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شماره 4268

اقتصادی

معاون اقتصادی رییس جمهوری تشریح کرد

جعبه سیاه مشکالت اقتصادی

چهره ها

نبود زنجیره تولید مهم ترین آسیب
بخش کشاورزی است

محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی
کامل نبودن زنجیره تولید را مهم ترین
چالشبخشکشاورزیدانستوگفت:
نبود زنجیره کامل تولی��د مهم ترین
آس��یب بخش کش��اورزی محسوب
میش��ود  .وی افزود  :ای��ران در حال
حاضر در جمع هش��ت کشور نخست
جهان در صنعت طیور قرار دارد که باید زنجیزه تولید در این بخش کامل شود .
وزیرجهادکشاورزیایجادزنجیرهتولیدرایکیازاقداماتمهمبرایماندگاری
و پایداری تولیدات بخش کشاورزی دانست و تاکید کرد که دولت هم تالش
داردتاباتامینارزموردنیازنهاده هایتولیدوصنعتطیورازاینبخشحمایت
کند .وی از تغییرات اقلیمی و کمبود آب بخش کشاورزی هم به عنوان یکی
ازچالشهایجدینامبردوگفتکهاینمشکلدراستانهایشمالیبامهار
روان آبها و ذخیره سازی آنها قابل حل است .
حجتی افزود  :بر اساس داده های آماری دستکم  10میلیارد متر مکعب روان
آب در استان های گیالن و مازندران وارد دریای خزر می شود که باید بدرستی
مدیریت شود و یکی از راههای آن احیای آببندان هاست .

سیاست بانک مرکزی
افزایش تعداد بانکها نیست

فرش��اد حی��دری ،مع��اون نظارتی
اینکه هیچ
بانکمرکزی با تاکی��د بر 
برنامه ای برای افزایش تعداد بانک ها
نداریم ،گف��ت :بانک مرکزی از ادغام
بانک ها استقبال می کند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید
کرد:براساسسیاستهایکالننظام،
تعداد شعبوتعدادبانکهادرکشورکافی استونیازیبه افزایشتعدادبانک
نیست اما از ادغام بانکها در صورت تمایل آنها استقبال میکنیم.
وی ادامه داد :هدف بانک مرکزی این است که به جای تعدد بانکها ،کشور
دارای تعداد مناسبی بانک با ثبات وسالمت مالی باشد تا بتوانند با ارائه خدمات
بهتروارزانتربهبهبودفضایکسبوکارکمککنند.ویدرخصوصثبتزیان
در صورتهای مالی تعدادی از بانکها ،اظهار داشت :زیانها تماما مربوط به
یک دوره مالی نیست بلکه بخش عمده ای از زیان برخی از بانکها مربوط به
ذخیرهمطالباتمشکوکالوصولاستکهعمدتامربوطبهتسهیالتپرداخت
شده در سنوات قبل است که برای آنها ذخیره کافی گرفته نشده است و در این
سالها با شفافسازی بهعمل آمده به تدریج این اصالحات در صورت مالی
اینبانکهامنعکسشدهاست.معاوننظارتیبانکمرکزیبابیاناینکههمه
بانکهای دولتی و خصوصی را در قالب برنامه اصالح نظام بانکی ،اصالح
خواهیمکردتابانکهابهسمتسالمتوثباتمالیوسودآوریحرکتکنند،
گفت:امیدواریمدریکبرنامه 10سالهعملیاتکلیهبانکهایکشورشفافتر
شده و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد شوند.

