
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
از ناهماهنگی در سامانه ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی 
و همچنین مشــکل تامین ارز برای واردات موبایل خبر داد و 
گفت: خواسته ما این است که دســتگاه های مسئول هر چه 
زودتر این بالتکلیفی را برطرف کننــد، تامین ارز را به موقع 
انجام دهند و حقوق و عوارض جدیــد را از زمان ابالغ قانون 
دریافت کنند. محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل 
مواجه شده است، اظهار کرد: این مسئله فقط برای موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، 
اما برای موبایل های باالی ۶۰۰ دالر این چالش جدی تر است.

وی با بیان اینکه طبق اعالم سازمان توسعه تجارت، مشکلی 
برای ثبت ســفارش وجود ندارد، تصریح کرد: اما باید بانک 
مرکزی برای حل مشــکل تامین ارز همــکاری کند. به نظر 
می رســد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است تا 

تامین برخی گروه های کاالیی تا پایان سال به صورت پایدار 
انجام شود اما در این شرایط واردکنندگان بالتکلیف هستند. 
ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه 
دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر، ممکن است 

با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.

ما به التفاوت نگیرید!
عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی 
از ۴۲۰۰ تومان به ای تــی اس )ETS(، اظهار کرد: به دلیل 
مالحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه در سال جاری حدود 
دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعالم شد که تغییر یاد شده 
به دستگاه های اجرایی ابالغ  و اعالم شد از واردکنندگان مابه 
التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته  شــود. این در حالی است 
که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت های وارد کننده بر 
اساس مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعالم 

واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز 
بود. وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده 
روی موبایل، تصریح کرد: به واردکنندگان گفته شده که تعهد 
دهند اگر تغییری اعمال شــد، در آن ذینفع هستند و باید ما 
به التفاوت آن را پرداخت کنند اما این تعهد سالهاســت بابت 
ترخیص گرفته می شود و صرفاً به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای 
حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه التفاوت از واردکنندگان 
موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چرا که اختالف قیمت 
از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی 
وارد کننده باید حقوق و عوارض کاالیی را که دو ماه پیش وارد، 
ترخیص و بر همان اســاس قیمت گذاری کرده و فروخته را 
شش برابر بیشــتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری 
از شرکت های واردکننده در صورت های مالی شان ورشکسته 
خواهند شد. عالیان از ارسال نامه ای در این رابطه به معاون اول 
اقتصادی رییس جمهور خبرداد و گفت: با وجود دستور به اقدام 

این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشــده است. البته الزم است 
سازمان حمایت و اتاق اصناف هم در این زمینه نظر کارشناسی 
خود را اعالم کنند؛ چراکه بعد از محدودیت ثبت ســفارش و 

تامین ارز، این ماجرا مهم ترین چالش بازار موبایل است.

ناهماهنگی سامانه ها
وی با بیان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز 
اول مابه التفاوت گرفته نشــود، اظهار کرد: بهتر است از زمان 
ابالغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود 
این تغییر هم برای واردکنندگان مشــکل ساز شده است؛ به 
طوری که برخی دستگاه ها این تغییر را در سامانه های خود 
ایجاد کرده اند و برخی دیگر این کار را نکرده اند. در مورد موبایل 
چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و فرآیند واردات، 
عرضه و فروش آن به طور سیســتماتیک انجام می شود؛ به 
طوری که چندین ســامانه از چند وزارتخانــه به هم متصل 

و اطالعات یکدیگر را پایش می کنند تــا این فرآیند صورت 
گیرد. االن تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما 
هنوز در سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است 
که بارهای در حــال ترخیص و در راه و حتــی بارهای آماده 

فروششان بالتکلیف است.
افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟
وی با بیان اینکه تاثیــر افزایش حقوق و عــوارض بر قیمت 
موبایل های زیر ۶۰۰ دالر، ســه تا چهار درصــد و بر قیمت 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد اســت، 
گفت: خواسته ما این است دستگاه های مسئول هرچه زودتر 
این بالتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند 
و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابالغ قانون دریافت کنند، 
چون قانون عطف به ما سبق نمی شود و در این صورت کسب 

و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.

معاون ارتقاء کســب و کارهای بین المللی ســازمان 
توسعه تجارت ایران می گوید تهاتر کاال با آفریقا یکی از 
گزینه هایی است که این سازمان در مذاکرات پیش رو 

آن را دنبال می کند.
به گزارش ایسنا، احمدرضا عالئی با بیان اینکه تمرکز در 
سازمان توسعه تجارت تقویت تجارت و روابط اقتصادی 
با قاره آفریقاست، گفت: یکی از اصلی ترین پیش نیازها 
در تجارت با آفریقا، تقویت زیرساخت های لجستیک 

به ویژه لجستیک دریایی است.
وی افزود: برقراری خطوط منظم کشتیرانی که اخیرا 
در شرق آفریقا شاهد آن هستیم و نیاز به تقویت دارد، 
در غرب آفریقا نیز باید پیاده ســازی و منظم شود. در 
گذشته خطوط کشــتیرانی به صورت نامنظم وجود 
داشته است. با تخصیص یارانه حمل سعی بر این داریم 
که این خطوط را منظم کنیم؛ به نحوی که تجار بتوانند 
روی این ظرفیت برنامه ریزی کنند. معاون ارتقاء کسب 
و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران با 
اشاره به ظرفیت تهاتر کاالیی با قاره آفریقا گفت: با توجه 
به ایجاد زیرساخت و اجرایی کردن پلتفرم تهاتر توسط 
سازمان توسعه تجارت با چند کشور، امیدواریم بتوانیم 

این زیرساخت را در مورد آفریقا نیز داشته باشیم.
عالئی با اشاره به لیست مصوب ۱۱۰۰ قلم کاالیی تهاتر، 

گفت: این ساختار موجود است و امیدواریم در تجارت 
با آفریقا بتوانیم با استفاده از تهاتر، برخی از حوزه های 

کاالیی را تقویت کنیم.
معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه 
تجارت ایران با اشاره به پتاسیل های کشور در زمینه 
خدمات فنی و مهندسی گفت: کشورهایی که در قاره 
آفریقا وجود دارند، از مهمترین واردکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی هستند و خوشبختانه در سال های 

اخیر این ظرفیت در کشور تقویت شده است.
عالیی افزود: در این خصوص نیز چالش هایی از جمله 
موضوع صدور ضمانت نامه و مطالبات معوق وجود دارد 

که مورد پیگیری قرار می گیرد.
معاون ارتقاء کســب و کارهای بین المللی سازمان 
توسعه تجارت ایران با بیان اینکه از دیگر برنامه ها در 
ارتباط با قاره آفریقا، افزایش شناخت تجار از این قاره 
و اعزام رایزنان بازرگانی است، گفت: برای اعزام رایزنان 
بازرگانی، قاره آفریقا را به چهار قســمت غرب، شرق، 
شمال و جنوب تقســیم کردیم؛ در شرق با محوریت 
کنیا، در غرب با محوریت نیجریه، در شمال با محوریت 
الجزایر و در جنوب با محوریت آفریقای جنوبی، اعزام 
رایزنان به این مناطق را در دستور کار داریم و به زودی 
شاهد اعزام رایزنان بازرگانی کنیا و تا پایان سال شاهد 

اعزام رایزنان به سه نقطه دیگر خواهیم بود. عالیی با 
اشاره به افزایش ۴۵ درصدی صادرات به آفریقا، گفت: 
در حال حاضر غنا رتبه اول صادرات ج. ا. ایران به آفریقا 
را دارد و بعد از آن کشورهای آفریقای جنوبی و نیجریه 

در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
 معاون ارتقاء کســب و کارهای بین المللی سازمان 
توســعه تجارت ایران افزود: بیشترین حجم تجارت 
قاره آفریقا به سایر کشــورها در حوزه صادرات مواد و 
مشتقات نفتی، نفت و گاز و سنگ های قیمتی است. 
واردات این کشور نیز در حوزه مواد خام و مواد نفتی 
سبک اســت که یکی از ظرفیت های ما نیز در همین 

حوزه است.
عالیی با بیان اینکه تقریبا در تمام حوزه های کاالیی 
اشاره شــده برنامه های مدونی برای تجارت با آفریقا 
داریم، اظهار امیدواری کــرد با توجه به ظرفیت های 
قانون بودجه ۱۴۰۱ و با تقویت حوزه لجستیک و حمل 

و نقل بتوانیم آمار صادرات به آفریقا را ارتقا دهیم.
معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه 
تجارت ایران با بیان اینکه حجم تجارت ما با قاره آفریقا 
در حال حاضر باال نیست و جای کار بسیار دارد، گفت: 
امیدوارم طبق برنامه ۴ ساله بتوانیم به جایگاه در شان 

ج. ا. ایران در تجارت با آفریقا برسیم.

طبق اعالم گمرک ایران موجودی کاالهای اساسی 
در بنادر و گمرک به ۴.۱ میلیون تن رسیده است.

فرود عسگری در گفت وگو با ایسنا، گزارش تازه ای 
از وضعیت موجودی کاالهای اساسی در گمرک و 
بنادر را اعالم کرد که نشان می دهد  تا ۱۷ خردادماه،  
به ۴.۱ میلیون تن رسیده و رشد حدود ۲۰۰ هزار 

تنی  نسبت به یک هفته گذشته داشته است.
بر اســاس این گزارش، موجودی کاالهای اساسی 
در ۱۳ بنــدر در مجموع به بیــش از ۲.۹ میلیون 
تن می رســد و حدود ۱.۱ میلیون تن کاال نیز در 
شناورهای کنار اســکله و منتظر در لنگرگاه قرار 
داشته اســت.افزایش موجودی کاال در گمرک و 
بنادر در چند روز اخیر ناشــی از  ورود شناورهایی 

است که حامل کاالهای اساســی است؛ به طوری 
که موجــودی کاال در بنادر از حدود ســه میلیون 
تن در ۱۱ خردادمــاه به دو میلیــون و ۹۸۷ هزار 
تن رسیده که تقریبا تغییر چندانی نداشته است 
 اما تعــداد شــناورها از ۲۶ به ۳۳ فرونــد افزایش 

یافته است.
 در حال حاضر ۱۲ فروند شــناور کنار اسکله قرار 
دارند که حاوی  ۲۸۳.۸ هزار تن کاالهای اساسی 
است که این میزان در آمار قبل ۲۱۷.۹ هزار تن بوده 
است. همچنین حجم کاالهای موجود در شناورهای 
منتظر در لنگرگاه از ۶۸۳.۶ هزار تن به ۹۰۲.۲ هزار 

تن افزایش داشته است.
گزارش معاون گمرک از این حکایت دارد که از حجم 

حدود سه میلیون تنی کاال تا ۱۷ خردادماه، ، ۳۶۰.۷ 
هزار تن گندم، ۱.۵ میلیون تن ذرت، ۱۴۶.۸ هزار تن 
جو، ۱۷۸.۱ هزار تن سویا، ۵۲.۸ تن برنج، ۶۲ هزار 
تن شکر، ۳۲۱.۲ هزار تن روغن خام و ۳۲۵.۵ هزار 

تن دانه های روغنی است. 
اما میزان این حدود سه میلیون تن به تفکیک بنادر،  
به این صورت است که در بنادر ۲.۱ میلیون تن در 
بندر امام خمینــی )ره(، ۳۳۰.۱ هزار تن امیرآباد، 
۱۶۷.۳ هزار تن نوشهر، ۶۲.۴ هزار تن انزلی، ۲۱۹.۸ 
هزار تن شهید رجایی، ۲.۴ هزار تن بوشهر، ۱۷.۱ 
هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۲۱.۸ هزار تن 
فریدون کنار، ۲.۸ هزار تن شهید باهنر، ۷۰ تن لنگه 

و ۸۲ تن در بندر خرمشهر موجود است.

علــی بهــادری ســخنگوی دولــت گفــت: بر 
اســاس پیشــنهاد وزارت نیــرو و تصویــب 
هیات وزیران دربــاره اصالح ســاعت کار اداری 
در ایــام روزهــای گرم مقرر شــد ســاعات کار 
تمــام ادارات سراســر کشــور از ۲۱ خــرداد تا 

 ســوم شــهریور ماه از ســاعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ 
باشد. 

پیش از ایــن، اختیار تغییــر ســاعات اداری به 
استانداران داده شده بود و در روزهای اخیر بیش 
از ده استان ساعات اداری خود را تغییر داده بودند 

و شماری از استان ها نیز در آستانه تغییر ساعات 
اداری بودند.علــت تغییــر ســاعات اداری صرفه 
جویی در مصرف برق در فصل گرماســت؛ پیش 
 از این وزیر نیرو از احتمال خاموشــی در تابستان 

خبر داده بود.

