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رییس اتحادیه امالک هشدار داد
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اقتصادی
چهره ها

اعمال سیاستهای قیمتی منجر
به اصالح الگوی مصرف می شود

مالکشریعتینیاسر،عضوکمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت:
اجرای نظام تعرفهگذاری افزایشی-
پلکانــی در حــوزه بــرق و اعمال
سیاســتهای قیمتــی یکــی از
راهکارهای نقشآفرین در اصالح
الگوی مصرف در سطح جامعه است.
وی گفت :متاســفانه اکنون میزان یارانهای پرداختــی برای برق ،گاز
و آب طبقــات مرفه و پرمصرف جامعه بیشــتر از طبقات پایین اســت،
بهعبارت دیگر افــرادی که نیازمندتر هســتند کمتــر از یارانه انرژی
بهرهمند میشوند و افرادی که کمتر به این یارانه نیاز دارند ،بیشتر از آن
استفاده میکنند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس و
شورای اسالمی ادامه داد :آنچه که امروز بهعنوان تعرفه برق ،آب و گاز در
بخش خانگی اعمال میشود ،نه تنها عادالنه نیست بلکه حتی ظالمانه
است و از آنجا که اصالح نظام تعرفهگذاری خود یکی از عوامل موثر در
اصالح الگوی مصرف مشترکان بدمصرف و پرمصرف به شمار میرود،
مجلس در بودجه ســال جاری دولت را ملزم کرد که نظام تعرفه گذاری
افزایشی -پلکانی موسوم به ( )IBTرا اجرایی کند.
وی اظهار کرد :براساس نظام تعرفهگذاری افزایشی -پلکانی هرچقدر به
پلههای مصرف باالتر میرویم ،باید شیب رشد تعرفه مشترکان افزایشی
شود ،بدین ترتیب شاهد تحقق عدالت در تعرفه گذاری خواهیم بود که
به واقعی شدن قیمتها نیز کمک میکند اما متاسفانه این امر اکنون در
عمل اتفاق نمیافتد.
به گفته شــریعتی امروز در تعرفهگذاری برق مناطق عادی از پله دوم به
ســوم  ۱۱۵درصد افزایش تعرفه داریم که حتــی این افراد جزو طبقات
پرمصرف به شمار نمیروند اما از پله پنجم به ششم میزان افزایش تعرفه
تنها حدود  ۲۰الی  ۳۰درصد است.
وی در ادامه با اشــاره به تاثیرات اجرای نظام تعرفهگذاری افزایشــی-
پلکانی در حوزه برق ،بیان کرد :براســاس این نظام هرچه قدر پلههای
مصرف باالتر میرود باید میزان افزایش تعرفه نسبت به پله قبلی افزایشی
باشد ،البته جلساتی در این زمینه با مسئوالن وزارت نیرو برگزار شده و ما در
کمیسیون انرژی پیگیر اجرای این موضوع هستیم ،در حوزه تعرفهگذاری
گاز نیز باید این اتفاق رخ دهد ،یکی از سیاستهایی که میتواند به اصالح
الگوی مصرف در سطح جامعه کمک کند؛ اعمال این سیاستهای قیمتی
است که متناسب با عدالت نیز است.
شــریعتی در ادامه مطرح کرد :امروزه در تمامی کشــورهای پیشرفته
مشــترکان پرمصرف باید هزینه بیشــتری بپردازند ،اقشاری که بسیار
پرمصرف هستند با کاهش یارانه انرژی آنان و اعمال سیاستهای قیمتی
یا متقاعد میشوند که مصرف خود را کاهش دهند یا هزینه فرصتی که
از کشور برای صادرات برق و یا تولید محصوالت با ارزش سلب میشود،
را میپردازند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی گفت :مشترکانی که
خیلی بیشــتر از الگوی مصرف اســتفاده دارند باید هزینه برق را به نرخ
صادراتی بپردازند ،در حوزههای آب و گاز نیز به همین ترتیب است .چرا
باید عدهای بسیار بیشتر از سقف الگوی مصرف استفاده داشته باشند اما
در تعرفهگذاری تفاوت چندانی با مشترکانی -که به طور متوسط مصرف
دارند -نداشته باشند لذا اصالح نظام تعرفهگذاری و اعمال سیاستهای
قیمتی دقیق خود منجر به اصالح الگوی مصرف مشــترکان بدمصرف
خواهد شد.