نقش کریدور شمال-جنوب
در صرفجویی حمل کاال

مجیدکیانپور،عضوکمیسیونعمران
مجلس،باتاکیدبراینکهتکمیلهرچه
سریع تر کریدور شمال جنوب کاهش
 ۴۰درصدی هزینه حمل بار را به دنبال
دارد ،گفت :توسعه حمل و نقل ترکیبی
یکی از ملزومات اس��تفاده از ظرفیت
کریدور مذکور است.
وی باتاکیدبرضرورتتسریعدرتکمیلکریدورشمالجنوب،گفت:موقعیت
س��وق الجیش��ی ایران در خاورمیانه می تواند دروازه ورود کاال به  15کشور
همسایه باشد از این رو تسریع در تکمیل این کریدور الزم است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه باید از شرایط
موجوددرراستایکاهشهزینهحملونقلکاالاستفادهکرد،افزود:تکمیلهر
چهسریعتراینکریدورهزینهحملونقلکاالراتا 40درصدکاهشمیدهد.
وی با تاکید بر اینکه علت تاخیر در تکمیل این کریدور سخت افزاری و نرم
افزاری است ،تصریح کرد :مشکل سخت افزاری این مسیر عدم تکمیل
آن در جنوب و شمال کش��ور است .این نماینده مردم در مجلس دهم ،با
بیان اینکه برای اینکه بتوانیم کوتاه ترین مسیر دسترسی در حداقل زمان
ممک��ن را برای انتقال کاال در نظر بگیریم باید در بخش ریلی و جاده ای
اقدامات الزم انجام ش��ود ،گفت :به طور مثال از جنوب بوشهر تا شیراز و
از ش��مال هم از رشت تا آستارا باید خطوط ریلی تکمیل شود تا اتصال به
این کریدور تسهیل شود.
ویباتاکیدبراینکهبرایتسریعدرکریدورشمال-جنوببایدتوجهویژهایبه
حمل و نقل ترکیبی صورت بگیرد ،به لحاظ نرم افزاری نیز با یک برنامهریزی
منسجم باید تالش کنیم که هزینه حمل و نقل کاال به حداقل برسد.
کیانپوربابیاناینکهباتکمیلکریدورشمالجنوبدروازهورودکاالبهآسیای
میانهواروپاراپیداخواهیمکرد،ادامهداد:بااستفادهازاینکریدوردرحملونقل
باروکاالعالوهبرکاهشاستهالکصرفهجوییدرزماننیزممکنمیشود.

ثبات اقتصای شرط الزم
برای رشد صنایع است

غالمحس��ین ش��افعی ،رییس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران گفت :تا زمانی که شرایط ثبات
اقتص��ادی و حداقل های پیش بینی
فضای آینده برای س��رمایه گذاری
فراهم نش��ود ،امکان رش��د صنایع
کوچک وجود ندارد .وی اظهار کرد:
حاکمیت باید به این جمع بندی برسد که ورود صنایع کوچک به بازارهای
جهانی یکی از راههای نجات تولید کشور است و اگر برخی موارد حمایتی
به نقطه مطلوب نرس��د ،رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود .رییس اتاق
بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید حمایت هدفمند را در دس��تور کار قرار
دهیم ،افزود :در حوزه توسعه صنعتی باید به این نکته توجه داشت که با نگاه
منطقه ای به توسعه صنعتی نگاه کرده و اولویت بندی کنیم .اکنون هنوز در
استان های مختلف به جمع بندی برای اولویت سرمایه گذاری در مناطق
نرسیده ایم .شافعی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خاص است ،گفت:
اگر هر تصمیمی در ش��رایط فعلی با  10روز تاخیر ابالغ شود ولی اثر مثبت
داشته باش��د ،فضای کسب و کار بهتر خواهد ش��د؛ این در حالی است که
مصوبات اکنون در اجرا با مشکالت مواجه می شود.