کارشناســان خاطرنشــان می کنند که نرخ رشد 
اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ تقریبا 

در همان سطح باقی خواهد ماند.
به گزارش ایســنا و به نقل از تاس، بانک جهانی در 
گزارشی گفت: بانک جهانی پیش بینی های خود را 

برای توسعه آینده اقتصاد جهانی در سال جاری به 
سمت کاهش قابل توجه نرخ رشد از ۴.۱ درصد مورد 

انتظار در ژانویه به ۲.۹ درصد اصالح کرد.
پیش بینی های ما نشــان دهنده کاهش قابل توجه 
چشم انداز است. انتظار می رود رشد جهانی به شدت 

از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد در سال 
جاری کاهش یابد.

در این گزارش آمده اســت، به گفته کارشناسان، 
احتماال نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۲۳ 

تا۲۰۲۴ تقریبا در همین سطح باقی خواهد ماند.
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سرمقاله

دالیل 
رشد تورم

زمانی که دولت صحبت از 
تدوین بســته کنترل تورم 
ویژه می کنــد یعنی قبول 
دارد گرانــی اتفــاق افتاده 
است. متاسفانه در هیچ دولتی تا به امروز صحبت 
از بسته مبارزه با تورم نبوده است. در تدوین بسته 
ضد تورمی باید بــه دالیل ایجاد تــورم آگاه بود. 
زمانی که دالیل تورم شناســایی شــود می توان 
 برای کنترل و کاهش آن راهکارهای مناســب را 

تدوین کرد... 

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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طراحیبسته
کنترلتورم

تبدالر
فروکشمیکند؟

با وجود رشد 6/1 درصدی قیمت مسکن، تعداد معامالت در اردیبهشت ماه  رکورد  دو ساله  را  زد

هیجان  بازار  مسکن
صفحه2

صفحه3

پیشروی  قیمت  طال 
قیمت ها  در  بازار  طال   کاذب   است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهور 
برای طراحی بســته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی 
سال ۱۴۰۱ خبر داد. در شرایطی که با افزایش روزانه 
قیمتها روبرو هستیم، رئیس جمهور در ماموریتی 
جدید وزیر اقتصاد را مامور تدوین بسته ضد تورمی 
ویژه کرده است. هرچند وزیر اقتصاد رونمایی از بسته 
جدید را بــه تکمیل و اصالح آن موکــول کرده اما 
فعاالن اقتصادی معتقدند ماندگاری تورم در کشور 
ما بیش از ۵۰ سال طول کشیده و این نشان می دهد 
سیاست های مهار تورم، سیاست های موفقی نبوده و 
راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است. متاسفانه 
راهکارهای اجرا شــده در کشــور برای مهار تورم، 
راهکارهای درمانی نبوده و برنامه ها بیشــتر نقش 

مسکن دارند تا درمان...

دالر که روند افزایشی را در پیش گرفته ، چهارشنبه 
۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، در صرافی ها و صرافی ملی به 
ترتیب با ۵۱۰ و ۱۰۰ تومان افزایش قیمت ثبت شد. 
یورو نیز ۴۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. به 
گزارش اقتصادنیوز ؛ منابع خبری روز سه شنبه ادعا 
کردند که قطعنامه ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا و 
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد. همچنین 
منابع خبری شبکه های عربی به نقل از منابع مطلع 
مدعی شدند: آراء کافی برای تصویب قطعنامه علیه 
ایران وجود دارد. مجموع این اخبار باعث شــد تب 
قیمت اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران افزایش 
پیدا کند و نرخ دالر ارایــش صعودی به خود بگیرد .  

برخی از معامله گران  معتقد بودند...

درخواست واردکنندگان موبایل از دستگاه های مسوول

واردکنندگانراازبالتکلیفیدرآورید



اقتصاد2
ایران

سبزپوشی شاخص های بورس در پایان هفته
 رکود ادامه دارد

در آخرین روز معامالتی هفته، شــاخص ها رشد 
کردند و افت ارزش معامالت تداوم داشت. به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز چهارشنبه هجدهم 
خرداد، شــاخص کل بورس پایتخت با افزایش 4 
هزار و 911 واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم 
یک میلیون و 520 هزار و 299 واحد رسید. شاخص 
هم وزن بورس نیز با رشد 2 هزار و 335 واحدی در 
سطح 421 هزار و 401 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 108 واحد باال آمد 

و در سطح 20 هزار و 946 واحد قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهای »حکشــتی«، »شستا« و 
»فملی« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »ومعادن«، »شبریز« 
و »البرز« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شــاخص 
کل داشــتند. در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، 
»زاگرس« و »شگویا« بیشــترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »دماوند«، »رنیک« و 
»زقیام« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین اســت و خودرو و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز ددانا، قچار و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 11 
هزار و 600 میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویــه 3 هزار و 938 میلیارد 
تومان بود کــه 34 درصــد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد. روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش 11 درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 444 میلیارد تومان 

رسید که کمترین رقم در سال جاری است. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 20 
درصد کاهش یافت و 70 میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته 58 درصد رشد کرد و در رقم 177 میلیارد 
تومان ایستاد. روز گذشته نماد آسیاتک )شرکت 
انتقال داده آســیاتک( با صف  خرید 31 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از آسیاتک، نمادهای ددانا )شرکت داروسازی 
دانا( و فاذر )شرکت صنایع آذر آب( بیشترین صف 
خرید را داشتند. بیشترین صف فروش بازار در پایان 
معامالت به نماد انــرژی1 )نهادهای مالی بورس 
انرژی( تعلق داشت که ارزش آن 28 میلیارد تومان 
بود. پس از انرژی1، نمادهای وآذر، فسازان، میهن 

و نمرینو بیشترین صف فروش را داشتند.

رشد قیمت دالر در معامالت پشت خطی
تب دالر فروکش می کند؟

دالر که روند افزایشی را در پیش گرفته ، چهارشنبه 
18 خرداد ماه 1401، در صرافی ها و صرافی ملی به 
ترتیب با 510 و 100 تومان افزایش قیمت ثبت شد. 
یورو نیز 400 تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.  به 
گزارش اقتصادنیوز ؛ منابع خبری روز سه شنبه ادعا 
کردند که قطعنامه ضد ایرانی ایاالت متحده آمریکا و 
سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شد. 
همچنین منابع خبری شبکه های عربی به نقل از 
منابع مطلع مدعی شدند: آراء کافی برای تصویب 
قطعنامه علیه ایران وجود دارد. مجموع این اخبار 
باعث شد تب قیمت اسکناس آمریکایی در بازار ارز 
تهران افزایش پیدا کند و نرخ دالر ارایش صعودی 
به خود بگیرد .  برخی از معامله گران  معتقد بودند 
که در مســیر مذاکرات برجام یک چالش جدید 
وجود دارد و در صورت صدور قطعنامه مذاکرات 

هسته ای با مشکل جدی روبرو خواهد شد . 
اما در این میان عــده ای از معامله گــران به دنبال 
برجسته کردن اظهارات »استفانی لیختن اشتاین« 
در کاهش تب دالر بودند .خبرنگار اتریشی ساکن وین 
خبر داده لحن این پیش نویس تند نیست و در آن هیچ 
اشاره ای به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان 
ملل نشده است.  برخی از تحلیلگران معتقدند بازارساز 
قصد دارد با عرضه ارز، اثرات روانی صدور این قطعنامه 
را کنترل  کند.  این دسته از بازیگران ارز چنین دریافتی 
از رفتار  بازارساز دارند و به همین دلیل در روز سه شنبه 
 به صورت قابل مالحظه ای میــزان خریدهای خود 
را بــاال بردند. آن هــا به دنبــال این هســتند که 
در صورت حملــه عرضه ای بازارســاز، بتوانند دالر 
 خــود را در باالتریــن قیمت ممکــن از مهرماه 99 

به فروش برسانند.

خبر

بانــک مرکــزی رشــد 
اجاره بهــای  شــاخص 
مســکن شــهر تهران در 
اردیبهشت امسال نسبت 
به اردیبهشــت سال قبل 
را 46 درصد اعالم کرده و این شــاخص را در سایر 
مناطق شهری 50.6 درصد برآورد کرده است. این 
ارقام در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به 
فروردین ماه به ترتیب 1.9 و 2 درصد رشد داشته 

است.
به گزارش پایگاه خبری اتــاق بازرگانی تهران، در 
شــرایطی که تا 10 روز دیگر تابستان شروع می 
شود و فصل نقل و انتفال مسکن به اوج می رسد، 
گزارش جدیــد بانک مرکزی نشــان می دهد که 
معامالت مسکن از ماه گذشته از رکود خارج شده 
 و شــاهد تغییر رفتار خریداران در بازار مســکن 

هستیم.
آمارهــای بانــک مرکزی نشــان مــی  دهد در 
اردیبهشــت  ماه ضمــن اینکه میانگیــن قیمت 
مسکن شــهر تهران با رشــد 6.1 درصدی مواجه 
شــده، تعداد معامــالت این بــازار نیــز جهش 
بیش از دو برابــری را تجربه کرده اســت. باوجود 
اینکه بازار مســکن تقریباً کل ســال 1400 را در 
فاز تخلیه حباب ســپری کرد و نــرخ تورم ماهانه 
آن اغلب کمتــر از نرخ تــورم مصرف کننده بود، 

از اســفند گذشــته تحرکات خریــداران در این 
بازار آغاز شــد و بعــد از تعطیــالت فروردین، بار 
 دیگر در اردیبهشــت نیــز این تحــرکات ادامه

 پیدا کرده است.
در اردیبهشت ماه، 10 هزار و 490 واحد مسکونی 
در بازار مســکن شــهر تهران معامله شده که این 
تعداد 206.1 درصد نســبت به ماه قبل و 166.4 
درصد نســبت به ماه مشــابه ســال قبل افزایش 
نشــان می  دهد. هم  زمــان میانگیــن قیمت هر 

مترمربع زیربنای مســکونی در شــهر تهران نیز 
با جهش 6.1 درصدی نســبت به مــاه قبل به 36 
میلیون و 351 هزار تومان رســیده است. این رقم 
26.2 درصد باالتر از اردیبهشــت سال قبل است 
و باالترین میانگین قیمت در تاریخ بازار مســکن 
تهران محسوب می شود. از نکات مهم در معامالت 
اردیبهشت ماهی مسکن این است که برای اولین 
بار، سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر از 5 سال 
به زیر 30 درصد ســقوط کرده که نشــان دهنده 

 افت شــدید تــوان تولیــد مســکن در پایتخت 
اســت. بررســی توزیع فراوانی تعــداد واحدهای 
مسکونی معامله شده شــهر تهران در اردیبهشت  
ماه به لحاظ مساحت نشان می دهد که واحدهای 
مسکونی با ســطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 
سهمی معادل 55.3 درصد از معامالت انجام شده 

را به خود اختصاص دادند. 
همچنین 58.8 درصــد از واحدهای مســکونی 
با قیمتی کمتر از متوســط قیمت شــهر معامله 
شده اند. از ســوی دیگر 51.3 درصد از معامالت 
مسکن نیز به واحدهای مسکونی تعلق داشته که 
 ارزش هرکدام از آنها کمتــر از 2.5 میلیارد تومان 

است.
همچنین بررسی شــاخص کرایه مسکن در شهر 
تهران و کل مناطق شــهری در اردیبهشــت ماه 
حاکی از این اســت که همچنان تنور تورم در این 
بازار داغ است و مســتأجران در فصل نقل وانتقال، 
باید هزینه های به مراتب باالتری نســبت به سال 
قبل برای اجاره کردن یک واحد یکســان نسبت 
به سال قبل بپردازند. بانک مرکزی رشد شاخص 
اجاره بهای مســکن شــهر تهران در اردیبهشت 
امسال نسبت به اردیبهشت سال قبل را 46 درصد 
اعالم کــرده و این شــاخص را در ســایر مناطق 
شــهری 50.6 درصد بــرآورد کرده اســت. این 
ارقام در شــهر تهران و کل مناطق شهری نسبت 
 به فروردین ماه بــه ترتیب 1.9 و 2 درصد رشــد 

داشته است.