دهکهای درآمدی جامعه بصورت
شفاف تعریف شوند

ســیدغنی نظــری خانقــاه ،عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس ،گفت:
دولت باید در الیحه بودجه ای که به
مجلس شورای اســامی می آورد
دهک های درآمدی را تعریف کند.
وی گفــت :همان گونــه که عموم
جامعه اطالعاتــی از دهک بندی
های موجود ندارند ،نمایندگان نیز از بهم ریختگی و عدم شــفافیت در
دهک بندی های درآمدی جامعه ناراضی هستند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :دولت باید
در الیحه بودجه ای که به مجلس شــورای اســامی می آورد دهک های
اجتماعی را تعریف کند ،در الیحه بودجه ســال آینده این مسئله را از دولت
درخواست می کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :مرکز آمار
ایرانیان که وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است ،متولی دهک
بندی درآمدی جامعه محسوب میشود و باید تعریفی واحد و مشخصی از
دهک ها را به ما ارائه کند و آن تعریف خاص و مشخص ،مالک تصمیم
گیری همه ارگان ها باشد.
نظری با تاکید بر اینکه باید دولت را مکلف کنیم که دهک بندی درآمدی
جامعه را ،در تبصره چهارده قانون بودجــه قید کند ،عنوان کرد :الیحه
بودجه در واقع اســاس فعالیت های مالی کشــور محسوب می شود که
بیشترین هزینه های مالی در تبصره چهارده آن قید شده و معیار تصمیم
گیری این تبصره نیز همان دهک هایی اســت که شفافیتی در آن وجود
ندارد.

حقوق کارکنان دولت در سال آینده
 ۱۰درصد افزایش مییابد

علی نیکزاد ،نایــب رئیس مجلس
گفت :دولت دوازدهــم به صورت
غیرقانونی  ۳۷هــزار میلیارد تومان
بودجه حقوق برخی وزارتخانهها را
افزایش داده که این مســئله زمینه
نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده
و انتظار مــیرود حقوق کارکنان در

سال آینده  ۱۰درصد افزایش یابد.
نیکزاد تصریح کرد :یارانه حاصل از حذف ارز  4200تومانی با تایید اکثریت
مجلس در اختیار اقشــار مختلف مردم به ویژه نیازمندان و کارکنان قرار
میگیرد که به همین منظور در این زمینه اکثریت مجلس موافق حذف
ارز هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اســامی تصریح کرد :این که برخی فیش
حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در
راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات الزم مبنای کار باشد.

گروه
اقتصادی

رییس اتحادیه امالک نســبت به شگرد جدید واسطه های ملکی هشدار داد و گفت :به تازگی برخی دفاتر امالک به
قصد فروش و اجاره ،فایلهای خود را در اختیار افراد غیر قرار میدهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحبخانه،
تخلف صنفی محسوب میشود و به جد با این موارد برخورد میکنیم .از سویی دیگر گزارش ها از افزایش فایلهای
غیرواقعی در بازار آنالین معامالت مسکن حکایت دارد.

هســتند باید آموزش ببینند .هرکسی نمیتواند
نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.
رییس اتحادیه مشــاوران امــاک تاکید کرد:
طبیعتا برای فعالیت در دفاتر امالک باید آموزشها
و مجوزهای الزم اخذ شود و جدا با افرادی که به
نیت سودجویی ،افراد فاقد تخصص را به خدمت
میگیرنــد در هر قد و قواره ای باشــند برخورد
میکنیم .اجازه نمیدهیــم امنیت خانه مردم و
همچنین امنیت شــغلی مشاوران امالک دارای
مجوز به خطر بیفتد.
بــه گزارش ایســنا ،خســروی با بیــان اینکه
بهکارگیری افراد غیــر در دفاتر امالک ،ضریب
اطمینان را کاهش میدهد خاطرنشان کرد :در
دهه  ۷۰شــهرداری تهران دفاتری را دایر کرد و
لیستی از خانههایی که برای فروش یا اجاره وجود
داشت در اختیار متقاضیان قرار میداد .عدهای از
این موقعیت سوءاســتفاده کردند ،به خانه مردم
رفتند و ســرقتهایی صورت گرفت که به تدریج
آن مساله جمع شد.