نوس�انات مخرب نرخ ارز که از سال گذشته آغاز ش�ده بود از ابتدای امسال و در اولین هفته بازگشایی بازارها
گروه
شدیدتر شد و نرخ هر دالر که حدود  4سال در کانال سه هزار تومان میخکوب شده بود به بیش از 6هزار تومان
اقتصادی
رس�ید .اما این آغاز ماجرا نبود .در ادامه این روند صعودی ،نرخ هر دالر با رکوردش�کنی از مرز  12هزار تومان
نیز عبور کرد و به تبع آن سایر بازارها نیز از این روند افزایشی تاثیر گرفتند .در این مدت تحلیل های متفاوتی
در خصوص ریشه مشکالت اقتصادی ارائه شد؛ اما موضوعی که مورد اتفاق نظر اغلب کارشناسان نهادگرای اقتصاد بوده است
«غیرطبیعی بودن نوسانات دالر» و در واقع ناهمخوانی با فرمول های اقتصادی کشورمان بود؛ موضوعی که مورد تایید معاون
اقتصادی رییس جمهوری نیز قرار گرفته اس�ت .محمد نهاوندیان شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با بازگشایی جعبه سیاه
مشکالت اقتصادی کشوردر پنج ماه گذشته ،ریشه التهابات اخیر بازارها را «انتظارات تورمی» و «افزایش تقاضای غیرمصرفی»
ناشی از «نگرانی» عنوان کرد.
نهاوندیان گفت« :اتفاقات  ۵ماه اخیر در اقتصاد
کش��ورمان و فش��ار آن بر روی اقشار کم درآمد،
ناراحت کننده اس��ت و باید به ط��ور جدی به آن
پرداخت و ریش��ه یابی ش��ود ».وی با بیان اینکه
اقتصاد ،محل تجلی مش��کالت جامعه است ،اما
لزوما علت مش��کالت اقتصادی ،صرفا مسائل
اقتصادی نیست ،افزود« :در شاخصهای مختلف
مانند نرخ ارز و تورم در نقطههای زمانی ،وقایعی
که اتفاق افتاده اگر چه سیاسی یا اجتماعی بوده،
اما به طور روش��ن ،خود را در شاخص اقتصادی
نشان داده است».
مع��اون اقتص��ادی رییس جمهوری ب��ه بهبود
ش��اخص های کالن و کاهش تورم اش��اره کرد
و گفت « :در  ۴س��ال نخس��ت نرخ متوسط رشد
تولید ملی کش��ورمان حدود  ۲برابر متوسط ۳۰
سال گذشته بوده است و این موضوع امید ایجاد
کرد و تورم از ب��االی  ۴۰درصد به زیر  ۱۰درصد
رسید و بیکاری نه تنها در  ۴سال نخست بلکه در
 ۴ماه اخیر هم کاهش یافته و میزان تولید ش��غل
از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.؛ با این
وجود اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای
اقتصادی را تیره و نگرانی نس��بت به آینده ایجاد
کرد ب��ه جای اینکه تقاضا برای کاال ،ارز ،س��که
و مس��کن ،مصرفی باش��د تقاضای حفظ ارزش
اندوخته اضافه میشود و انتظارات تورمی شکل
میگیرد و قیمتها و تورم باال میرود».
وی ب��ا بیان اینک��ه عوامل سیاس��ی و روانی در
انتظارات تورمی بس��یار موثر است ،اضافه کرد:
«سیاس��ت و روابط خارج��ی در تاریخ اقتصادی
کشورمان همیش��ه یکی از نقاط التهاب زا بوده

اس��ت و در مس��ایل سیاس��ی داخلی هم هر جا
مردم احس��اس همدلی و همبس��تگی و اعتماد
به مسئوالن داش��تند در اقتصاد متجلی شد و بر
عکس آن هم صادق است».
مع��اون اقتصادی رییس جمه��وری اعتراضات
س��پرده گذاران موسس��ات منحل شده و شایعه
ورشکس��تگی بانک ها را یکی دیگ��ر از دالیل
نگرانی مردم از نظام بانک��ی و در نهایت پدیدار
شدن مش��کالت اقتصادی عنوان کرد و افزود:
زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این
میشود که مردم نگران سپردههای خود میشوند
و تالطماتی ایجاد میشود که آثار آن در جاهای
دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد میکند.
وی با اش��اره به اینکه کارکرد ارز برای مبادالت
خارجی اس��ت ،اضاف��ه کرد« :اگر ب��ه پول ملی
بی اعتمادی ایجاد ش��ود افراد سعی میکنند به
چیزی به ج��ز پول برای حف��ظ ارزش نقدینگی
مراجعه میکنند در نتیج��ه تقاضای غیرتجاری
برای ارز و س��که شکل میگیرد و در این صورت
هیچ اقتص��ادی نمیتواند از پ��س این تقاضای
اضافی بر بیاید».
نهاوندیان گفت« :بر اساس محاسبات ،تراز ارزی
کش��ور مثبت اس��ت یعنی مجموع درآمد ارزی
کشور از نیاز ارزی واردات کاال و خرید خدمات از
خارج بسیار بیشتر است».
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه مجموع مناب��ع ارزی از
مصارف ارزی کشور بسیار بیش��تر است ،افزود:
«حدود  ۴۵تا  ۵۰میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و
حدود  ۵۰میلیارد دالر در آمد ناشی از صدور نفت
داریم ،در حالی که کل واردات ما حدود  ۵۰تا ۵۵