با وجود رشد 6/1 درصدی قیمت مسکن، تعداد معامالت در اردیبهشت ماه رکورد دو ساله  را  زد

هیجان  بازار  مسکن

اسالمی:
ایران هیچ سایت فعالیت هسته ای 

پنهان و نانوشته ای ندارد 
محمد اسالمی رئیس ســازمان انرژی اتمی 
گفت: جمهوری اســالمی ایران هیچ فعالیت 
هســته ای پنهان و نانوشــته ای ندارد و هیچ 
سایت و فعالیت معرفی نشــده ای هم وجود 
ندارد؛ این اسناد کذایی، یک حرکت سیاسی 

برای تداوم فشار حداکثری است.
به گــزارش »انتخاب«، »محمد اســالمی« 
در حاشــیه جلســه هیأت دولت در پاسخ به 
خبرنگاران در خصــوص گزارش اخیر آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران هیچ فعالیت هسته ای پنهان 
و نانوشــته ای ندارد و هیچ ســایت و فعالیت 
معرفی نشــده ای هم وجود ندارد؛ این اسناد 
کذایی، یک حرکت سیاسی برای تداوم فشار 

حداکثری است.
وی ادامــه داد: این حرکت اخیری که ســه 
کشور اروپایی و آمریکایی انجام داده اند و ارائه 
پیش نویس قطعنامه علیه ایران، یک حرکت 
سیاسی در راستای سیاست فشار حداکثری 
اســت که اهداف اصلی آن با پشتوانه فکری و 

رهبری رژیم صهیونیستی دنبال می شود.
اسالمی ادامه داد: موارد اتهامی آنها 20 سال 
اســت که به ایران نســبت داده می شود، اگر 
ایران برجام را پذیرفت به این دلیل بود که این 
اتهام ها رفع شود و اعتمادسازی صورت گیرد. 
البته تفاهمی صورت گرفت که طرف مقابل به 
آن عمل نکرد و ایران هم پذیرفته محدودیتی 
در بیشتر برنامه هسته ای خود داشته باشد، اما 
اکنون با این قطعنامه به اول خط برگشته ایم و 

دوباره همان داستان هاست.
رییس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: ایران 
ماه ها مذاکره کرده و متن توافق تمام شده و 
مورد تحریم ها گفت وگو شــده است، اکنون 
رژیم صهیونیســتی با عملیات تروریستی و 
تخریبی و با زیاده گویی و یاوه گویی کشور را 
تهدید می کنند که اگر دیپلماسی برنامه هسته 
ای ایران را متوقف نکنید ما متوقف می کنیم! 

مگر قانون جنگل است؟!
وی تاکید کــرد: این یک حرکت سیاســی 
در تــداوم فشــار حداکثــری اســت، ایران 
حداکثری همکاری را با آژانس داشته است. 
ما دو تا ســه درصد ظرفیت هسته ای جهان 
را داریم امــا حدود 25 درصد بازرســی ها را 
از مــا انجــام می دهند. ایــن اتهامــات نخ 
 نمــا شــده و مزاحمت هــای بیشــمار آنها 

پایان ندارد. 
رییس سازمان انرژی اتمی افزود: این حرکت 
روانی و فشــار به مردم ایران اســت ما دقیقا 
بر اســاس ضوابط آژانس کار می کنیم و هیچ 
گونه فعالیت ما نیست که تحت نظارت آژانس 
نباشد. ما این اتهامات را نمی پذیریم و از این 
عملیات روانی ســنگین آنها عقب نشســتی 
نمی کنیم باقی مانده حســن نیتی در برجام 
داریم اگر نخواهند به تعهدات خود عمل کنند 
ما از باقی مانده حســن نیت خود تجدید نظر 

می کنیم.
اسالمی گفت: ما در چارچوب پادمان حرکت 
می کنیم نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر آنچه 
که در قالب برجام تعریف شــده بود، بخاطر 

حسن نیت بوده است.
وی درباره روند غنی سازی و بیانیه احتمالی 
شورای حکام گفت: جریان صنعتی تولیدی 
ایران برقــرار اســت و ما احساســاتی رفتار 
نمی کنیم. ما یک برنامــه داریم و قانون اقدام 
راهبردی مجلس تکالیفــی را برای ما تعریف 
کرد و بر اساس آن حرکت می کنیم که پنهان 

نیست.

به دستور وزارت صمت
عرضه خــودرو در بورس کاال 

تعلیق شد
در حالی که قرار بود 430 دستگاه فیدلیتی و 
دیگنیتی از امروز در بورس کاال معامله شود، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی 

دو نامه این عرضه را ملغی کرد.
به گزارش ایســنا، ثبت ســفارش فیدلیتی 
و دیگنیتــی از 11 خردادمــاه در بورس کاال 
آغاز شــده و قرار بود این دو خودرو هجدهم 
خردادماه در تاالر خودروی بورس کاال عرضه 

شوند.
اما وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب 
بــه مدیرعامل بــورس کاال و شــرکت های 
کارگزاری این عرضه را ملغــی و دلیل آن را 

محرمانه اعالم کرده است.
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بازار خودرو که این روزها درگیر رکود شدیدی است 
و حجم معامالت عمال به صفر رسیده، روز گذشته را 
بدون تغییر قیمت چندانــی در مدل های پرفروش 
ســپری کرد. نکته قابل توجه افزایشی شدن قیمت 
مدل های پایین تر برخی خودرو ها در ســایه ثبات 

قیمت مدل های صفر کیلومتر است.
به گزارش اقتصادآنالیــن،  پژو 206 همچنان بدون 
تغییر 305 میلیون تومان معامله می شود. 206 تیپ 
5 فول مدل  1399، مجددا با افزایش همراه بود و با 

5 میلیون افزایش و 357 میلیون تومان معامله شد.
پژو 207 دنده ای سقف پانوراما در ادامه روند با ثبات 
خود بدون تغییر 410 میلیون تومان معامله می شود. 
قیمت نسخه اتوماتیک و در مدل 1400  پس از 10 
میلیون تومان افزایش روز گذشته، روز گذشته بدون 
تغییر 605  میلیون تومان معامله می شــود. نسخه 
دنده ای با ســقف فلزی و مدل 1401 بدون تغییر ، 

397 میلیون تومان معامله می شود.
پژو 405 در نسخه بنزینی همچنان بدون تغییر 290 
میلیون معامله می شــود. همین خودرو در نسخه 
دوگانه سوز، طبق روال چند روز گذشته روز گذشته 
هم بدون تغییر قیمــت 300 میلیون تومان معامله 
می شود. پژو پارس LX مدل 1401 همچنان بدون 
تغییر 380 میلیون تومان معامله می شود. این خودرو 
در مدل 1401 و با موتــور XU7 بدون تغییر بود و 
313 میلیون تومان معامله می شود. پژو 2008 هم 
چند روزی است دست از افزایش برداشته و همچنان 1 
میلیارد و 350 میلیون تومان معامله می شود.سمند 
LX  در مدل 1401 با 2 میلیون کاهش دیگر 301  
میلیون تومان قیمت خورد. دنا معمولی مدل 1401 
روز گذشته بدون تغییر 401 میلیون تومان قیمت 
خورد. این خودرو در نسخه توربو اتوماتیک همچنان 

بدون تغییر 510 میلیون تومان معامله می شود.
تارا اتوماتیک با 5 میلیون کاهش مجددا 590 میلیون 
تومان معامله می شود. نسخه دنده ای اما بدون تغییر 

455 میلیون تومان معامله می شود. قیمت رانا پالس 
بدون تغییر 299 میلیون تومان معامله می شود. این 
خودرو در نسخه با سقف شیشه ای هم بدون تغییر 

322 میلیون تومان قیمت خورد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
با اشــاره به اختالف قیمت 100 درصدی خودرو از 
کارخانه تا بازار گفت: این اختالف قیمت ناشــی از 
عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار 
خودرو است. به گزارش فارس؛ سعید موتمنی درباره 
آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو تقریبا 
در شرایط آرامی قرار دارد و در دو هفته اخیر تغییرات 
قیمت محسوسی مشاهده نشــده است. بطورکلی 
قیمت اغلب خودروها ثابت و قیمت برخی خودروها 

نیز تا حدودی کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، افزود: اما بــا توجه به اینکــه عرضه خودرو 
همچنان متناســب با تقاضای بازار نیست، اختالف 
قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان حدود 100 
درصد است. وی با اشاره به لزوم واردات خودرو برای 
تنظیم بازار خودرو اظهار داشــت: برای تنظیم بازار 
خودرو باید خودروهای اقتصــادی و با کیفیت وارد 
شود، زیرا واردات خودروهای گران قیمت تاثیری در 

تنظیم بازار نخواهد داشت.
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودرو باید از شرکت های 
معتبر و خوشنام دنیا باشد، گفت: در این شرکت ها 
تمامی خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت 
الزم است، ضمن اینکه در هیچ کشوری خودرو یک 
کاالی سرمایه ای نیست، بلکه کاالی مصرفی محسوب 
می شود. وی با بیان اینکه به علت افزایش قیمت ارز 
قیمت فروش خودرو توســط عرضه کنندگان کمی 
افزایش یافته است، گفت: اما خرید و فروش چندانی 
در بازار انجام نمی شــود و خریداران تمایل کمتری 
نســبت به خریدا دارند و به نظر می رسد، برخی در 

انتظار اعالم جزئیات واردات خودرو هستند.

گمرک ایران اعالم کرد که تجارت خارجی ایران 
با چهار کشور حاشیه خزر به حدود 900 میلیون 

دالر رسیده است.
به گــزارش ایســنا، ســید روح الــه لطیفی - 
ســخنگوی گمرک ایران- در تشــریح تجارت 
غیرنفتی ایران با کشــورهای حاشــیه دریای 
مازنــدران، اعالم کــرد که تجــارت غیرنفتی 
ایران با چهار کشــور حاشــیه دریای خزر در 
دو ماه نخســت امســال، حــدود 1.3 میلیون 
تــن بــه ارزش 897 میلیــون و 505 هــزار 
و 271 دالر بــود کــه بــا رشــد 10 درصدی 
 در وزن و 38درصــدی در ارزش همــراه بوده 

است.
از مجموع تجارت 900 میلیون دالری با چهار  
کشور حاشیه خزر، ســهم صادرات 646 هزار 
و 364 تــن کاال بــه ارزش 263میلیون و 19 
هزار و 440 دالر بوده است که با وجود کاهش 
14درصدی در وزن با  افزایش 17 درصدی در 
ارزش کاالی صادراتی نسبت به دو ماهه 1400 

همراه بوده است.
ســهم واردات هــم 554 هــزار و 576 تــن 
کاال بــه ارزش 634 میلیــون و 485هــزار 
و 831 دالر بــود کــه  62درصــد در وزن 
 و 49 درصــد در ارزش افزایــش داشــته 

است.
امــا درخصوص میــزان صــادرات بــه چهار 
کشــور حاشــیه خزر  نیز کشــور آذربایجان 
بــا خریــد  121 هــزار و 338تــن کاالی 
ایرانی بــه ارزش 114میلیــون و 977هزار و 
653 دالر بــا وجــود کاهــش 10درصــدی 
رشــد  ارزش  در  104درصــد  وزن،   در 

داشته است.
 اولین مقصد کاالی صادراتی ایران در حاشــیه 
کشــورهای خزری بود؛ روســیه با 198هزار و 

663تن کاال به ارزش 68میلیون و 584هزار و 
372دالر و با کاهش 12 درصدی و 29 درصدی 
در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز  
با خرید  232هزار و 359تــن کاال با ارزش 58 
میلیون و 602هــزار و 782 دالر با کاهش 20 
درصدی در وزن و رشد 33درصدی در ارزش در 
جایگاه سوم و قزاقستان با خرید 94 هزار و سه 
تن  کاال از ایران در دو ماهه اول ســال به ارزش 
20میلیون و 854 هزار و 633 دالر و با کاهش 
5 درصــدی در وزن و 24درصدی در ارزش در 
جایگاه چهارم صــادرات ایران به کشــورهای 

خزری قرار دارد.
همچنین میــزان واردات ایران از کشــورهای 
حاشــیه خزر به این صورت بوده که روســیه 
با فروش 443 هــزار و 681تــن کاال به ارزش 
319میلیــون و 142هزار و 911 دالر با رشــد 
45درصــدی در وزن و 73درصــدی در ارزش 
نسبت به مدت مشــابه، اولین مبدا فروش کاال 
به ایران در بین  همســایگان ایــران در دریای 

مازندران بود.
طبق گزارش ســخنگوی گمــرک ایران، پس 
از روســیه، قزاقســتان با فــروش  93هزار و 
597 تن کاال بــه ارزش 39میلیون و 764هزار 
و 795دالر و  رشــد 253درصــدی در وزن و 
285درصدی در ارزش قــرار دارد و آذربایجان 
با فروش چهــار هزار و 864 تــن کاال به ارزش 
هفت میلیــون و 294هزار و  25دالر با رشــد 
191درصدی در وزن و ارزش، نســبت به مدت 
مشابه قرار گرفته و نهایتا ترکمنستان با فروش 
12هزار و 433تن کاال بــه ارزش پنج میلیون 
و 264هــزار و 660دالر و رشــد80 درصدی 
در وزن و 21درصــدی در ارزش در جایــگاه 
 چهارم واردات ایران از کشــورهای حاشیه خزر 

قرار دارد.