اخیرا دیده شده که برخی دفاتر امالک از افراد غیر
دعوت میکنند تا فایلهــای موجود را به فروش
برســانند و اعالم میکنند اگر کسی واحد مورد
نظر را به فروش برساند  ۶۰تا  ۷۰درصد پورسانت
به او تعلق میگیرد .مصطفیقلی خسروی ،رییس
اتحادیه امالک ایــن کار را تخلف اعالم کرد و
گفت :ما طبق ماده ۲۸و با کمک نیروی انتظامی
به جد با این دفاتر برخــورد میکنیم .کما اینکه
بر اساس گزارشــهایی دریافتی در روزهای اخیر
نسبت به پلمب این اماکن اقدام کردیم.
افزایش مشاوران امالک قالبی!
وی افزود :افرادی یک مکان را تحت عنوان دفتر
امالک تجهیز میکنند و به کسانی که حرفهشان
ارتباطی با مشاور امالک ندارد میگویند این فایل
را برای ما بفروش و پورســانت دریافت کن .این
باعث اختالل در کار مشاوران امالک میشود.
صاحبان واحدهای صنفی باید از اتحادیه مجوز
دریافت کنند و کســانی که در دفاتر مشغول کار

وی تصریــح کــرد :در حال حاضــر مراجعات
مشــتریها به خانههــا در دفاتــر امالک ثبت
میشود .مشاوران فرمی را به مشتری میدهند
که مراجعات خود به خانهها را در آن ثبت و امضا
میکنند .این مســاله برای امنیت کار بســیار
اهمیت دارد.
شــیوع فایلهای غیرواقعی در بازار
آنالین مسکن
همزمان بــا این اظهــارات در روزهــای اخیر
گزارشهایی از افزایش شــیوع فایلهای پوچ در
استارت آپ های ملکی اعالم شده است.
اســتارتآپهای ملکی به خاطر ایجاد فضای
رقابتی در اعالم قیمت پیشنهادی فروش ،اولویت
اول متقاضیان خرید برای مراجعه به بازار ملک
قرار گرفتهاند ،اما تداوم این وضعیت از ســوی
برخی فروشندهها میتواند موجب سلب اعتماد
خریداران در این بازا ر آنالینشود.
در برخی از این آگهی هــا فایل هایی به فروش
گذاشته شــده که اساســا وجود خارجی ندارند.

همچنین برخی از واســطه های ملکی با دادن
آدرس غلط و اعالم یک محله برند تالش دارند
تا ملک خود در منطقه ضعیــف را به این طریق
به فروش برســانند .همچنین این وضعیت را در
خصوص فروش ویــا و زمین های ویالیی نیز
شاهد هستیم .بر این اساس تالش می شود تا با
اعالم نام یک شهر پرتقاضا ملک موجود در شهر
ضعیف را به فروش برسانند.
عالوه بر این در برخی از این آگهی ها فایل هاییکه
با قیمت و مشخصات مطلوب خریدار اعالم می
شود اما خبری از عرضه آن نیست.
از سویی دیگر تصاویر ارائه شده و همچنین متراژ
اعالمی نیز با واقعیت فاصله زیادی دارد .مجموع
این عوامل منجر به از دست رفتن فرصت فروش
ملک از طریق اســتارت آپ ها می شــود .این
در حالی اســت که با راهانــدازی و ادامه فعالیت
استارتآپهای ملکی خریداران و فروشندههای
مسکن بدون نیاز به مراجعه به بازار دستکم در
گام اول ،موفق به کســب تصویر نسبتا واقعی از
شرایط بازار و سطح قیمتها شدند.
واقعیت آن است که استارتآپهای ملکی طی
سالهای اخیر خدمات ویژهای را به خریداران و
فروشندگان مسکن از بابت کشف قیمت واقعی،
رصد و شناسایی شرایط بازار و ایجاد فضای رقابتی
میان فروشــندهها ،ارائه کرده است اما رواج این
اقدامات در تعدادی از فایلهای عرضه شده در این
سامانههای مجازی ،منجر به ایجاد تهدید برای
این سامانهها از بابت آسیب به مزیتها و محاسن
این فضای نوین بازاریابی ملکی شده است.
راهکار چیست؟
اما کارشناسان چند راهکار را برای مقابله با این
آسیب پیشــنهاد میدهند .در گام اول ،ستارهدار
کردن فایلهای ســالم و فایلهایی که مالک،
شرایط کافی برای صحتسنجی ملک را فراهم
میکند ،توصیه میشود.
از ســوی دیگر اتصال بازارهای آنالین مسکن
به بانک اطالعات اســناد محضری ملک برای
استعالم سالمت حقوقی ملک و تشخیص هویت
مالک و اصالت فایــل و همچنین ایجاد امکان
راستیآزمایی موقعیت جغرافیایی ملک با آدرس
اعالم شده برای شناسایی فایلهای غیراصیل از
فایلهای واقعی ضروری است.