میلیارد دالر است و با احتساب خدمات مورد نیاز
خارجی هم مازاد ارز داری��م ».نهاوندیان با بیان
اینکه تقاضای ارزی غیرتجاری ،تعادل را بر هم
میزند ،اضافه کرد« :همه فع��االن اقتصادی و
مردم با رفتار خود تعادل یا عدم تعادل را در اقتصاد
ایجاد میکنند».
اطمینان دهی از عدم گرانی
کاالهای اساسی
مع��اون اقتص��ادی رییس جمه��وری در بخش
دیگری از صحبت های خود به برنامه های دولت
برای ساماندهی اقتصاد اشاره کرد و گفت« :دولت
در حال مدیریت اقتصاد کش��ور است و متناسب
با شرایط باید تصمیم مناسب و به هنگام گرفت
و همزمان باید جهت گیری و اصول را در اقتصاد
حفظ کرد ».نهاوندیان افزود« :اکنون بیشترین
اولویت دولت این اس��ت که در کاالهای اساسی
مورد اس��تفاده مردم اطمین��ان حاصل کنیم که
افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم
گرفته شد که ارز کاالهای اساسی بر اساس نرخ
رسمی دولت قیمت گذاری شود».
وی اضافه کرد« :وزارت صمت ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی
و دارایی موظف ش��دند از لحظهای که ارز به نرخ
رس��می در اختیار وارد کننده قرار میگیرد آن را
نظارت کند تا بر این اساس ،قیمت گذاری و کاال
عرضه و توزیع شود».
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت« :تا زمانی
که تصمیم برای افزای��ش درآمد افراد کم درآمد
جامعه گرفته نش��ده باشد نظارت کامل بر توزیع

کااله��ای اساس��ی وج��ود دارد  ».وی اف��زود :
«دستگاه های مس��ئول از ابتدا تا انتها بر تهیه و
توزیع  19قلم کاال برای حمایت از افراد کم درآمد
نظارت م��ی کنند  ».نهاوندی��ان گفت « :جهت
گیری باید در زمینه اقتصاد گذر از دوره التهاب و
رسیدن به تعادل در بازار باشد همانطور که در سه
چهار سال اخیر آن را تجربه کرده ایم ».
مع��اون ریی��س جمهور اف��زود « :ب��رای توزیع
کااله��ای وارداتی ک��ه ارز  4200تومانی به آن
اختصاص یافته اس��ت می توان از ش��بکه های
کاالرسانی مانند فروشگاه های زنجیره ای برای
نظارت بیشتر استفاده کرد اما درباره ارز صادراتی
آنچه که در بازار غیررسمی انجام می شود ممکن
است ارز آن در قالب سیاست های دولت استفاده
نشود  ».نهاوندیان گفت « :در صادرات رسمی که
با اظهار صادرکننده و نظارت دستگاه های ذیربط
همراه است امکان تخطی از سیاست های ارزی
دولت وجود ندارد ».
وی اف��زود « :قاچاق مربوط به کاالهایی اس��ت
که مانن��د موبایل و لوازم خانگ��ی کم حجم و با
ارزش باال باش��ند ام��ا صادرات قاچ��اق گندم یا
کاالهای اساسی با حجم باال بسیار دشوار است
 ».نهاوندیان گفت « :کشورهای دیگر نیز درباره
کاالهای اساسی حساس هستند و هر گونه ورود
و خروج آن را کنترل می کنند» .
وی با بیان اینکه در کاالهای اساسی نگرانی برای
قاچاق وجود ندارد افزود « :متاسفانه با التهاباتی
که در بازار ایجاد شد از دستاورد بزرگ پایین بودن
نرخ تورم در چهار سال گذشته فاصله گرفته ایم و
اگر عزم مردم این باشد که به کاهش تورم کمک
کنند تورم مهار می شود اما اگر همه برای کاالها
رقابت کنند تورم افزایش خواهد یافت ».
نهاوندیان در بخش دیگری از صحبت های خود
به اصالحات بسته جدید ارزی اشاره کرد و گفت:
«این کار باید زودتر انجام می شد البته در بسته
نخس��ت ارزی نیز ارز صادرکنن��دگان با آزادی
عمل در اختیار وارد کنن��دگان قرار می گرفت و
ام��کان مبادله آزاد بین صادر کننده و وارد کننده
انجام می ش��د ».وی افزود« :اگ��ر این موضوع
اجرایی و اطالع رس��انی کامل می ش��د قیمت
ه��ای غیرواقعی برای ارز ش��کل نمی گرفت».
معاون رئیس جمه��ور گفت« :اطالع رس��انی
درباره بس��ته ارزی جدید نیز باید کامل ش��ود و
صرافی ها متعهد ش��ده اند برای انواع خدمات،
ارز مورد نیاز را تامین کنن��د ».نهاوندیان افزود:
«نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود
با نرخ سامانه نیما یکی دو درصد اختالف دارد».
وی با بیان اینکه در چند روز آینده روند کاهشی
معقول قیمت ارز به سمت بازار متعادل ادامه می
یابد گفت« :س��امانه معام�لات ارزی نرخ ارز را
مش��خص می کند و اکنون بیش از  30خدمت
ارزی ارائه می ش��ود ».نهاوندی��ان افزود« :اگر
مردم حس کنند نرخ ارز افزایش نمی یابد تقاضا
در این زمینه به عرضه تبدیل می ش��ود و قیمت
ها پایین می آید  ».مع��اون رییس جمهوری در
بخش پایانی صحبت های خود گفت« :اقتصاد
کشور فراز و نش��یب های بسیار سخت تر از این
را داشته است و باید نگاه واقع بینانه امیدوارانه به
مسائل داشته باشیم».