معامالت عمال به صفر رســیده، روز گذشته را بدون 
تغییر قیمت چندانی در مدل های پرفروش سپری 
کرد. نکته قابل توجه افزایشی شدن قیمت مدل های 
پایین تر برخی خودرو ها در سایه ثبات قیمت مدل 
های صفر کیلومتر است. به گزارش اقتصادآنالین،  پژو 
206 همچنان بدون تغییر 305 میلیون تومان معامله 
می شــود. 206 تیپ 5 فول مدل  1399، مجددا با 
افزایش همراه بود و با 5 میلیون افزایش و 357 میلیون 
تومان معامله شد. پژو 207 دنده ای سقف پانوراما در 
ادامه روند با ثبات خود بدون تغییر 410 میلیون تومان 
معامله می شود. قیمت نســخه اتوماتیک و در مدل 
1400  پس از 10 میلیون تومان افزایش روز گذشته، 
روز گذشته بدون تغییر 605  میلیون تومان معامله می 
شود. نسخه دنده ای با سقف فلزی و مدل 1401 بدون 

تغییر ، 397 میلیون تومان معامله می شود.
پژو 405 در نسخه بنزینی همچنان بدون تغییر 290 
میلیون معامله می شــود. همین خودرو در نسخه 
دوگانه سوز، طبق روال چند روز گذشته روز گذشته 
هم بدون تغییر قیمــت 300 میلیون تومان معامله 
می شود. پژو پارس LX مدل 1401 همچنان بدون 
تغییر 380 میلیون تومان معامله می شود. این خودرو 
در مدل 1401 و با موتور XU7 بدون تغییر بود و 313 

میلیون تومان معامله می شود. پژو 2008 هم چند 
روزی است دســت از افزایش برداشته و همچنان 1 

میلیارد و 350 میلیون تومان معامله می شود.
سمند LX  در مدل 1401 با 2 میلیون کاهش دیگر 
301  میلیون تومان قیمت خورد. دنا معمولی مدل 
1401 روز گذشته بدون تغییر 401 میلیون تومان 
قیمت خورد. این خودرو در نســخه توربو اتوماتیک 
همچنان بدون تغییر 510 میلیون تومان معامله می 
شود. تارا اتوماتیک با 5 میلیون کاهش مجددا 590 
میلیون تومان معامله می شود. نسخه دنده ای اما بدون 
تغییر 455 میلیون تومان معامله می شود. قیمت رانا 
پالس بدون تغییر 299 میلیون تومان معامله می شود. 
این خودرو در نسخه با سقف شیشه ای هم بدون تغییر 

322 میلیون تومان قیمت خورد.

اختالف قیمت خودرو در بازار و کارخانه
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
با اشــاره به اختالف قیمت 100 درصدی خودرو از 
کارخانه تا بازار گفت: این اختالف قیمت ناشــی از 
عرضه کم و عدم توانایی خودروسازان در تامین بازار 
خودرو است. به گزارش فارس؛ سعید موتمنی درباره 
آخرین وضعیت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو تقریبا 

در شرایط آرامی قرار دارد و در دو هفته اخیر تغییرات 
قیمت محسوسی مشاهده نشــده است. بطورکلی 
قیمت اغلب خودروها ثابت و قیمت برخی خودروها 

نیز تا حدودی کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، افزود: اما با توجه به اینکه عرضه خودرو همچنان 
متناسب با تقاضای بازار نیست، اختالف قیمت خودرو 

در بازار و کارخانه همچنان حدود 100 درصد است.
وی با اشاره به لزوم واردات خودرو برای تنظیم بازار 
خودرو اظهار داشــت: برای تنظیم بازار خودرو باید 
خودروهای اقتصــادی و با کیفیت وارد شــود، زیرا 
واردات خودروهای گران قیمت تاثیری در تنظیم بازار 

نخواهد داشت.
مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودرو باید از شرکت های 
معتبر و خوشنام دنیا باشد، گفت: در این شرکت ها 
تمامی خودروهای تولیدی با هر قیمتی دارای کیفیت 
الزم است، ضمن اینکه در هیچ کشوری خودرو یک 
کاالی سرمایه ای نیست، بلکه کاالی مصرفی محسوب 

می شود.
وی با بیان اینکه به علت افزایــش قیمت ارز قیمت 
فروش خودرو توسط عرضه کنندگان کمی افزایش 
یافته است، گفت: اما خرید و فروش چندانی در بازار 

انجام نمی شود و خریداران تمایل کمتری نسبت به 
خریدا دارند و به نظر می رسد، برخی در انتظار اعالم 

جزئیات واردات خودرو هستند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
بیان داشــت: اگرچه قیمت خودرو در دو هفته اخیر 
تقریبا ثابت بوده است، اما نسبت به شب عید حدود 15 

درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با بیــان اینکه قیمت اغلب خــودرو تقریبا طی 
دو هفته اخیر ثابت بوده اســت، اظهار داشــت: اما 
قیمت برخــی خودروها کاهش جزئی داشــته، به 
عنوان مثال قیمت خودرو 207 دنده ای در روزهای 
اخیر از 408 میلیون تومان بــه 402 میلیون تومان 
کاهش یافته و 206 تیــپ دو نیز با 5 میلیون تومان 
 کاهش از 309 میلیون تومان به 304 میلیون تومان 

رسیده است.
موتمنی گفت: پژو پارس نیز با 5 میلیون تومان کاهش 
از 315 میلیون تومان به 310 میلیون تومان رسیده 

است.
وی اظهار داشت: متاسفانه عرضه خودرو جوابگوی 
تقاضای بازار نیست و برای تعادل در بازار باید نیاز بازار 
تامین شود که یکی از روش ها همان واردات خودرو و 

به ویژه واردات خودروی اقتصادی است.

تجارت ۹۰۰ میلیون دالری ایران با شرکای حاشیه خزرحرکت سینوسی قیمت خودرو ادامه دارد 

حرکت سینوسی قیمت خودرو ادامه دارد 

بازار خودرو که این روزها درگیر رکود شدیدی است و حجم 
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رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران گفت: اکثــر مصنوعات طال داراي 
کد شناسايي اســت و در صورت نبودن اين کد 
روي طال، آن کاال قانوني توليد نشــده اســت. 
ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه ســازندگان 
و فروشــندگان طال و جواهر تهران گفت: درصد 
کمي از مصنوعات فاقد کد شناسه کاال هستند، 
اين کد شناسايي که روي طال و مصنوعات درج 

مي شود مختص سازنده است.
به گفته رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهــران به جز عــدد ۷۵۰ که عيار 

طالســت؛ شــماره ۲ تا ۳ رقمي ديگــري روي 
مصنوعات طال درج مي شــود که بــا رجوع به 
آن، ســازنده و مکان ســاخت کاال مشخص مي 
شــود. محمد ولي بيان داشــت: اعداد کد بندي 
شــده هر کدام به نام يک شــخص ســازنده، به 
صــورت پرونــده در اتحاديه موجود اســت. در 
بعضي مواقــع عدد شناســه روي کاال درج نمي 
شــود؛ به عنوان مثال قفل زنجيــر يا مدبر جاي 
کافي براي حک ايــن کد برايش وجــود ندارد. 
هيــچ توليدکننده اي بدون کد شناســايي حق 
ندارد کاالي خود را در بازار بفروشــد و هيچ طال 

فروشــي حق ندارد کاالي بدون کد شناســايي 
 خريد و اقدام به فروش آن بکند؛ چراکه اين اقدام 

غير قانوني است.
طبق آمار رســمي از اتحاديه طــال و جواهر، در 
تهران حدود ۱۷۰۰ توليدکننــده طال و جواهر 
از اتحاديه کد شناســه توليد دريافت کرده اند، 
ولي تنها ۳۰۰ واحد از اين تعــداد داراي پروانه 
کسب هســتند، چرا که اکثريت توليدکنندگان 
در واحدهاي غيرتجاري محــدوده بازار که عماًل 
سکونتي وجود ندارد براي فعاليت هاي توليدي از 

آن استفاده مي کنند، ساکن هستند.

رئيــس اتحاديه فروشــندگان پرنــده و ماهي 
تهران گفــت: روزانه حــدود ۱۵۰۰ تن مرغ در 
تهران عرضه مي شــود درحاليکه نياز تهران تا 
۲ هزار تن بــوده اما طي دو ســال اخير کاهش 
يافته است. مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه 
فروشــندگان پرنده و ماهي تهــران گفت: هم 
اکنون قيمت هــر کيلو مرغ در عمده فروشــي 
کمتــر از ۴۰ هزار تومــان و خرده فروشــي با 
 احتساب ۱۰ درصد ســود ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان 

است.
يوسف خاني بيان داشــت: با اصالح نظام يارانه 

و افزايش قيمت نهاده هــاي دامي، نرخ مصوب 
هر کيلو مــرغ ۵۹ هــزار و ۸۰۰ تومان مصوب 
شــد که در شــرايط کنوني به ســبب شرايط 
 عرضه و تقاضا ۱۵ هزار تومــان کمتر از اين نرخ 

عرضه مي شود.
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
گفت: با توجه به شــرايط مازاد عرضــه در برابر 
تقاضا، پشــتيباني امور دام اقدام به جمع آوري 
و ذخيره ســازي مرغ مازاد کرده است. بررسي 
ها از ســطح بازار نشــان مي دهد که قيمت هر 
کيلو مــرغ در برخي خرده فروشــي هــا ۵۰ تا 

۵۵ هزار تومان اســت، درحاليکــه طبق اعالم 
اتحاديه پرنده و ماهي، به رغم نــرخ ۵۹ هزار و 
۸۰۰ تومــان براي هر کيلو مرغ، اما در شــرايط 
 کنوني عرضه باالتر از ۴۵ هزار تومان گرانفروشي 

است.
مســئوالن اتحاديــه و تشــکل هــاي توليدي 
مي گوينــد با توجه به شــرايط مســاعد توليد 
و مازاد عرضه بــر تقاضا پيش بيني مي شــود 
که تا پايــان ماه نرخ تغييري نداشــته باشــد، 
 هر چنــد در مــاه هاي آتــي به نــرخ مصوب 

خواهيم رسيد.

توزيع روزانه ۱۵۰۰ تن مرغ در تهرانغيرقانوني بودن خريد طال بدون کد شناسايي
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امسال برای سومين سال متوالی ثبت نام برای دريافت 
وام وديعه مسکن انجام شده اما مشکالتی همچون 
قراردادهای صوری برای دريافت اين وام وجود دارد. 
ثبت نام تسهيالت وديعه مسکن  از ۱۲ خرداد آغاز شده 
و متقاضيان می توانند با مراجعه به سامانه طرح های 
جامع حمايتی و ورود به بخش تسهيالت وديعه مسکن 

اقدام به ثبت نام کنند.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهيالت 
ماده ۴ قانون جهش توليد مسکن به منظور حمايت 
از مستاجران امسال تا سقف ۴۰ هزار ميليارد تومان 
تســهيالت کمک وديعه مســکن از طريق معرفی 
وزارت راه و شهرســازی توســط بانک هــای عامل 
پرداخت می شود. اوتادی عضو هيئت مديره اتحاديه 
امالک کشــوری می گويد:  پيش از اين ۹۹ درصد 
از قراردادهای اجاره برای دريافت تســهيالت وديعه 
مسکن صوری بوده است بنابراين بايد امسال تمهيدات 
ويژه تری را بــرای پرداخت اين تســهيالت بدون 

تخلفاتی همچون قرارداد صوری در نظر گرفته شود.
حسام عقبايی نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالک 
کشور هم گفته است: پرداخت تسهيالت به مستاجران 
با نرخ سود کم و همچنين تعيين سقف نرخ اجاره تا 
حدودی می تواند اين بازار را کنترل کند اما برای کنترل 
بازار بايد دولت طرح مسکن استيجاری را هم در دستور 
کار خود قرار دهد.به گفته عقبايی مشاوران امالک قوه 
قهريه ندارند، البته نبايد هيچ يک از مشاوران امالک 
باالی ۲۵ درصد افزايش قيمت  اجاره را ثبت کنند و در 

صورت ثبت اجاره با آن ها برخورد خواهد شد.
او می گويد: علی رغم کنترل و نظارت بايد بر اهرم هايی 
مانند تسهيالت کارا و مديريت نظام بانکداری و بنگاه 
داری هم توجه داشته باشيم. محبت خواه مديرکل راه 
وشهرسازی استان تهران هم گفت: پرداخت تسهيالت 
وديعه مسکن، می تواند بازار اجاره را به آرامش برساند. 
به گفته مديرکل راه وشهرسازی استان تهران نداشتن 
سابقه  مالکيت، استفاده نکردن از تسهيالت دولتی و 
همچنين داشتن کد رهگيری از جمله شرايط برای 
دريافت تسهيالت وديعه مسکن است. سقف تسهيالت 
کمک وديعه مسکن در تهران، مراکز استان ها و ساير 
نقاط شهری به ترتيب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ ميليون تومان 
مصوب شده و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. 