اعالم نرخ ارز بدون ذکر نام صرافی ممنوع شد
طبق اعالم کانون صرافان ایران ،اعالم و انتشار نرخ ارز بدون
ذکر منبع و نام صرافی ممنوع اســت و شرکتهای صرافی
دارای مجوز موظف به اعالم نرخ ارز هستند.

کانون صرافان در اطالعیــهای خطاب به افراد حقیقی و حقوقی فعال
در حوزه نشــر نرخ ارز اعالم کرد :نظر به اعالم نرخ ارز توسط اشخاص
فاقد صالحیت و ایجاد التهاب در بازار ارز به منظور سوء استفاده ،بدین
وســیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه انتشار
نرخ ارز میرساند وفق دستورالعملهای صادره ،شرکتهای صرافی
دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اعالم نرخ ارز در محل صرافی
و یا طرق دیگر هستند.
بنابراین اعالم و انتشار نرخ ارز به هر نحو ،بدون ذکر منبع و نام صرافی از
مصادیق نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بوده ،لذا با متخلفین برخورد
قانونی خواهد شد.
این اطالعیه در شرایطی صادر شده که در روزهای اخیر افزایشی های
بازار در تالشند تا با پررنگ نشان دادن خبرهای منفی و شایعات ،قیمت
دالر را در کانال  29هزار تومان حفظ کنند.
همچنین در راستای ســاماندهی بازار ارز ،روز شــنبه بانک مرکزی
بخشــنامه ای مبنی بر افزایش عرضه ارز از ســوی صرافی ها ابالغ
کرد .با این وجود رییس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که
اختالف قیمــت ارز در صرافیها و بازار آزاد وجود دارد ،با دور زدن مفاد
این بخشــنامه برای دریافت ارز سهمیهای همچنان مقابل صرافیها
صفهای طویل شکل میگیرد.
در بخشــنامه اخیر بانک مرکــزی تغییراتی در رویــه تخصیص ارز
سهمیهای ایجاد شــد که طبق آن ،درصورتیکه متقاضیان درخواست

خرید ارز برای مصارفی بجز مصارف تعریف شده در فهرست مربوطه را
دارند ،این موضوع را باید به بانک مرکزی اعالم کنند تا پس از بررسیها
اقدام الزم در این زمینه صورت گیرد.
بنابراین ،نکته قابل توجه این بخشــنامه این اســت کــه افراد ،دیگر
نمیتواننــد با کد ملی خود برای دریافت ارز مســافرتی و ارز موردنیاز
برای شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشــی که از  ۲۰۰۰یورو به
 ۲۲۰۰یورو افزایش یافته اســت ،اقدام کنند ،زیرا با بخشــنامه اخیر
بانک مرکزی ،سرفصل سایر موارد از سرفصلهای خدماتی ارز برداشته
شــد و این افراد برای دریافت ارز از این محل باید مستندات و مدارک
مربوطه را به صرافیها تحویل دهند.
در این زمینه ،کامران سلطانیزاده ،رییس سابق کانون صرافان درباره
اینکه آیا بخشــنامه جدید بانک مرکزی مانع شکلگیری صف مقابل
صرافیها میشود؟ اظهار کرد :در همه بازارها در سراسر دنیا دالالن و
داللی وجود دارد اما از آنجا که قیمتها در این بازارها براساس عرضه
و تقاضا و یکسان سازی تعیین میشوند ،داللی بهصرفه نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مشــکل اصلی صفهای مقابل صرافیها اختالف