بسته جدید ارزی از نگاه وکالی ملت
بس�ته جدید ارزی که از اواس�ط هفته گذشته رونمایی شد هم
اکنون در ح�ال اجراس�ت و در مجموع آنگونه ک�ه از اظهارات
نمایندگان مجلس و کارشناس�ان ارزیابی می شود موثر بودن
آن برای رفع التهابات بازار ارز اس�ت .البته در این میان برخی
ش�روطی از جمله رعایت اجرای صحیح این بس�ته هم مطرح
شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت:
«بهنظرمیرسدبستهجدیدبانکمرکزیموثرباشدبااینحالالزماستکه
طرف عرضه کامل باز شود و عرضه به راحتی صورت گیرد؛ اما از سوی دیگر
بایدطرفتقاضامدیریتشود».ویادامهداد«:اگربخشتقاضاآزادباشدحتما
به مشکل می خوریم برای مدیریت بخش تقاضا باید ثبت سفارش ها کنترل
شودتااجناسیکهدرداخل باکیفیتتولید میشوددرراستایحمایتازتولید
داخل وارد کشور نشود ».نماینده مردم قم در مجلس دهم شورای اسالمی
با بیان اینکه سیاست ارزی می تواند موثر باشد ،به خانه ملت گفت« :یکی از
نکاتی که باعث موثر بودن بسته ارزی می شود ،تزریق ارز صادرکنندگان به
خصوص صادرکنندگان دولتی ،پتروشیمی ها و نفت به بازار ثانویه است ،اگر
چنیناتفاقیرخدهدمشکالتارزیچندماهگذشتهکشوربرطرفمیشود».

عضوهیاترییسهمجلسشورایاسالمیبااشارهبهبازشدنصرافیهابیان
داشت«:صرافیهامیتوانندپاسخگوینیازهایارزیخردومسافرتیباشند
نرخ ارز در صرافی ها درصد کمی بیشتر از بازار ثانویه خواهد بود».
سیاست ارزی جدید آرامش را به بازار آورد
محمدمهدیمفتح،سخنگویکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس
نیز با اشاره به موثر بودن بس��ته جدید و با بیان اینکه سیاست ارزی جدید
آرامش را به بازار آورد گفت« :اقدام های دولت ،مجلس و قوه قضاییه باعث
شد در روز اجرای تحریم ها شاهد آرامش در بازار ارز باشیم ».وی با اشاره به
سیاستبازارثانویهگفت«:اینسیاسترویهمناسبیاست؛اماانتظارمیرود
که اقتصاددانان و بانک مرکزی فضای بازار و اقتصادی کشور را رصد کنند
تا اگر تنش و فشاری به بازار ارز وارد می شود به موقع برای آن چاره اندیشی
شود تا نابسامانی اقتصادی را مجدد تجربه نکنیم».
نرخ ها در بازار ثانویه با گذشت زمان واقعی می شود
علی اسدی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز
با بیان اینکه بسته جدید ارزی دولت بخشی از مسائل بازار را حل می کند
گفت « :نرخ ها در بازار ثانویه با گذشت زمان واقعی می شود».

وی در خصوص ارائه بس��ته جدی��د ارزی دولت ،گف��ت« :اینکه همواره
نوسانات بازار ارز اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده یک موضوع بدیهی
اس��ت بنابراین ایجاد ثبات در بازار ارز یکی از الزمه های پیشرفت اقتصاد
کشور است » .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
ادامه داد« :تضمین اعتماد برای انجام امور اقتصادی و سرمایه گذاری یک
موضوعجدیاستدراینراستابایدسیاستهایاقتصادیبهنحویاعمال
شود که اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور ارتقا یابد».
نمایندهمردمشهربابکدرمجلسشورایاسالمیافزود:بستهجدیدارزی
دولت،کهتوسطهمتیرئیسکلبانکمرکزیکشورتشریحکردندنکات
مثبتی دارد که می تواند حداقل بخشی از مشکالت بازار ارز را حل کند البته
باید یک مقطع زمانی بگذرد تا نرخ ها در بازار ثانویه واقعی تر شود.
اسدی افزود« :باید پذیرفت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مدت اخیر
با مش��کالت جدی روبه رو شده بودند و نابسامانی های بازار ارز بازارهای
مختلف دیگر را با چالش جدی روبرو کرده بود ».عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نرخ ها در بازار ثانویه با گذشت
زمان واقعی می ش��ود ،یادآور شد« :در هر صورت نباید فراموش کرد بازار
ارز با سیاست دستوری به تعادل نمی رسد بنابراین بسته جدید ارزی دولت،
می تواند حداقل جوابگوی بخش قابل توجهی از نیازهای ارز کشور باشد».