نرخ سود تسهيالت وديعه مسکن ۱۸ درصد و طول 
دوره بازپرداخت ۵ ساله است.

هم اکنون برای تسهيالت ۱۰۰ ميليون تومانی وديعه 
مسکن در شهر تهران با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت 
بازپرداخت ۵ ساله، ميزان اقســاط ماهانه حدود  ۲ 
ميليون و ۵۳۹ هزار تومان است. سود اين تسهيالت 
نيز حدود ۵۲ ميليون تومان می شــود؛ به طوريکه 
بايد در مدت ۵ سال، ۱۵۲ ميليون تومان  بازگردانده 
شود.همچنين برای تســهيالت ۷۰ ميليون تومانی 
هم بايد متقاضيان مبلغی حدود يک ميليون و ۷۷۷ 
هزار تومان ماهانه پرداخت کنند و سود آن حدود ۳۷ 
ميليون تومان است؛ يعنی متقاضيان درمدت ۵ سال، 

بايد ۱۰۷ ميليون تومان به بانک بازگردانند.
برای تسهيالت ۴۰ ميليون تومانی نيز، بايد متقاضيان 
ماهانه حدود يک ميليون تومان اقســاط پرداخت 
کنند و  ميزان  سود اين تسهيالت در ۵ سال، حدود 
۲۱ ميليون تومان است که درمجموع، افراد بايد ۶۱ 
ميليون تومان باز پرداخت داشته باشند.طبق اعالم 
محمود محمــود زاده معاون وزير راه وشهرســازی 
متقاضيانی که پارســال تســهيالت وديعه مسکن 
دريافت کرده اند می توانند مابه التفاوت اين تسهيالت 
را دريافت کنند. بنابراين متقاضيانی که سال ۱۴۰۰،  
۷۰ ميليون دريافت کرده اند ۳۰ ميليون تومان مابه 

التفاوت را دريافت می کنند.
اما پروانه اصالنی مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه وشهرسازی اعالم کرده که منبع تامين تسهيالت 
کمک وديعه محدود اســت بنابراين کسانی که تا به 
امروز تسهيالت وديعه مسکن دريافت نکرده اند در 
اولويت دريافت وام هســتند. او می گويد: هدف اين 
است که واقعا وام تســهيالت وديعه مسکن صرف 
کمک وديعه اجاره مسکن شود و نه صرف خريد کاالها 

و خدمات ديگر که آثار تورمی دارند.
اصالنی گفت:  اين وام پــس از دريافت کد رهگيری 
توسط مستاجر پرداخت می شود در نتيجه توافقات 
بين موجر و مستاجر برای دريافت کد رهگيری بايد 
صورت گيرد.شرايط برای دريافت تسهيالت وديعه 
مسکن همانند سال های گذشته است و متقاضيان 
نبايد فرم ج آن ها قرمز باشد و سرپرست خانواده باشند 

و اجاره آنها امسال منعقد شده باشد.

بختياری دربــاره افزايــش ۶۰ درصدی تعرفه 
آب مشــترکان بدمصرف گفت: اگــر تغييری 
در رفتار مشــترکان بدمصرف ديده نشود، آب 
شــرب آن ها به دفعــات قطع خواهد شــد، اما 
چنانچه شــاهد تغيير رفتــار و کاهش مصرف 
 آنان باشــيم فقط يک بار بــا محدوديت روبرو 

خواهند شد.
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: امسال برای نخستين بار و براساس قانون 
با مشــترکان بدمصرف يعنی کسانی که بيش 
از دو برابــر الگو، آب مصــرف می کنند برخورد 

خواهد شد.
محمدرضا بختياری افزود: به مشترکان پرمصرف 
و بدمصرف، از طريق قبض يا پيامک اخطار های 
متواتر داده شده و از ابتدای تيرماه و بدون اخطار 
مجدد، آب شرب اين دسته از مشترکان به مدت 
دو تا پنج ســاعت در زمــان اوج مصرف، قطع 

خواهد شد. 
وی ادامه داد: برای آن دســته از مشترکانی که 
بيش از الگو، آب مصــرف کنند آب بها به صورت 

پلکانی افزايش خواهد يافت.
مديرعامل آبفای استان تهران خاطرنشان کرد: 

با اجرای اين طرح شاهد تفاوت معنادار در تعرفه 
مشــترکان بدمصرف خواهيم بــود. بختياری 
درباره افزايش ۶۰ درصدی تعرفه آب مشترکان 
بدمصرف گفت: اگر تغييری در رفتار مشترکان 
بدمصرف ديده نشود، آب شرب آن ها به دفعات 
قطع خواهد شد، اما چنانچه شاهد تغيير رفتار 
و کاهش مصرف آنان باشــيم فقــط يک بار با 

محدوديت روبرو خواهند شد. 
وی ادامــه داد: الگوی مصرف بــرای هر خانوار 
تهرانــی ۱۴ مترمکعــب در ماه يــا ۱۴۰ ليتر 
به ازای هر نفر در شــبانه روز است که ۴۰ درصد 
مشــترکان تهرانــی مطابق الگــو و ۲۰ درصد 
کمی بيــش از الگــو آب مصــرف می کنند و 
 ۲۰ درصــد باقی مانده مشــترکان پرمصرف و 

بدمصرف هستند.
مديرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
تهران خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون به طور 
متوســط در هر ثانيه ۴۰ هزار ليتر آب در شهر 
تهران مصرف می شــود و تنها بــا صرفه جويی 
۱۰ درصدی مشــترکان يعنی ۴ هــزار ليتر در 
 ثانيه، تهران از تنش آبی تابســتان امسال عبور 

خواهد کرد.

يک کارشــناس بازار مســکن با بيان اينکه رونق 
معامالت مسکن در ارديبهشت قابل پيش بينی بود و 
معموال هر ساله اتفاق می افتد گفت: به نظر نمی رسد 
اين رشد در ماه های آينده ادامه پيدا کند؛ کما اينکه 
در خردادماه شاهد افت بازار هستيم.سعيد لطفی 
اظهار کرد: معموال در ماههای پايانی و ابتدايی هر سال 
بازار مسکن رونق می گيرد و غالبا با مقداری افزايش 
قيمت همراه است. به همين خاطر رشد معامالت 
مسکن در ارديبهشت ۱۴۰۱ قابل پيش بينی بود. 
امسال يک عامل محرک در هيجان بازار تاثيرگذار 
بود.وی افزود: با توجه به تغيير قيمتی که در کاالهای 
اساسی ايجاد شد و انتظارات تورمی، قيمت مسکن در 
تهران به طور ميانگين ۶.۱ درصد نسبت به فروردين 
افزايش پيدا کرد. البته نرخهای پيشنهادی باالتر از 
اين رقم بود اما لزوما قيمتی که مدنظر فروشنده است 

در معامالت تحقق پيدا نمی کند.
اين کارشناس بازار مســکن با بيان اينکه به نظر 
نمی رسد رشد هيجان گونه بازار در ماههای آينده 
ادامه يابد، گفت: چيزی که ما از کف بازار مشاهده 
می کنيم در خردادماه بازار افت کرده است. با توجه 
به جهش ســنگين قيمت خانه طی چهار ســال 
گذشته بازار ملک ظرفيت افزايش شديد قيمت 

را ندارد. به گفته لطفی، نرخ رشــد قيمت مسکن 
کمتر از تورم عمومی اســت. تورم نقطه به نقطه 
مسکن شــهر تهران در ارديبهشت ماه ۲۶ درصد 
اعالم شد در حالی که تورم عمومی در محدوده ۴۰ 
درصد قرار دارد. در واقع مسکن ۱۴ درصد بازدهی 
منفی را تجربــه می کند و عليرغم رشــد قيمت 
 اسمی مسکن، قيمت واقعی آن ۱۴ درصد کاهش

 يافته است.
وی درباره عوامل محرک بازار مسکن اظهار کرد: 
تورم عمومی، هزينه های ساخت، توان طرف تقاضا 
و  تغييرات بازارهای موازی می تواند بر بازار مسکن 
تاثيرگذار باشد. به هر حال وقتی با تورم مواجهيم 
نمی توانيم انتظار داشته باشيم رشد قيمت مسکن 
صفر شود. فقط به داليل متعدد ممکن است سرعت 
رشد آن کاهش يابد که از سال گذشته تاکنون اين 

روند بر بازار مسکن حاکم بوده است.
اين کارشناس بازار مســکن تصريح کرد: قيمت 
نهاده های ساختمانی نسبت به اواخر سال گذشته 
مقداری افزايش يافته اســت. اين مساله به رشد 
قيمت واحدهای نوساز يا پروژه های در حال ساخت 
می انجامد. اما همانطور که گفتــم بازار ظرفيت 

افزايش سنگين ندارد.

با وجود آنکه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در ابالغيه ای به استانداران کشور خواستار برخورد 
با قاچاق کاال در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت 
۲ ماه از اين ابالغيه هنوز نتيجه آن مشخص نيست.

 به گزارش هر، برخی از دستگاه های متولی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در طی ســال های گذشــته با 
رويکردی غيرکارآمد نتوانســته اند تأثيرگذاری 
مطلوبی در زمينه کشــف و ضبط کاالی قاچاق 
داشته باشند؛ اين مســئله به خصوص در سطح 
عرضه قابل لمس است. عرضه عيان لوازم خارجی 
قاچاق در مغازه ها و همچنين فروش پوشاک قاچاق 
خارجی در بازار و فضای مجازی نشان دهنده عدم 
موفقيت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مسير 

مبارزه با قاچاق کاال بوده است.
ضعف در برخورد، کشف و ضبط کاالی قاچاق در 
کشور خود را در آمارهای متعدد و متشدد ميزان 
گردش مالی کاالی قاچاق نشــان داده اســت به 
طوری که در ســال های اخير آمار دقيق و شفافی 
در زمينه ميزان قاچاق وجود نداشته است. به طور 
مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
رقم ســاالنه قاچاق را رقمی در حدود ۱۲ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون دالر اعالم کرده اســت اما مجلس 

برآورد خود را از اين رقم در حدود ۲۵ ميليارد دالر 
دانسته است. اکنون با شرايطی مواجه هستيم که 
با گذشت ۱۷ سال از تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و ۸ سال از تصويب قانون آن، هنوز هم به 
عقيده کارشناسان و فعاالن اقتصادی قانون مبارزه 
با قاچاق در عمل نتوانسته به نتيجه مطلوب خود 

نائل شود.
در ســالهای اخير برخورد سيستمی و استفاده از 
ابزارهای سامانه ای همچون شناسه کاال و سامانه 
جامع تجارت مورد توجه بيشتری قرار گرفته است 
و همين قضيه توانسته اســت اثرات شگرفی در 
زمينه کنترل قاچاق ايفا کند؛ اما مســئله قاچاق 
کاال هنوز هم يکی از بزرگترين معضالت اقتصاد 

ايران است.
با وجود آنکه در فروردين ماه ســال جاری، علی 
مويدی، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
ابالغيه ای به استانداران کشور خواستار برخورد با 
قاچاق کاال در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت 
۲ ماه از اين ابالغيه مشــخص نيســت اقدامات 
دســتگاه های متولی برخورد با قاچاق در سطح 
عرضه به چه ميزان موفقيت آميــز بوده و اهداف 

تعيين شده، تحقق يافته است.

