران 
را در سالهای آینده پیش بینی کنند. ۵۶ درصد تصور این را 
دارند که قیمت مسکن در سالهای آتی بیش از تورم افزایش 
می یابد. این نشــان می دهد که همچنان مردم تصور این را 
دارند که قیمت مسکن روند افزایشی خود را حفظ می کند و 
انتظار افزایش قیمت را دارند.انتظار دارید در ۱۲ ماه آینده چند 
درصد ارزش خانه های تهران تغییر کند؟ پاسخ دهندگان به 
پرسش پنجم ۴۵۳ نفر بودند که به طور میانگین ۲۸ درصد 
افزایش قیمت مسکن را برای سال آینده پیش بینی کرده اند.

سوال ششم این است که طی ۱۰ سال آینده انتظار دارید ارزش 
خانه های تهران به طور متوسط ســالیانه چند درصد تغییر 
کند؟ ۷۵ درصد افزایش ســالیانه قیمت مسکن را برای ۱۰ 
سال آینده پیش بینی کرده اند.همچنین ۶۹ درصد کاربران در 
پاسخ به سوال هفتم که سال ۱۴۰۰ زمان مناسبی برای خرید 
ملک است زیرا قیمت مسکن در سالهای آتی افزایش می یابد، 
گزینه موافقم را انتخاب کرده اند. زیرا انتظار دارند که قیمت 
همچنان افزایش یابد.سوال هشتم این بوده که اگر شخصی 
امروز مسکن خریداری نکند احتماال بعدا قادر به تهیه خانه 
نخواهد بود؟ ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان جواب مثبت داده 
اند.در مکالمات چند ماه گذشته با دوستان و همکاران، به چه 
میزان شرایط بازار مسکن مورد بحث قرار گرفت؟ ۴۸۶ نفر به 
سوال چهار گزینه ای نهم پاسخ داده اند که نشان می دهد ۴۴ 
درصد از افراد به طور مکرر با دوستان و آشنایان خود در رابطه 

با بازار مسکن صحبت کرده اند.
سوال ۱۰ این است که به نظر شما کدام بازار بهترین بازار برای 
سرمایه گذاری بلندمدت است؟ ۴۹ درصد از کابرانی که به 
این سوال جواب داده اند بازار مسکن را مناسب برای سرمایه 
گذاری دیده اند، بعد از آن ۱۹ درصد بازار رمزارزها را مناسب 

دیده اند، ۱۵ درصد بازار سرمایه، ۱۴ درصد بازار سکه و طال و 
۲ درصد بازار ارز را مناسب دیده اند.

در چند ماه اخیر در مکالمات با دوستان و آشنایان در رابطه با 
کدام بازار بیشتر بحث شد که بیشترین رای را بازار سرمایه با 
۳۳ درصد، بعد از آن به ترتیب بازار مسکن با ۲۵ درصد، بازار 
رمزارزها ۱۹ درصد، بازار ارز ۱۹ درصد و در نهایت بازار سکه و 

طال با ۸ درصد رتبه آخر را در بین پاسخ کاربران داشته است.

منظور از حباب چیست؟
در مقدمه این مقاله به بررسی این موضوع که در چه شرایطی 
می توان گفت یک بازار حباب دارد پرداخته شده است. شیلر و 
کیس در مقاله سال ۲۰۰۳ با عنوان »آیا در بازار مسکن حباب 
وجود دارد« بر این باورند که در کاربرد گسترده این اصطالح 
به وضعیتی گفته می شود که انتظارات بیش از حد مردم، از 
افزایش قیمت در آینده باعث افزایش موقت قیمتها می شود. 
در حین حباب قیمت مسکن، خریداران مسکن فکر می کنند 
خانه ای که برای آنها بسیار گران است اکنون یک خرید قابل 
قبول اســت؛ زیرا با افزایش قابل توجه قیمت در آینده سود 
زیادی خواهند برد و با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن در 
سالهای آتی از پس انداز بازدهی بهتری دارد، نیازی به پس انداز 

زیادی ندارند.
افرادی که در دوران حباب قیمتی موفق به خرید خانه نشده اند 
نگرانند که اگر امروز موفق به خرید ملک نشوند احتماال در 
آینده با سختی بیشتری قادر به خرید مسکن خواهند بود. 
بنابراین انتظار افزایش قیمت در آینده اثر جدی بر ســمت 
تقاضای ملک می گذارد، اگر مردم انتظار داشــته باشند که 
قیمت ملک کاهش پیدا نکند، و مطمئن باشند برای مدت 
طوالنی قیمت ملک کاهش پیدا نمی کند، آنها مسکن را به 
عنوان یک دارایی با ریسک کم قلمداد می کنند. در این شرایط 
تقاضای سرمایه گذاری در ملک شدت بیشتری می گیرد و 
با افزایش تقاضای سرمایه گذاری احتمال حبابی شدن بازار 
مسکن زیاد می شود. یکی از ویژگی های حباب مسکن این 
است که خرید ملک جهت افزایش قیمت آن در آینده است نه 

برای لذت زندگی در آن.
اگر انتظارات افزایش سریع و مداوم قیمت ها یک عامل موثر 
در ایجاد انگیزه برای خریداران ملک باشــد، در آن صورت 
قیمت مسکن به صورت ذاتی بی ثبات است. قیمت ها همیشه 
نمی توانند با سرعت باال بروند و هنگامی که مردم متوجه شوند 
افزایش قیمت ها متوقف شــده است، حمایت برای پذیرش 
قیمت های باال شکسته می شود و قیمت ها در نتیجه کاهش 
تقاضا، )در اقتصادهای سالم با نرخ تورم تک رقمی( کاهش پیدا 
می کنند، در کشور ما اما نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم 

عمومی  می شود و درنتیجه آن حباب می ترکد.

نتایج یك پژوهش نشان می دهد

بازار مسکن در مرز حباب قرار دارد
گروه مسکن
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