نیمه خاکستری بازار مسکن

نیمه جنوبی ش�هر تهران از جهش بازاره�ای موازی ،تاثیر
کمترینسبتبهشمالپایتختگرفتهاست.میانگینقیمت
مسکن در مناطق هفت تا ۲۲متری چهار میلیون و ۶۵۰هزار
تومان است که دو میلیون و  ۳۰۰هزار تومان پایین تر از حد
متوسط شهر تهران و  ۱۰میلیون و  ۴۵۰هزار تومان کمتر از
منطقهیکمحسوب میشود .همچنین از بین مناطقجنوبی
تهران ،بازار خرید و فروش تنه�ا در مناطق  ۱۴ ،۱۱و  ۱۵تا
حدودی گرم اس�ت و س�ایر مناطق کماکان در رکود به سر
میبرند .به همین دلیل از ظرفیت رشد قیمت کمتری نسبت
بهمیانگینشهرتهرانبرخوردارهستند.

آمار تیرماه  ۱۳۹۷نشان میدهد مناطق یک تا شش رکوردار باالترین
رشد قیمت مسکن بودهاند .در منطقه پنج قیمتها ۷۱.۸درصد نسبت به
مدت مشابه س��ال قبل افزایش نشان میدهد .در منطقه یک نیز رشد
قیمت مسکن ۵۵.۲درصد به ثبت رسیده و این در حالی است که منطقه
 ۱۸با  ۳۶.۵درصد شاهد کمترین رشد قیمت بوده است .متوسط قیمت
شهر تهران در تیرماه شش میلیون و ۹۷۰هزار تومان بوده که نسبت به
خردادماه امسال  ۷.۱درصد و نسبت به تیرماه سال قبل  ۵۴درصد رشد
نشانمیدهد.شرایطموجودحاکیازآناستکهباوجودپرشقیمتها

هم اکنون موقعیت خرید برای متقاضیان مصرفی در  ۱۶منطقه دارای
قیمت پایینتر از حد میانگین ،مناسب تر از شش منطقه دیگر است؛ چرا
که تحرکات اخیر ،افزایش حجم تقاضای سفته بازانه ملک در مناطق
یک تا پنج را به اثبات می رس��اند .در صورتی که به دنبال مسکن ارزان
قیمت می گردید اطالع از قیمت مناطق جنوبی شهر تهران می تواند
به شما کمک کند .در تیرماه  ۱۳۹۷پایین ترین میانگین قیمت مسکن
در پایتخت به منطقه ۱۸با متوسط قیمت هر متر مربع سه میلیون و۹۸
هزار تومان تعلق داشته است .در منطقه ۲۰متوسط قیمت سه میلیون و
 ۲۲۸هزار تومان بوده است .هر متر خانه در منطقه ۱۷بالغ بر سه میلیون
و  ۳۵۳هزار تومان خرید و فروش ش��ده اس��ت .در منطقه  ۱۶متوسط
قیمت سه میلیون و  ۴۸۸هزار تومان است .میانگین قیمت منطقه ۱۵
بالغ بر سه میلیون و ۶۸۳هزار تومان ثبت شده و قراردادهای منعقد شده
در منطقه  ۱۹متوسط قیمت هر متر مربع خانه را  ۳میلیون و  ۷۶۰هزار
تومان نشان می دهد .نایب رییس اول اتحادیه مشاوران امالک گفت:
«خروجیرشدبازارهایمسکن،طالوارزپسازجهشمقطعیقیمت،
به رکود بخش مسکن منجر میشود».
حسامعقباییبااشارهبهاختالفحدود ۱۰۰درصدیرشدقیمتمسکن
نسبت به سکه و ارز به ایسنا گفت« :به اعتقاد من این اختالف با همین
تناسب تا پنج شش ماه آینده پیش میرود .رشد بازارهای موازی وقتی