دبير هيات مديره اتحاديه 
طــال و جواهر تهــران می 
گويد: قيمت ها در بازار طال 
تحت تاثير نــرخ ارز و جو 
روانی حاکــم، کاذب بوده و 
در صورت کنترل بازار ارز، قيمت ها بين يک تا ۳ درصد 
کاهش خواهد يافت. نادر بذرافشان در مورد وضعيت 
بازار طال، اظهار کرد: در حال حاضر قيمت ها در بازار 
طال به دليل نوسانات نرخ ارز و جو روانی حاکم مبنی 
بر اينکه نرخ ها باالتر خواهد رفت، دچار افزايش کاذب 

شده است و قيمت های فعلی قيمت واقعی نيست.
اين روزها کــه دائم تجربه تغييــر قيمت کاالهای 
مختلف را لمس می کنيم، بازار سکه و طال هم عقب 
نماند و مدت زمانی است که قيمت ها روند صعودی 
قابل توجهی را طی می کنند. برخی ســيگنال های 
برجامــی را بهانه می کنند و برخــی ديگر موضوع 

افزايش قيمــت طالی جهانــی در ماه های اخير را 
دليل باال رفتن قيمت سکه و طال عنوان می کنند. 
البته ناگفتــه نماند که بازار ســکه و طال هم مانند 
ساير بازارها نتوانست از ترکش های جنگ روسيه و 

اوکراين در امان بماند.
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر تهران افزود: 
احتمال اينکه قيمت ها در بــازار طال بين يک تا ۳ 
درصد کاهش يابد وجود دارد منتهی الزم است که 
بانک مرکزی نســبت به کنترل و نظارت بر بازار ارز 
جهت کاهش يا ثبات قيمت ها در اين بازار اقدام کند. 
وی ادامه داد: طی هفته جاری نرخ جهانی طال ۹ دالر 
کاهش يافت با اين حال قيمت ها در بازار داخل تحت 
تأثير نرخ ارز و جو روانی، بيش از حد باال رفته است. 
بذرافشــان گفت: قيمت ها در بازار طال به اوج خود 
رسيده است و می توان گفت که اين قيمت ها، واقعی 
نيستند. هم اکنون قيمت هر سکه بهار آزادی مبلغ 

يک ميليون و ۱۹۵ هزار تومان حباب دارد.
يک کارشناس بازار طال و سکه نيز با بيان اينکه افزايش 

تقاضا منجربه افزايش حباب سکه شده است، گفت: 
پيش بينی می شود روند قيمت طال و سکه در روزهای 
آينده افزايشی باشد. عباد محمدولی اظهار کرد: زمانی 
که با نوسانات قيمت طال و سکه به ويژه با روند افزايشی 
در بازار مواجه می شــويم، تقاضا برای خريد افزايش 
می يابد. با افزايش تقاضا درحالی که عرضه کم است، 
حباب ايجاد می شود. علت اصلی افزايش حباب سکه 

در بازار ايران افزايش تقاضا و کاهش عرضه است.
وی افزود: با توجه به اينکه مدت ها است قيمت طال 
تثبيت نشده و وقفه ای که در مذاکرات ايجاد شده و 
خبرهايی که حول محو روسيه و کمبود گندم منتشر 
شده است، تقاضا برای ذخيره طال در بازارهای جهانی 
افزايش يافته است. همين موضوع منجر به تغييراتی 
در انس جهانی طال شده به نحوی که در يکی دو ماه 

گذشته هر انس طال به ۲,۰۶۰ دالر نيز رسيد.
در همين زمينه رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: اين روزها قيمت 
ســکه تابع نرخ ارز و از همه مهم تر انتظارات تورمی 

است. افزايش بی رويه قيمت طال و سکه در شرايطی 
که قيمت انس جهانی طال تا حدودی به سمت ثبات 
رفته است، متأثر از بی ثباتی بازار ارز در داخل کشور 
اســت. ابراهيم محمدولی اضافه کرد: اگر موضوع 
قيمت ارز به همين شکل نوسان داشته باشد و همه 
نوساناتش هم افزايشی باشد و اين اتفاقات در بازار 
آزاد ارز هم بيافتد، انتظاری جز اينکه بازار طال و سکه 
افزايش داشته باشند نبايد داشته باشيم. اينکه اين 
افزايش ادامه دارد يا نه، بستگی به شرايط بازار دارد 
اما صنعت طال برايش خوشايند است که بازار ثبات 
واقعی خودش را پيدا کند تا در آن دادوســتد انجام 
شود. وقتی قيمت ها نوسان داشته باشد داد وستدی 

انجام نمی شود.
به گفته وی، متاسفانه نوســانات قيمت اين روزها 
باعث رکود شديد در بازار سکه و طال شده است. نرخ 
ارز مســير اصلی قيمت گذاری روی سکه را تعيين 
می کند و با توجه به وضعيت قيمت دالر، ســرعت 

قيمت سکه در مسير صعودی قرار گرفته است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت ها در بازار طال کاذب است؟

پیشروی قیمت طال 
ترکش های جنگ روسیه و اوکراین در بازار طال 

طرح برخورد با قاچاق کاال متوقف شده است؟بازار ملک ظرفيت افزايش شديد قيمت را نداردقطع آب مشترکان بدمصرف تهرانی از ابتدای تيرماه

برخورد با مشاوران امالکی که اجاره باالی سقف ۲۵ درصد ثبت کنند

لزوم حذف قراردادهای صوری اجاره بها 

دبيــر انجمن صنفــی کارفرمايــان صنعت ســيمان گفت: 
قيمت ســيمان در بورس کاال رقابتی شده اســت و اگر اين 
روند ادامه داشــته باشــد به نظر می رســد قيمت  سيمان از 
 هفته هــای آتــی در اســتان های پرمصــرف افزايــش 

پيدا کند. 
عبدالرضا شــيخان با اشــاره به وضعيت بازار ســيمان بعد 
از اعمــال محدوديت های مصــرف برق در صنايــع، گفت: 
بازار ســيمان پيش از اعمــال محدوديــت در مصرف برق 
ملتهب نبود و شــرايط آرامی را پشــت ســر می گذراند اما 
بعد از اجــرای بخش نامه محدوديت مصــرف برق در صنايع 
سيمان و فوالد؛ متقاضيان ســيمان برای خريد اين محصول 

 به بــورس کاال هجــوم آوردند و قيمت ســيمان افزايشــی 
شد. 

وی با بيان اينکه تبعات افزايش نرخ ســيمان در بورس کاال 
بر نرخ اين محصــول در بــازار آزاد تاثير می گــذارد، افزود: 
قيمت ســيمان در بورس کاال رقابتی شده اســت و اگر اين 
روند ادامه داشــته باشــد به نظر می رســد قيمت  ســيمان 
 از هفته هــای آتــی در اســتان های پرمصــرف افزايــش 

پيدا کند. 
شيخان تاکيد کرد: بخش خصوصی همواره از دولت تقاضا دارد 
پيش اجرای مصوبات از فعاالن اين حوزه مشورت بگيرد تا با 

مديريت، تبعات اجرای مصوبات را به حداقل برسانند.

 بــه گفتــه دبيــر انجمــن صنفــی کارفرمايــان صنعت 
ســيمان؛ کارخانجات ســيمان با توجــه به نيــاز چندين 
مگاوات برق خريــداری کردنــد و کارخانجــات می توانند 
 در شــرايط بحرانــی حــدود ۳۰ درصــد مصرف خــود را 

مديريت کنند.
اين فعال اقتصادی ادامه داد: اگر خواهــان ادامه روند توليد، 
کاهــش التهاب بــازار و افزايــش عرضه ســيمان در بورس 
کاال هســتيم بهتر اســت که ۷۰ درصد تقاضــای خريداری 
شــده برق از ســوی کارخانجات ســيمان به آنها تخصيص 
 داده شــود اما به نظر می رســد اين مهم قابليت اجرا شــدن 

ندارد.

شــيخان با بيان اينکه کوره های ســيمان به حداقل برق نياز 
دارند و نمی توان آنها را خاموش و روشــن کرد، افزود: ترتيب 
خاموش و روشــن کردن کوره ها مشخص اســت و نمی توان 
به صورت دفعــی آنها را خاموش کرد چراکه آجرهای نســوز 
آن ريــزش می کننــد و از آنجايی کــه بخشــی از آجرهايی 
 نسوز گران و وارداتی اســت به کارخانه ها آسيب های جدی 

وارد می شود.
وی با اشــاره به پيشنهاد انجمن ســيمان برای تقليل تبعات 
کاهش ســاعت برق مصرفی کارخانه ها، گفــت: برق منطقه 
در روز ســاعت اســتفاده از برق را برای کارخانه ها مشخص 
کند و اجــازه فعاليت در شــب را به صــورت ۱۰۰ درصد به 

آنها بدهد تــا کارخانه هــا بتوانند کلينکرهايی توليد شــده 
را ســايش و در ســيلوها بريزند تا متقاضيان خريد سيمان 
بتوانند صبح ســيمان را از ســيلوها برداشــت کننــد. اما 
متاســفانه اين هماهنگی ايجاد نمی شــود که اگر می شــد 
 می توانســتيم شــاهد بســياری از التهاب هــای موجــود 

در بازار نباشيم. 
دبيــر انجمن صنفــی کارفرمايــان صنعت ســيمان قيمت 
پايــه ســيمان درب کارخانــه را حــدود ۲۸ هــزار تومان 
اعالم کــرد و افــزود: هزينــه حمــل و نقل، ســود عامل و 
 ماليات بــر ارزش افزوده نيز بــر قيمت پايه ســيمان اضافه 

می شود.

التهاب در بازار سيمان بعد از قطعی برق
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برگزاری نمايشگاه مجازی بين المللی با پلتفرم ايرانی 
دانش بنيان ها

پلتفرم نمایشگاه مجازی یکی از شرکت های دانش بنیان این امکان را برای 
غرفه داران فراهم می کند تا آخرین محصوالت و خدمات خود را به طیف 
گسترده ای از مخاطبان از سراســر جهان به صورت مجازی عرضه کنند. 
ناصر محمودی، مدیر عامل این شــرکت تعاونی دانش بنیان با اشــاره به 
پیاده سازی پلتفرم نمایشگاه مجازی، گفت: نمایشگاه مجازی این امکان را 
برای غرفه داران فراهم می کند تا انواع کلیپ های ویدئویی، گالری عکس، 
اطالعات متنی، اینفوگرافی و انواع کاتالوگ و بروشور با امکان دانلود را در 

اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.
وی ادامه داد: در این پلتفرم بازدیدکنندگان بــه راحتی می توانند تنها با 
یک کلیک از طریق رایانه و یا تلفن همراه خود از نمایشــگاه بازدید کنند. 
استفاده از پلتفرم نمایشگاه مجازی یکی از بهترین فرصت ها برای صاحبان 
کسب و کار است تا با بهره گیری از فناوری به روز اطالع رسانی چندرسانه ای 

محصوالت و خدمات خود را به شکل نامحدود به مخاطبان عرضه کنند.
به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، محمودی با 
بیان اینکه مخاطبان در هر زمان و مکان در این پلتفرم می توانند محصوالت 
یا خدمات کسب و کارها و مشاغل را مشــاهده و بررسی کنند و با دیگران 
به اشتراک بگذارند، خاطر نشــان کرد: در نمایشگاه مجازی امکان حضور 
تعداد بیشتری از مشتریان، ثبت کلیه فعالیت های بازدیدکنندگان و ارائه 
آن به غرفه داران، امکان فعالیت برای مدت طوالنی تر و فراهم بودن امکانات 
مختلف در یک پلتفرم جهت تعامل بهتر با دیگر شرکت کنندگان فراهم 

شده است.
این مدیر حوزه دانش بنیان با اشــاره به این که در توسعه پلتفرم نمایشگاه 
مجازی از هیچ ماژول آماده ای اســتفاده نشــده، گفت: تمامی امکانات و 
قابلیت های این سامانه تحت وب از پایه کدنویسی شده و این باعث می شود 
محصول قابلیت توسعه و سفارشی سازی داشته باشد. همچنین از مزایای 
دیگر این محصول می تــوان به پنل جداگانه بــرای صاحبان غرفه جهت 

مدیریت محتوا اشاره کرد.