خودرو

قیمتها بین صرافی و بازار آزاد اســت ،گفت :پیش از این قیمتها در
بازارها چون بازار متشکل ارزی ،صرافیها و بازار آزاد به یکدیگر نزدیک
بودند ،سفتهبازی شکل نمیگرفت اما در هفتههای اخیر ،کاهش ناگهانی
قیمتها در بازار متشکل ارزی که برای فعاالن بازار ارز از جمله صرافان
نیز مبهم بود ،موجب شــد قیمتها احساسی و در پی آن ،صف مقابل
صرافیها تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری ها ،سلطانیزاده با اشاره به اینکه کاهش قیمتها
در بازار متشکل ارزی موجب کاهش قیمت در بازار آزاد نشد ،افزود :اگر
کاهش قیمت ارز در بازار متشکل ارزی یکباره نبود و با شیب مالیمتری
با قیمتها در بازار آزاد تعامل پیدا میکرد ،اختالف قیمت بین بازار آزاد،
ف تشکیل شود.
بازار متشکل ارزی و صرافیها قابل توجه نمیشد تا ص 
وی ادامه داد :در مصوبه اخیر بانک مرکزی فقط ســرفصل سایر موارد
برای سرفصلهای خدماتی ارز برداشته شد و اینکه  ۲۲۰۰سهمیه ارز
با کارت ملی تعلق نمیگیرد بلکه با بلیت یا ویزا تعلق میگیرد که این
مورد نیز میتواند موجب صدور بلیت های رزروی شود تا این بخشنامه
دور زده شود .بنابراین ،تا زمانی که اختالف قیمت ارز در صرافیها و بازار
آزاد ارز وجود دارد ،همچنان مقابل صرافیها صف تشکیل میشود ،زیرا
اگر بلیت صوری نیز برای دریافت این  ۲۲۰۰ارز تهیه شود ،این اختالف
قیمت جذاب و سودآور است.
عضو کانون صرافان یکی از راههای حذف صفوف مقابل صرافیها را
نوبت دهی آنالین اعالم و بیان کرد :کانون صرافان در سال  ۱۳۹۸در
پلتفرم خود جهت امکان نوبتدهی آنالین و تعیین ساعت حضور برای
خرید ارز را فراهم کرد اما متاســفانه مورد استقبال قرار نگرفت .درباره
آینده بازار ارز نیز ،همانطور که همه کاالها و فاکتورهای اقتصادی از تورم
تبعیت میکنند ،ارز نیز خود را به تورم نزدیک خواهد کرد.

بورس

بازار خودرو در اغما

اجرای ناقص تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس

بررسی وضعیت بازار خودرو در پاییز سال جاری نشان میدهد که در این فصل بازار با حواشی زیادی مواجه
شده است؛ در مهر ماه بازار خودرو متأثر از بازتابهای مربوط به مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات
خودرو قرار گرفت و قیمتها به سمت نزولی شــدن و یا ثبات حرکت کردند؛ اما با ورود به آبان بازار خودرو
تحت تأثیر احتمال افزایش قیمت کارخانهای خودرو ،نوســانات نرخ ارز و اخبار بینالمللی سیگنالهایی در
مورد افزایش قیمت دریافت کرد که در نهایت منجر به نوسان شدید قیمت شد؛ تا جایی که برای محصوالت
پرتیراژ خودروسازان در کف بازار افزایش قیمت غالب ًا بین  ۵تا  ۲۵میلیون تومان رقم خورد.
در اواخر آبان ماه و پس از رفت و برگشت افزایش قیمت ،آشفته بازار خودرو در یک شوک فرو رفت؛ همزمانی
این اتفاق با نزدیک شــدن به مذاکرات برجام ،دایره این شــوک را گستردهتر کرد و بازار بیش از پیش قفل
شــد؛ به گونهای که طی دو هفته گذشته نه تنها تعداد فروشندگان کاهش یافته بلکه خریداران نیز کام ً
ال از
بازار خارج شدهاند.
از سویی دیگر نیز به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو ،دالالن نیز انگیزهای برای جوالن در بازار نداشته
و تزریق سرمایه و تقاضای کاذبی در بازار خودرو مشاهده نمیشود.
در این رابطه سعید موتمنی ،رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد :از ابتدای سال
جاری ،بازار خودرو درگیر اخبار زیادی شده که مهمترین آن تعیین تکلیف مذاکرات هستهای است.
وی افزود :در مقابل وقتی قیمت ارز باال میرود ،تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا میکند و بازار اصطالح ًا
قفل میشود .موتمنی با بیان اینکه با توجه به عدم مشخص بودن آینده بازار خودرو ،تقاضای کاذب در بازار
کاهش یافته است ،به مهر گفت :خروج تقاضای کاذب از بازار باعث شده با تالطمهای کوتاهمدت ،میزان
تغییر قیمت خودرو نسبت به گذشته کاهش پیدا کند .البته باید توجه داشت که قیمت خودروهایی مانند پراید
که دیگر تولید نمیشوند و خودروهایی مانند پژو  ۲۰۷که عرضه محدودی دارند تغییرات زیادی میکند.
یک فعال بازار خودرو در این باره گفت :بازار خودرو مثل ماههای گذشته در حالت انتظار است؛ هم خریدار و
هم فروشنده منتظر تغییرات چه از جانب اخبار سیاسی و چه از جانب اخبار اقتصادی و تعیین تکلیف قیمت
خودرو هستند .وی افزود :خریداران واقعی که قیمتهای فعلی بازار نیز برایشان گران است ،به امید کاهش
قیمت دست از خرید کشیدهاند و فقط برای کسب اطالع از آخرین قیمتها ،در بازار حضور مییابند.
قاســمی گفت :در حال حاضر خرید و فروشــی خاصی در بازار وجود ندارد و قیمتها نیز با اختیار فروشنده
تغییر میکند در حالی که خریداری وجود ندارد .البته نکته مهم این اســت که قیمتها در فضای مجازی با
بازار تفاوت دارد.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد :در فضای مجازی قیمتها عمدت ًا باالتر از سطح بازار ثبت میشود.
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو آن اســت که تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار رانتی حدود  ۵۰هزار
میلیارد تومانی نصیب دالالن میکند.