زیادمیشودقیمتمسکنهمباالمیرود.البتهرشداخیرقیمتمسکن
ازبازارهایرقیبکمتراستاما بهطورمثالاگرسکهبهرشد ۲۰۰درصد
برسدبایدتوقعداشتهباشیمکهرشدمسکنهمحدود ۸۰درصدشودولی
خروجی آن رکود مسکن خواهد بود ».وی افزود« :پیشبینی من این
است که معامالت مسکن شهر تهران در مرداد ماه یا نزدیک به تیرماه یا
کمتر خواهد بود .تا نیمه مردادماه معامالت نسبت به تیرماه فرقچندانی
نکرده و اگر پایین نیامده باشد ،بیشتر هم نشده است».
در تیرماه س��ال  ۱۳۹۷بالغ بر  ۱۳.۵هزار واحد مسکونی در شهر تهران
خریدوفروششده کهنسبتبهماهقبلوماهمشابهسالقبل،بهترتیب
 ۹.۲و ۷درصد کاهش یافته است .متوسط قیمت در تهران ۶.۹۷میلیون
تومان گزارش ش��ده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل  ۷.۱و
 ۵۴.۲درصد افزاش یافته است .تنها در ماه مورد گزارش ،قیمت مسکن
ش��هر تهران  ۴۶۰هزار تومان رشد را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده
است .بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه در منطقه ۵انجام شده که
 ۱۳.۲درصد از خرید و فروشها را به خود اختصاص داده است .بعد از آن
مناطق  ۴و  ۲به ترتیب با  ۹و  ۷.۹درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در
مجموع  ۷۱درصد از کل معامالت در تیرماه مربوط به  ۱۰منطق ه ،۴ ،۵
 ۷ ،۸ ،۱۵ ،۱ ،۱۴ ،۱۰ ،۲و  ۱۱بوده و در  ۱۲منطق ه باقیمانده  ۲۹درصد از
کل قراردادها منعقد شده است.

طال و ارز
بازار

 295هزار تومان
یک میلیون و  274هزار تومان
 1211دالر
سه میلیون و  760هزار تومان
سه میلیون و  476هزار تومان
یک میلیون و  776هزار تومان
 912هزار تومان
 511هزار تومان
 4200تومان
 11683تومان
 13075تومان
 2787تومان

هرگر م طالی 18عیار
هر مثقال طال
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید
سک ه تما م طر ح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
یک گرمی
دالر آمریکا
یورو
پوند انگلیس
درهم امارات

اخبار کوتاه

ردپای واسطه ها
در گرانی گوشت قرمز

با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی روزانه چند هزار تن گوشت قرمز
گرم وارد کشور میکند ،اما قیمت گوشت قرمز در قصابیها به مرز
ش منابع رسمی از نقاط جنوبی پایتخت از
 ۶۰هزار تومان رسید .گزار 
جمله میدان خراسان و میدان امام حسین (ع) حاکی از آن است که
هر کیلوگرم شقه گوسفندی  ۶۰هزار تومان و هر کیلوگرم گردران
و سردست  ۶۷تا  ۶۸هزار تومان عرضه میشود که قیمتها هر روز
ممکن است در هر کیلو یک تا  ۲هزار تومان افزایش یابد.
گوشت گوساله تازه نیز به مرز  ۵۸هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده
اس��ت ،در حالی که پیش از این شرکت پش��تیبانی امور دام گوشت
گوس��اله منجمد برزیلی را کیلویی  ۲۸ه��زار تومان عرضه میکرد
ک��ه برای مدت��ی آن را متوقف ک��رده و قرار بود ،دوب��اره از طریق
فروشگاههای زنجیرهای عرضه را آغاز کند.
نکته جالب توجه اینکه قیمتهای برآورد شده،کف قیمت بازار بوده
و در نقاط شمالی پایتخت عدد و رقمهای نجومی برای هر کیلوگرم
گوشت قرمز در نظر گرفته میشود تا حدی که در منطقه مالصدرای
تهران هر کیلوگرم گوشت راسته گوسفندی  ۹۰هزار تومان و هر کیلو
گردران  ۸۰هزار تومان به مشتری عرضه میشود.