افزايش ارزش بيت كوين سراب است؟
قیمت بیت کوین به ۳۱ هــزار و ۵۰۰ دالر بهبود یافت امــا معامله گران 
می گویند که این افزایش قیمت با نزولی بیشــتری همراه خواهد شــد. 
قیمت بیت کوین به سطح مقاومت قوی در ۳۱هزار و ۵۰۰ دالر بازگشت 
اما معامله گران هشدار می دهند که محتمل ترین نتیجه آن نوسانات دیگر 

است.
قیمت کوتاه مدت بیت کوین )BTC( تحت تسلط نوسانات زیاد در محدوده 
۳۱هزار دالر تا ۳۲هزار دالر اســت و معکوس شدن ۶ ژوئن در این مرحله 
باعث فروش سریع شــد که قیمت را به ۲۹هزار و ۲۰۰ دالر کاهش داد. با 
کمال تعجب، در ۷ ژوئن، قیمت بیت کوین به ســرعت معکوس شد زیرا 
بیت کوین به ۳۱هزار و ۵۰۰ دالر بازگشت اما با توجه به عدم پذیرش فعلی 
در این سطح، معامله گران احتماال محتاطانه عمل می کنند نه اینکه انتظار 

افزایش سریع تا ۳۵هزار دالر را داشته باشند.
تجارت محدود دامنه ای که در حال حاضر بــر بیت کوین تاثیر می گذارد 
توســط تحلیلگر رمزارز مورد بررســی قرار گرفت و نموداری منتشر کرد 
که »محدوده پاکی« بیت کوین را مشخص می کند، محدوده ای که حدود 
یک ماه بیت کوین در آن گیر کرده است. این تحلیلگر گفت: آنچه در داخل 
محدوده رخ می دهد و آنچه در محدوده باال اتفــاق افتاده بیانگر محدوده 
توزیع مجدد واضح اســت. البته معامله گر کریپتو و کاربر مستعار توییتر 
فینیکس، نتیجه کمی متفاوت نسبت به کاهش فعلی بازار پیشنهاد و اشاره 

کرد که شاهد موارد مشابه بیشتری خواهیم بود.
کوین گزارش کرد، برای معامله گرانی که تالش می کنند تا حدی بفهمند 
پایین ترین سطح ممکن است کجا باشد، تحلیلگر بازار و کاربر مستعار توییتر 
نموداری منتشر کرد که میانگین متحرک نمایی-EMA-۲۰۰( ۲۰۰( را 
 ،Rekt Capital به عنوان یک شاخص کلیدی نشــان می دهد. به گفته
تاریخچه قیمت بیت کوین نشــان می دهد، هنگامی که به باالی میانگین 
متحرک نمایی آبی ۵۰ هفته ای می شــکند، تمایل به تایید روند صعودی 
دارد، از سوی دیگر، EMA ســیاه ۲۰۰ هفته ای تمایل به تایید حداکثر 

فرصت مالی زمانی که به آن می رسد و ریزش می کند را تایید کرده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۶ تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۳۲ درصد بیشتر شده 
اســت. در حال حاضر ۴۶.۸۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۵۰ درصد کاهش داشته است. حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشــته ۸۴.۰۱ میلیارد دالر است 
که ۳.۵۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۸.۵۷ میلیارد دالر است که ۱۰.۲۰ درصد از کل حجم ۲۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون 
۷۴.۰۲ میلیارد دالر اســت که ۸۸.۱۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

اخراج كارمندان IBM در روسيه
شرکت IBM خاتمه تدریجی فعالیت هایش و اخراج کارمندان در روسیه را 
آغاز خواهد کرد.شرکت IBM فعالیت های تجاری خود در روسیه را در مارس 
متوقف کرد و به موج شرکت های غربی دیگری پیوست که در واکنش به حمله 
نظامی مسکو به اوکراین، فروش در روسیه را متوقف کرده یا به طور کامل از این 
کشور خارج شــدند. با وجود این که IBM دیگر فعالیتی در روسیه نداشت، 
اما همچنان به پرداخت حقوق به کارمندان خود در این کشــور ادامه داد. اما 
تحریمهای آمریکا علیه بانکهای روسی، پرداخت حقوق به کارمندان روسی را 

برای IBM دشوارتر کرده است.
خاتمه فعالیت IBM به معنای آن است که این شرکت به خدمت کارکنان خود 
در روسیه خاتمه می دهد. کریشنا آرویند، مدیرعامل IBM در یادداشتی اعالم 
کرد: این فرآیند امروز شروع شده و به جدایی نیروی کار بومی ما منتجر می شود. 
همکاران ما در روسیه تقصیری ندارند و ماه ها استرس و بالتکلیفی را تحمل 
کرده اند. می دانیم که این خبر ناگوار است و می خواهم به آنها اطمینان دهم که 
شرکت IBM همچنان از آنها حمایت می کند و همه اقدامات معقول را برای 

فراهم کردن پشتیبانی و انجام منظم این تغییر تا حد ممکن، انجام می دهد.
شرکت IBM به سرمایه گذاران اعالم کرد دیگر در روسیه فعالیت نمی کند 
و کسب و کار در این کشــور تاثیری روی نتایج مالی IBM نخواهد داشت. 
روسیه سال گذشته تنها ۰.۵ درصد معادل ۳۰۰ میلیون دالر در مجموع درآمد 
IBM به میزان ۵۷.۴ میلیارد دالر، سهم داشت.بر اساس گزارش وب سایت 
انگجت، شرکت IBM شماری مشتری مهم در روسیه شامل بانکهای فدرال، 
شرکت های انرژی و راه آهن روسیه داشت. این شرکت حتی در سال ۲۰۱۹ 
کنفرانس تینک را در روسیه برگزار کرد که در آن بسیاری از مشتریان روسی 
خود را برجسته ســاخت. اما از مارس دیگر کاال، قطعات، نرم افزار، خدمات، 

مشاوره و فناوری به شرکت های روسی ارائه نمی کند.

اخبار

ساخت باتری های تسال در چین
مدیرعامل شرکت خودروسازی چینی بی وای دی اعالم کرد که به زودی باتری های تسال را عرضه خواهد کرد. یکی از مدیران ارشد شرکت خودروسازی بی وای دی در ویدئویی گفت که بی وای دی چین در حال 

آماده شدن برای عرضه باتری تسالست. یوبو لیان معاون ارشد این خودورسازی در مصاحبه ای گفت: ما اکنون دوستان خوبی با ایالن ماسک هستیم و به زودی باتری های تسال را می سازیم. خودروسازی 
بی وای دی، بزرگ ترین تولیدکننده ناوگان در جهان از جمله وسایل نقلیه الکتریکی و پالگین هیبریدی، روی تامین باتری برای خودروسازان دیگر از جمله تویوتا کار کرده است. بی وای دی در سال ۲۰۲۰، به 

طور رسمی باتری Blade خود را عرضه کرد که یک باتری لیتیوم آهن فسفات بود که نسبت به سایر جایگزین های موجود در بازار ایمن تر است و آتش نمی گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از دستور رئیس جمهور برای 
طراحی بســته کنترل تورم 
برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ 
خبر داد. در شــرایطی که با 
افزایش روزانه قیمتها روبرو هستیم، رئیس جمهور در 
ماموریتی جدید وزیر اقتصاد را مامور تدوین بسته ضد 
تورمی ویژه کرده است. هرچند وزیر اقتصاد رونمایی از 
بسته جدید را به تکمیل و اصالح آن موکول کرده اما 
فعاالن اقتصادی معتقدند ماندگاری تورم در کشــور 
ما بیش از ۵۰ ســال طول کشیده و این نشان می دهد 
سیاست های مهار تورم، سیاست های موفقی نبوده و 

راهکارهای گذشته هم مؤثر نبوده است.
متاسفانه راهکارهای اجرا شــده در کشور برای مهار 
تورم، راهکارهای درمانی نبوده و برنامه ها بیشتر نقش 
مســکن دارند تا درمان ریشــه ای. حدود ۱۸۰ کشور 

جهان توانســته اند تورم را درمان کنند، بنابراین تورم 
بیماری عالج پذیری است که در کشور ما عالج نشده 
و به صورت بیماری مزمن درآمده است. سیاستگذاران 
در این بخش به این نتیجه رسیده اند از طریق کنترل 
زنجیره ارزش می توان قیمت ها را کنترل کرد. اما این 
برنامه ای است که تقریباً در ۵۰ سال گذشته هم اجرا 
شده و اگر اصرار به تکرار این برنامه باشد همان نتایج 
هم به دست می آید. اشــکال این سیاست آن است که 
همواره مجری می تواند ادعا کند که مســائل دیگری 

موجب شده در کنترل تورم موفق نباشیم.
اما وزیر اقتصاد درباره طرح وزارت اقتصاد برای متوقف 
کردن گرانی ها، گفت: با توجه به ابعاد فشار هزینه ای که 
بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد، هم 
برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم 
افزایش قیمت های بین المللی که موجب شد بسیاری از 
کاالهای مورد نیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد 
اولیه تولید گران شــود و افزایش قیمت داشته باشیم. 
رییس جمهور به عنوان یک اولویت مطرح کردند که 
حتماً برای ۹ ماه باقی مانده سال یک بسته کنترل تورم 

ویژه داشته باشیم. احسان خاندوزی خاطرنشان کرد: 
بانک مرکزی و وزارت خانه های صنعت و اقتصاد مکلف 
شدند که کمک کنند که این بسته ضد تورمی ۹ ماهه 
باقی مانده ۱۴۰۱ تهیه شــود. امروز این بسته آماده و 

یک بار به رییس جمهور ارایه شد و در حال اصالح نهایی 
و اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت است که به 
محض اعمال اصالحات نهایی حتما به صورت رسمی 

از آن رونمایی می شود.

بسته ضد تورمی دولت به كاهش قيمتها منجر خواهد شد؟

طراحی بسته  کنترل تورم

دالیل  رشد تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

زمانی که دولت صحبت از تدوین بسته کنترل تورم ویژه می کند یعنی قبول دارد گرانی اتفاق افتاده است. متاسفانه در هیچ دولتی تا به امروز صحبت از بسته مبارزه با تورم نبوده است. در تدوین بسته ضد تورمی باید به دالیل ایجاد 
تورم آگاه بود. زمانی که دالیل تورم شناسایی شود می توان برای کنترل و کاهش آن راهکارهای مناسب را تدوین کرد. 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دالیل تورم افزایش نرخ ارز، تحریم ها، رهاســازی مصوبه های دولت برای کنترل قیمتها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی، افزایش عوارض واردات و... است. اما دریغ از اینکه دولتها 
از این دالیل نام ببرند. بسته ضد تورمی که دالیل تورم در آن مشخص نباشد و راهبردهای آن به سمت کاهش قیمت تمام شده و کاهش تبعات منفی آن نباشد، هیچ خاصیتی نخواهد داشت و نام آن بسته مبارزه با تورم نیست. 

پیش بینی این است که در این بسته یکی از راهکارهای کنترل تورم افزایش بهره وری و تولید باشد. اگر دولت بخواهد از این راهکار و امثال آن برای مبارزه با تورم استفاده کند هیچ گونه تاثیری در بازارها نخواهد داشت. وقتی خبر 
از تدوین بسته تورمی و مبارزه با تورم می دهیم یعنی قصد این است که قیمتها کاهش پیدا کند. حتی اگر اجرای این بسته به ثبات قیمتها هم منجر شود باز هم شاهکار است. مگر می شود افزایش قیمتها روزانه باشد. این در حالی 

است که مردم خواستار بازگشت قیمتها به قبل هستند. 
وقتی تورم در یک کاال رخ می دهد تمامی کاالهای جایگزین شده نیز رشد قیمت را تجربه می کنند. بسته ویژه باید به کاهش قیمتها منتهی شود. فاصله بســیار زیاد قیمتها درب کارخانه با خرده فروشی ها، عدم نظارت دولت، 
 صحه گذاشتن بر روی قیمتهایی که بدون دلیل افزایش پیدا می کنند و... باید برطرف شود. افزایش قیمتها و گرانی اتفاق افتاده و تدوین بسته تورمی ویژه نشان می دهد دولت به دنبال راه چاره است. گرانی اتفاق افتاده و افزایش 

قیمت ها بیش از رشد یارانه بوده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

گزارش های رســمی بانک مرکزی از رشد سهم 
واحدهای مسکونی قدیمی ســاز و کاهش سهم 
واحدهــای نوســاز حکایــت دارد؛ رواج خرید 
واحدهای قدیمی ساز در میان خریداران مسکن 
و قــرار گرفتــن میلیون ها شــهروند در معرض 
آسیب های ناشی از این گونه واحدهای مسکونی، 
از دیگر میراث های دولت قبل اســت که اصالح 
آن زمان بر است. به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم 
میراث دار بحران های بســیاری به ویژه در حوزه 
اقتصادی است؛ از جمله مهم ترین بازارهایی که در 
طول هشت سال مدیریت دولت قبل دچار بحران 