درحالی که ســال گذشته تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار
سرمایه برای حمایت از این بازار تصویب شد و کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه در این روزها از
کمبود نقدینگی رنج میبرد ،هنوز جزئیات اجرای این مصوبه مشــخص نیست و رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار ضمن تاکید بر اینکه مصوبه مذکور در حال پیگیری است ،اعالم کرده که دولت سیاستی
دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از محل ریالهایی که قبال تبدیل شده است
به صندوق تثبیت تزریق شود .البته این ماجرا از همان اول مبهم بود و مسئوالن در بخش بورس ،وزارت
اقتصاد و صندوق توسعه ملی یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در این رابطه به صراحت صحبت نکردند
که قرار است این منابع از کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی
در حال طی شدن است و فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده کردند.
در نهایت محســن خدابخش ،مدیر سابق نظارت بر بورس های سازمان بورس اعالم کرد که سازمان
بورس به عنوان متولی بازار از طریق همه مراجع تزریق یک درصد صندوق توسعه ملی را پیگیری کرده
و اولین تخصیص منابع به صندوق تثبیت وارد می شود.
البته خدابخش بر تزریق منابع مذکور در چند فاز تاکید کرد و گفت :رقمی که باید در فاز نخست به صندوق
تثبیت تزریق شود معادل  ۲۰۰۰میلیارد تومان است.
این ماجرا از روز نخست نیز چالش های زیادی داشت .برای مثال صندوق توسعه ملی اعالم کرد که قرار
نیست از منابع ارزی به بورس داده شود و بورس باید منتظر منابع ریالی باشد .بعد از آن نیز صندوق توسعه
ملی اعالم کرد که بورسی ها اصال تزریق منابع را پیگیری نکردند ،البته بورسی ها نیز در آن سوی ماجرا
این ادعا را رد کرده و اعالم کردند تزریق منابع درحال پیگیری است .در هر صورت تقریبا جزئیات زیادی
از تزریق منابع در دست نیست.
با همه این مباحث ،مجید عشقی ،رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین اظهار نظر خود درمورد
مصوبه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اعالم کرده است که :این مصوبه
درحال پیگیری است .البته بخشی از آن تزریق شده است و تالش میکنیم این منابع به صورت مستمر
و هر ســاله به صندوق تثبیت تزریق شود .دولت سیاستی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل
نشود و منابع از محل ریالهایی که قبال تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود .اما به نظر من با
بازگشت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی به منابع صندوق نخواهیم داشت.
به نظر میرسد صندوق توسعه ملی همچنان در گیر و دار عدم تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی است .این
درحالی است که بازار سرمایه روی شیب منفی در حرکت بوده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که
طرف فروش در بازار قوی نیست اما از آنجاکه در بازار نقدینگی وجود ندارد و منابعی در بازار نیست ،روند
حرکت شاخص ها نزولی می شود.