قطعات خودرو در صدر واردات
چهارماه ابتدای امسال

در چهار ماهه نخست سالجاری قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل
سواری در صدر فهرست واردات قرار گرفته است .بررسی آمار تجارت
خارجی کش��ور نش��ان میدهد طی چهار ماهه نخست سالجاری
قطعات خودرو در صدر فهرس��ت اقالم عمده وارداتی به کشور قرار
گرفته است ،در این مدت  ۷۲۶میلیون دالر قطعات منفصله جهت
تولید اتومبیل سواری با حجم سیلندر  ۲۰۰۰سیسی با ساخت داخل
 ۱۴درصد تا کمتر از  ۳۰درصد به کشورمان وارد شده است که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  ۱۳۳.۵۴درصد افزایش را نشان میدهد،
واردات این کاال در مجموع  ۴.۷۸درصد از سهم ارزشی کل واردات
کشور را شامل میشود.
در چهار ماهه نخست سالجاری قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل
سواری با حجم سیلندر  ۲۰۰۰سیس��ی با ساخت داخل  ۵۰درصد
و بیش��تر به ارزش  ۱۶۰میلیون دالر در ردیف دهم کاالهای عمده
وارداتی جای دارد و با کاهش ۱۸.۴۶درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل روبهرو بوده است.
در م��دت مذکور  ۱۳۸میلی��ون دالر قطعات منفصل��ه جهت تولید
اتومبیل س��واری با حجم سیلندر  ۲۰۰۰سیس��ی با ساخت داخل
۳۰درصد تا کمتر از  ۵۰درصد وارد کش��ور شده است که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته شاهد رش��د  ۵۰.۸۹درصدی آن هستیم.
قابل ذکر اس��ت که قطعات مذکور در ردیف دوازدهم لیست اقالم
وارداتی به کشورمان جای دارد.
رتبه پانزدهم در فهرس��ت اقالم عمده کاالهای وارداتی به قطعات
منفصله تراکتور جادهای برای نیمه تریلرها با س��اخت داخل  ۱۴تا
کمتر از  ۲۰درص��د اختصاص دارد به طوری که این کاال طی چهار
ماهه نخست سالجاری به میزان  ۱۱۵میلیون دالر وارد کشور شده
است و نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد چشمگیر۱۰۵.۴۲
درصدی بوده است.

تقویت  888واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگران بورس تهران روز گذشته معامالت متعادل و کم حجمی
را به نظاره نشستند و شیرین شدن دوباره قیمتها در کنار حساسیت
باال به تحوالت ارزی باعث شده تا همچنان سهمهای ارزمحور در
کانون توجه معاملهگران قرار گیرد.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت روز گذشته با افزایش  888واحدی به رقم  129هزار و 901
واحد رسید .شاخص کل هموزن اما با افزایش  77واحدی عدد 18
هزار و  978واحد را به نمایش گذاشت .شاخص سهام آزاد شناور نیز
با افزایش  667واحدی به رقم  138هزار و  777واحد دست یافت.
ش��اخص بازار اول اما در حالی با افزای��ش  696واحدی به رقم 94
هزار و  721واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 1569
واحدی عدد  263هزار و  387واحد را به نمایش گذاشت .روز گذشته
همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش  12واحدی
بر روی رقم یک هزار و  491واحد متوقف شد.

نابسامانی در بازار لوازم خانگی

درپی افزایش قیمته��ا در بازار لوازم خانگ��ی و احتکار و اختفای
کاال در این بخش ،رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت:
فروشندگان کاالیی ندارند که بفروشند ،فروش کاالهی ویترین هم
که وجهه خوبی ندارد .این در حالی است که واردات هم ممنوع شده
است و تولیدکنندگان به تعهد خود عمل نکرده و تولید را کم کردهاند.
محمد طحانپور ،رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در این
باره گفت :هماکنون وضعیت بازار لوازم خانگی مناسب نیست و اگر
فروش��ندهای نمیتواند کاالی واحد صنفی خود را بفروشد به دلیل
احتکار نیست ،چراکه دیگر نمیتواند آن را جایگزین کند و خالی شدن
ویترین مغازه یا فروشگاه وجهه مناسبی ندارد ،چراکه تولیدکنندگان،
تولید خود را کاهش دادهاند و با وجود آنکه فشار زیادی به دولت برای
ممنوعیت واردات آوردند و اعالم کردند که میتوانند بازار را تامین
کنند ،این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد :به عنوان مثال ماشین ظرفشویی و کولرگازی در میان
لوازم خانگی به دلیل داش��تن تکنولوژی خاص امکان تولید ندارد و
هماکنون با ممنوع شدن واردات آنها مشکالتی در بازار این نوع لوازم
خانگی به وجود آمده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یکی از دالیل مشکالت
بازار از جمله گرانی را ناش��ی از کاهش ارزش پول ملی دانس��ت و
گفت :وضعیت ب��ازار لوازم خانگی خوب نیس��ت و در صورتی که
مسئوالن برنامهریزی نکنند ،آینده خوبی را هم نمیتوان برای آن
متصور بود.