شد، بازار مسکن است.
رشد شدید قیمت مســکن به ویژه طی پنج سال 
اخیر، هزینه ســنگینی را به آحاد مردم تحمیل 
کرده اســت. رشــد میانگین قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی به حدود ۱۰ برابر قیمت سال ۹۲، 
عمق بحران ناشی از سوءمدیریت دولت یازدهم 
و دوازدهم را به وضوح نشــان می دهــد. با توجه 
به سهم بســیار زیاد و البته رو به رشد مسکن از 
سبد هزینه های خانوار، فشار شدید ناشی از رشد 
هزینه های تامین مسکن )اعم از خرید یا اجاره(، 
معیشت بسیاری از مردم را سخت و خانه دار شدن 
را برای اکثر اجاره نشــینان عماًل غیرممکن کرده 
اســت. تاکنون برای بیان بحران به جــا مانده از 
دولت قبل در بازار مسکن به رشد قیمت ها اشاره 
شده اما جنبه های دیگر این بحران کمتر روایت 
شده است.بررسی آمارهای معامالت مسکن نشان 
می دهد خریداران برای غلبه بر افزایش قیمت ها، 
به خرید واحدهای مســکونی قدیمی ســاز روی 

آورده اند. 
ارقامــی که در نمــودار فوق نمایش داده شــده 
مربوط به فروردین ماه هر ســال است. همان طور 
که مشاهده می شود، سهم واحدهای مسکونی با 

عمر بنای کمتر از ۵ سال از حدود نصف معامالت 
به حــدود یک چهــارم معامالت کاهــش یافته 
اســت. در مقابل اما ســهم واحدهای مسکونی 
با عمر بنای بیش از ۲۰ ســال حدوداً ســه برابر 
شده است.افت شــدید ساخت وســاز در دولت 
گذشــته به حدود نصف آمار ثبت شده در دولت 
دهم از یک سو و رشــد جهشی قیمت مسکن در 
طول سال های اخیر از ســوی دیگر، متقاضیان 
خریــد مســکن را ناگزیــر از خریــد واحدهای 
مسکونی با عمر باال کرده اســت. این آمار بیانگر 
این حقیقت اســت کــه بســیاری از خریداران 
مسکن برای تامین ســرپناه در شرایط اوج گیری 
 قیمت ها، ناچار بــه خرید واحدهای مســکونی 

قدیمی ساز شدند.
نکته دیگــری کــه از آمارهای بانــک مرکزی 
مشاهده می شــود، وخیم شدن بی وقفه این روند 
در طول مدیریت دولت گذشــته است. در واقع 
رونق خرید واحدهای مســکونی قدیمی ساز به 
روشــی رایج میــان خریداران تبدیل شــده که 
اصالح این روند طبیعتاً نیازمند اصالحات عمیق 
و مؤثر در بازار مسکن اســت. روی گردانی مردم 
از خرید واحدهای نوســاز به ســبب قیمت های 
نجومی و پناه بردن بــه واحدهای قدیمی و حتی 
کلنگی، تبعات اجتماعی دیگــری نیز دارد. این 
مســئله از نگاه کالن زمینه ســاز آسیب پذیری 
بیشــتر کشــور و از جمله کالن شــهر تهران در 
برابر حوادث و بالیــای طبیعــی از جمله زلزله 
است. فرســودگی واحدهای قدیمی ساز و رعایت 
نشدن بسیاری از استانداردهای ساختمان سازی 
 در آنها، جمعیت بســیاری از مــردم را در خطر 

قرار می دهد.
اینها تنها بخشــی از آوار اهمال دولت گذشته در 
تامین مسکن برای آحاد مردم است. با این حال در 

میانه این بحران، دولت سیزدهم با آگاهی از این 
چالش ها، عزم خود را برای تامین مسکن مردم و 
به ویژه قشرهای متوسط و کم درآمد جزم کرده تا 
با اجرای طرح نهضت ملی مســکن، وضعیت این 
بازار را تا حدودی از شــرایط بحرانی خارج کند. 
در همین زمینه کارشناس بازار مسکن نیز با بیان 
اینکه به نظر نمی رسد رشد هیجان گونه بازار در 
ماه های آینده ادامه یابد، گفــت: چیزی که ما از 
کف بازار مشاهده می کنیم در خردادماه بازار افت 
کرده است. با توجه به جهش سنگین قیمت خانه 
طی چهار سال گذشته بازار ملک ظرفیت افزایش 

شدید قیمت را ندارد.
لطفی با بیــان اینکه رونق معامالت مســکن در 
اردیبهشــت قابل پیش بینی بــود و معموال هر 
ســاله اتفاق می افتد گفت: به نظر نمی رسد این 
رشد در ماه های آینده ادامه پیدا کند؛ کما اینکه 
در خردادماه شــاهد افت بازار هســتیم. سعید 
لطفی اظهار کــرد: معموال در ماه هــای پایانی و 
ابتدایی هر ســال بازار مســکن رونق می گیرد و 
غالبا بــا مقداری افزایش قیمت همراه اســت. به 
همین خاطر رشد معامالت مسکن در اردیبهشت 
۱۴۰۱ قابــل پیش بینی بود. امســال یک عامل 
محرک در هیجان بازار تاثیرگذار بود. وی افزود: 
با توجه به تغییر قیمتی که در کاال های اساســی 
ایجاد شــد و انتظــارات تورمی، قیمت مســکن 
در تهران به طــور میانگین ۶.۱ درصد نســبت 
به فروردین افزایــش پیدا کــرد. البته نرخ های 
پیشنهادی باالتر از این رقم بود، اما لزوما قیمتی 
 که مدنظر فروشــنده اســت در معامالت تحقق 

پیدا نمی کند.
این کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه به نظر 
نمی رسد رشد هیجان گونه بازار در ماه های آینده 
ادامه یابد، گفت: چیزی که ما از کف بازار مشاهده 

می کنیــم در خردادماه بازار افت کرده اســت. با 
توجه به جهش ســنگین قیمت خانه طی چهار 
سال گذشــته بازار ملک ظرفیت افزایش شدید 
قیمت را ندارد. به گفته لطفی، نرخ رشــد قیمت 
مسکن کمتر از تورم عمومی اســت. تورم نقطه 
به نقطه مســکن شــهر تهران در اردیبهشت ماه 
۲۶ درصد اعالم شد در حالی که تورم عمومی در 
محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. در واقع مسکن ۱۴ 
درصد بازدهی منفــی را تجربه می کند و علیرغم 
رشد قیمت اسمی مســکن، قیمت واقعی آن ۱۴ 

درصد کاهش یافته است.
وی درباره عوامل محرک بازار مسکن اظهار کرد: 
تورم عمومــی، هزینه های ســاخت، توان طرف 
تقاضا و تغییرات بازار های موازی می تواند بر بازار 
مسکن تاثیرگذار باشــد. به هر حال وقتی با تورم 
مواجهیم نمی توانیم انتظار داشــته باشیم رشد 
قیمت مسکن صفر شــود. فقط به دالیل متعدد 
ممکن است سرعت رشــد آن کاهش یابد که از 
 سال گذشته تاکنون این روند بر بازار مسکن حاکم 

بوده است.
این کارشناس بازار مســکن تصریح کرد: قیمت 
نهاده های ساختمانی نسبت به اواخر سال گذشته 
مقداری افزایش یافته اســت. این مساله به رشد 
قیمت واحد های نوســاز یا پروژه هــای در حال 
ســاخت می انجامد. اما همانطور کــه گفتم بازار 
ظرفیت افزایش سنگین ندارد.لطفی درخصوص 
پیش بینی بازار مسکن در سال جاری خاطرنشان 
کرد: از ســال گذشــته تاکنون قیمت ها به ثبات 
رســیده و احتماال همین روند در ســال ۱۴۰۱ 
نیز ادامه می یابد. نوســانات ماهیانه دور از انتظار 
نیســت، اما در روند کلی انتظار یک بازار باثبات 
را در مقایســه با تورم عمومی و دیگر بخش های 

اقتصادی داریم. 

کشورها و قانونگذاران اتحادیه اروپا توافق کردند 
دستگاه های الکترونیکی قابل حمل جدید باید تا 
پاییز سال ۲۰۲۴ از کابل شارژر یو اس بی نوع سی 
استفاده کنند. با این توافق، شرکت اپل باید کابل 
شارژ آیفون هایی که در اروپا فروخته می شود را تا 

سال ۲۰۲۴ تغییر دهد.
این مداخله سیاسی که کمیسیون اروپا می گوید 
زندگــی را بــرای مصــرف کننــدگان راحت تر 
کــرده و به صرفــه جویــی در پــول آنها کمک 
می کند، پس از آن صورت گرفت که شــرکت ها 
نتوانستند به راه کار مشــترکی دست پیدا کنند. 
اتحادیه اروپا تحــت تاثیر شــکایتهای کاربران 
آیفون و اندروید درباره اجبار آنها به اســتفاده از 
شــارژرهای مختلف برای دستگاه هایشان، بیش 
 از یک دهه، خواســتار یک پورت شــارژ موبایل 

یکسان است.
کابل شارژ مورد استفاده برای آیفون و دستگاه های 

اندرویدی متفاوت اســت. اپل پیش تر هشــدار 
داده بود چنین پیشــنهادی، به نــوآوری لطمه 
زده و کوهــی از زباله های الکترونیکــی را ایجاد 
می کند. با این حال ارزش ســهام این شــرکت 
در معامالت نیویورک، ۰.۹ درصــد صعود کرد. 
تحلیلگران می گویند این مقررات می تواند محرک 
فروش دستگاه های اپل در ســال ۲۰۲۴ شود و 
اروپایی های بیشــتری را به خرید دســتگاه های 
جدید به جای دستگاه هایی که کابل شارژ یو اس 

بی نوع سی ندارند، تشویق کند.
آنجلو زینو، تحلیلگر CFRA Research گفت: 
این پیشنهاد می تواند مصرف کنندگان را تشویق 
کند زودتر یک تلفــن جدید خریــداری کنند. 
بلومبرگ ماه گذشته گزارش کرده بود اپل روی 
یک آیفون با پورت شــارژ یو اس بی نوع سی کار 

می کند که ممکن است سال آینده عرضه شود.
وقتی اپــل آیفون های جدیــد را عرضه می کند، 

نســل های قدیمی تر این گوشــی معموال ارزان 
می شوند و باعث می شود میلیون ها مصرف کننده، 
مدل های ارزان تر را انتخاب کنند. به گفته جیتش 
 ،IDC اوربانی، مدیر محقق در شرکت تحقیقاتی
اگر اتحادیه اروپا فروش مدل هــای قدیمی تر را 
ممنوع کند، ممکن است باعث نارضایتی بسیاری 
از مصرف کنندگان شود و دولت، مصرف کنندگان 
را وادار کند پول بیشــتری پرداخت کنند. طبق 
مطالعات سال ۲۰۱۹ کمیســیون اروپا، نیمی از 
شارژرهایی که با تلفن های همراه در سال ۲۰۱۸ 
فروخته شدند، یک کابل یو اس بی میکرو بی و ۲۹ 
درصد کابل یو اس بی نوع سی و ۲۱ درصد کابل 

الیتنیگ داشتند.
پارلمان اروپا در بیانیه ای اعالم کرد: تا پاییز سال 
۲۰۲۴ کابل شــارژ یو اس بی نوع سی، به پورت 
شارژ یکســان برای همه تلفن های همراه، تبل ها 
و دوربین ها در اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شــد. 

تیه ری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا اعالم 
کرد این توافق حــدود ۲۵۰ میلیون یورو )۲۶۷ 
میلیون دالر( برای مصرف کنندگان صرفه جویی 
به همراه خواهد داشــت و بــه فناوریهای جدید 
مانند شارژ بی ســیم اجازه می دهد ظهور کرده و 
توســعه پیدا کنند بدون این که نوآوری به عامل 
چند بخش شدن بازار و آزردگی مصرف کنندگان 

تبدیل شود.
لپ تاپ هــا ۴۰ ماه پــس از اجرایی شــدن این 
مقررات، باید مطابق با آن باشــند. کمیســیون 
اروپا در آینده قــدرت این را خواهد داشــت که 
سیستم های شارژ بی سیم را یکسان سازی کند. 
بر اســاس گزارش رویترز، به گفتــه تحلیلگران، 
ایــن توافــق شــامل کتابخوان هــا، ایربــاد و 
فناوریهای دیگر می شــود و روی سامســونگ، 
 هواوی و سازندگان دســتگاه های دیگر هم تاثیر 

خواهد گذاشت.

روی گردانی مردم از خريد واحدهای نوساز

کلنگی نشینی برای فرار از قیمت ها

یکسان سازی شارژر موبایل ها در اروپا تا دو سال آینده