اخبار کوتاه

تولیدلوازمخانگیمشترک
باپاکستان

عباسهاشمی،دبیرانجمنصنایعلوازمخانگیاظهارداشت:پاکستان
یک سری معادن دارد و آماده است که آنها را در اختیار ما بگذارد که در
قالب صادرات لوازم خانگی تحت برند مشترک میتوان این موضوع
را دنبال کرد.
وی در مورد اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تولید برند
مشترک با پاکستان و قزاقستان و راه اندازی خط تولید در سوریه اظهار
کرد :این کشور ۱۸میلیون نفری امکاناتی دارد و در قالب پیمان اوراسیا
اعالم آمادگی هم کردهاند .در نمایشگاه لوازم خانگی هم معاون سفیر
این کشور نشستی با ما داشــتند ،با تعامالتی و پتانسیلی که دارند ما
میتوانیم موضوع صادرات مجدد از این کشور را با برند مشترک داشته
باشیم که این موضوع فضایی را برای دسترسی سهلتر به سایر بازارها
برای ما باز میکند.
هاشمی در پاسخ به ســوالی پیرامون نقش بخش خصوصی در این
اقدامات گفت :همه این کارهای مشترک از جمله برند مشترک توسط
بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد :مهمترین مشکالت حوزه لوازم خانگی در چند مورد
خالصه میشود ،یکی از آنها موضوع قاچاق است که باید مجوزهایی
که از طریق وزارت کشــور داده شده مثل پیلهوری ،ملوانی ،تهلنجی،
مرزنشینی و کولبری یا باید حذف شود که به علت مشکالت اقتصادی
این مناطق بعید است این اتفاق رخ دهد یا دست کم باید یک نظارت
جدی در این مورد انجام شــود که جلوی ورود بیرویه از این طریق را
بگیرند.ازطرفدیگربایدموضوعرهگیریکاالکهبهخاطرکروناکمی
رها شد ،به صورت جدی پیگیری شود.
رییس انجمن صنایــع لوازم خانگــی متذکر شــد :موضوع دیگر
سیاستهای سرکوب قیمتی و دخالت سازمان حمایت ،سازمانهای
نظارتی و وزارت صمت است .علی رغم اینکه تکلیفی وجود ندارد ،اما از
آنجا که سیاستهای سرکوب قیمتی راحتترین راه است ،این مسیر
را دنبال میکنند .وی اضافه کرد :موضوع سوم هم استمرار تامین مواد
اولیه به خصوص مواد پتروشیمی و فوالد است .باید فرآیند تامین مواد
اولیهبهقیمتعادالنهومیزانکافیتسهیلشود.صنایعباالدستیباید
کف عرضه را رعایت کنند.

پیشنهاد اجاره به شرط تملیک برای
متقاضیاننهضتملیمسکن

اجرای قراردادهای مشارکتی ،پیمانکاری و اجاره به شرط تملیک از
جمله موضوعات مورد گفتوگو بین وزیر راه و شهرسازی با فعاالن
صنعت ســاختمان درخصوص طرح نهضت ملی مســکن بوده که
ظاهرا انبوهسازان به قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک،
تمایل بیشتری دارند؛ همچنین پیشنهاد ورود تکنولوژی توسط بخش
خصوصی از کشورهای توسعه یافته  ،مطرح شده است.
رایزنیها با سازندگان داخلی و خارجی برای اجرای طرح جهش تولید
و تامین مســکن در جریان است .بنا به گفته مســئوالن وزارت راه و
شهرسازی تا کنون زمین ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحد از این پروژه تامین،
 ۱۶۵هزار واحد آماده کلنگ زنی شده و تا اواخر آبان ماه ۲۷هزار واحد از
آن در شهرهای کوچک به پیشرفت حدود ۱۰درصد رسیده است .گفته
میشود از این پروژه چهار میلیون واحدی قرار است دو میلیون واحد
طی دو سال اول و مابقی طی چهار سال احداث شود.
دراینبیندوموضوعمهمسرعتاجرایپروژهوکیفیتسازههامطرح
است .از مدتی قبل مسئوالن وزارت راه و شهرسازی ،رایزنی با برخی
شرکتهایخارجیازجملهشرکتهایچینیبهمنظورورودتکنولوژیرا
آغاز کردهاند اما آخرین صحبت رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی که
در جمع انبوه سازان داخلی مطرح شده حاکی از آن است که مذاکرات
هنوز نهایی نشده است .بر این اساس وزیر از انبوهسازان داخلی خواسته
در بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کشور اقدامات الزم را انجام دهند.
در نشست روزهای اخیر وزیر راه و شهرســازی با سازندگان داخلی
چند مساله مطرح شده است .انبوهسازان از اعالم آمادگی برای اجرای
پروژهها و ورود تکنولوژیهای روز به طرح نهضت ملی مسکن سخن
گفتهاند .از طرف دیگر ظاهرا انبوه سازان ،قراردادهای مشارکتی و اجاره
به شرط تملیک را بر قراردادهای پیمانی ترجیح میدهند .قرارداد اجاره
به شرط تملیک ،امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم میکند .بدین
صورتکهقیمتخانهبهصورتاقساطیتقسیممیشودکههرقسطبه
نوعیماننداجارهبهابهصورتماهانهبهموجرپرداختمیشود.مالکیت
واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره نامه هم محسوب می شود با موجر
اســت .در پایان قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی
عمل کرده باشد ،مالکیت مورد اجاره را در اختیار میگیرد .اگر این نوع
قرارداد در پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید ،شکل جدیدی از
فرآیند اجرای این طرح محسوب میشود .البته قراردادهای اجاره به
شرط تملیک در کشور ما مسبوق به سابقه است .در شکل قراردادهای
مشارکتینیزخانههاتوسطانبوهسازاناحداثمیشودودرپایان،دولت
و بخش خصوصی سهم خود را برمیدارند که دولت واحدهای خود را به
خانوارهای هدف طرح نهضت ملی مسکن واگذار میکند .انبوهسازان
نیز سهم خود را در بازار آزاد به فروش میرسانند .این افزایش عرضه
میتواندبهشکستنقیمتمسکنمنجرشود.

شرایط بخشودگی سود اقساط وام

بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود
مستتر در اقساط تسهیالت در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را به
شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،در صورتی که مشتری مبادرت به
تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود کند ،بانک و موسسه
اعتباریغیربانکیموظفاستحداقل ۹۰درصدسودمستتردراقساط
زودپرداخت را متناسب با باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت
شده به عنوان پاداش به مشتری برگرداند .بر این اساس با هدف ایجاد
وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره ۴ماده ۹سیاستهای پولی ،اعتباری
ونظارتینظامبانکیکشوروهمچنینتسهیلاجرایحکمفوق،نحوه
محاسبه و تعیین میزان بخشــودگی بخشی از سود مستتر در اقساط
تسهیالت در صورت بازپرداخت قبل از سررسید کمیسیون مقررات
و نظارت موسســات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار
گرفت .شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی قبل از
سررسید صرفا در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود
میشودکهمبلغپرداختشدهحداقلمعادلمبلغیکقسطکاملبوده
و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا موسسه
اعتباری غیربانکی پرداخت شود.

میوه شب یلدا گران نخواهد شد

رییس اتحادیه بارفروشان گفت :اجازه نخواهیم داد قیمت میوه برای
شبیلداباالرود.مصطفیدارایینژادبابیاناینکهبرایتامینمیوهشب
یلدابرنامهریزیهایالزمانجامشدهاست،گفت:عالوهبرپرتقال،سیب
و کیوی ،انار و هندوانه برای شب یلدا تقاضای بسیاری دارد.
وی ادامه داد :به دلیل همین تقاضای باال قرار است بار هندوانه زیادی از
میناب و بار انار نیز از ساوه و شیراز ،دماوند به میدان مرکزیمیوه وتره بار
برسد .البته مقداری هم از این اقالم دپو کردهایم که قیمتها باال نرود.
رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد :سایر میوه جات یعنی پرتقال،
نارنگی و کیوی هم به صورت فراوان در بازار وجود دارد.
وی گفت :با هماهنگیهای صورت گرفته عرضه این اقالم را بیشتر
خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم که قیمتها باال رود.

