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آمار منفی از رشد بهره وری
مدیرعامل سازمان بهره وری ،منفی  3.9واحد
درصد از رشد منفی اقتصادی را ناشی از عامل
بهره وری اعالم کرد .فاطمه پهلوانی دیــروز در
نشستی خبری در پاسخ بــه پرسش خراسان
درخصوصسهمبهرهوریدررشداقتصادیطبق
برنامه های توسعه ای گفت:بر اساس اطالعاتی
که داریم تا پایان سال  98رشد اقتصادی برنامه
ششم {به طور میانگین} منفی  2.8درصد و رشد
اقتصادی کلی سال  98نیز منفی  6.5درصد
بــوده که از این رقم منفی  3.9واحــد درصــد آن
بــرای بهره وری اســت .وی با بیان این که برای
افزایش بهره وری در کشور باید به فرهنگ ایرانی
و اسالمی مان بازگردیم ،ادامه داد :روحیه قناعت
و استفاده چندین بــاره از منابع  ،رویکردی که
موجب می شد انسان ها با حفر چندین چاه ،قنات
ها را ایجاد می کردند  ،درحالی که االن خواهش
می کنیم که شهروندان برای دوش گرفتن از آب
تصفیه شده حداقل زمان تعیین کنند.

آمار نجومی از زیان  2خودروساز
روز گذشته دبیر انجمن قطعه سازان با انتقاد از
قیمت گــذاری دستوری خــودرو و فاصله قیمت
نجومی کارخانه و بازار خودرو از زیان  25هزار
میلیاردی دو خــودروســاز در ســال گذشته و
زیان انباشته  80هزار میلیاردی دو خودروساز
بــزرگ کشور خبر داد .به گــزارش ایسنا ،آرش
محبینژاد ،دبیر انجمن صنایع همگن نیرو
محرکه و قطعهسازان با بیان این که قیمتگذاری
دستوری خــودرو تبعات زیــادی به همراه دارد
افزود :با محاسبات انجام شده توسط انجمن ،هم
اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط
 ۶۵درصد افزایش یابد ،اما قراردادهای میان
خــودروســازان و قطعهسازان به کندی در حال
تعدیلاست.محبینژادهمچنیناززیان ۲۵هزار
میلیاردی دو خودروساز بزرگ داخلی در سال
گذشته و زیان انباشته  ۸۰هزار میلیارد تومانی
این صنعت ،خبر داد .شایان ذکر است که بررسی
صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز
بزرگ کشور در سایت کدال بورس نشان می دهد
که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز تا پایان
سال گذشته  52هزار میلیارد تومان است.
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نرخخدماتمشاورانامالکدرتهرانکاهشیافت

جدول نرخ مصوب حق کمیسیون
امالک درتهران و مشهد

سازمان صنعت ،معدن و تجارت تهران ،نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران امالک
را اعالم کرد که بر اساس آن ،از دو طرف معامله خرید و فروش مسکن 25 ،صدم
درصد دریافت خواهد شد .با این حال ،تا این لحظه خبر جدیدی از تغییر نرخ های
کمیسیون امالک در مشهد منتشر نشده است .به گزارش مهر ،یدا ...صادقی رئیس
سازمان صمت تهران نرخ جدید تعرفه حق کمیسیون مشاوران امالک در شهر تهران
را به اتاق اصناف تهران ابالغ کرد .نرخ های کمیسیون به شرح جدول زیر است:
نوع خدمت
مبایعه نامه
قرارداد رهن
قرارداد اجاره
تمدید قرارداد اجاره
تنظیم قرارداد
مشارکت در ساخت

نرخ مصوب در تهران
 ۲۵صدم درصد ( ۰.۲۵درصد) ارزش معامالتی
ملک ازهر طرف و در مجموع نیم درصد مبلغ
از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن
یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف
از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره
از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد و درمجموع
چهار دهم درصد

شایان ذکر است ،تا لحظه تنظیم این خبر ،خبر جدیدی مبنی بر تغییر نرخ های
مصوب کمیسیون امالک در مشهد منتشر نشده است .طبق اطالعات پایگاه اتحادیه
صنف مشاورین امالک مشهد ،نرخ خدمات مشاورین امالک ،به شرح زیر است:
نوع خدمت
قراردادهای مبابعه نامه
تا  3میلیارد ریال
قراردادهای مبایعه نامه (مازاد
بر  3میلیارد ریال) تا مبلغ 8.5
میلیارد ریال
سقف حق الزحمه دریافتی
مبایعه نامه ها
تنظیم قرارداد اولیه اجاره محل
(استیجاری ،رهنی)
تنظیم قرارداد تمدید اجاره
محل (استیجاری ،رهنی)
نرخ حق الزحمه قرض الحسنه
و ودیعه (رهن)

نرخ مصوب در مشهد
 3دهم درصد از هر طرف معامله
 2دهم درصد از هر طرف معامله مازاد
بر ردیف اول
حداکثر  20میلیون ریال از هر طرف
مبلغ  7روز اجاره محل از هر طرف (حداکثر
سقف دریافتی حق الزحمه بابت اجاره نامه)
مبلغ  8میلیون ریال از هر طرف معامله
مبلغ  3روز اجاره محل از هر طرف (سقف
دریافتی بابت تمدید اجاره) حداکثر از هر
طرف معامله  5میلیون ریال
به ازای هر 10میلیون ریال
(مبلغ  60هزار ریال) از هر طرف معامله

این در حالی است که گزارش ها از بازار امالک ،حاکی از نرخ های توافقی دیگری
در مشهد نیز هست .به عنوان مثال ،برخی بنگاه های امالک ،بدون در نظر گرفتن
محدودهقیمت،ازهرطرفمعاملهنیم،یکدرصد یاحتیبیشترنیزدریافتمیکنند.

نیم سکه

ربع سکه

45/200/۰۰۰ 75/200/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

80/740

65/087

شاخص

شاخص کل بورس با افت  55هزار واحدی به کمترین مقدار  3ماه اخیر سقوط کرد

ریزشبورسدرروزهایسردرگمی!

بازار سرمایه برای دومین روز کاری پیاپی با افت
سنگین مواجه شد تا به کمترین مقدار سه ماه اخیر
خود سقوط کند .فشار عرضه در بورس در حالی
است که سرمایه گذاران به دلیل ریزش های اخیر و
قانون گذاری های پیاپی دچار سردرگمی و هراس
هستند و همچنان خروج از بورس یا نوسان گیری را
بــه ســهــامــداری بلندمدت ترجیح مــی دهند.به
گزارش خراسان ،با افت  55هزار واحدی شاخص
کل در معامالت دیــروز ،سطح این شاخص به یک
میلیون و  515هزار واحد رسید .آخرین بار شاخص
در  10تیرامسال این سطوح را تجربه و از آن عبور
کرده بود .افت  3.5درصدی شاخص کل در کنار
افت  1.3درصــدی شاخص کل هم وزن در حالی
رخ داد که همچنان در بورس فضای التهاب ،ترس
و سردرگمی وجــود دارد.اگــرچــه همچنان برخی
فضای بازار را نوسانی توصیف می کنند و منتظرند
تا با خوردن قیمت نمادهای بزرگ به کف ،حمایت
ها تشدید شود و شاخص بازگردد ،برخی هم موج
کاهشی قوی تری را پیش بینی می کنند .موجی
که مهم ترین محرک آن کاهش حجم معامالت

در اثــر ممنوعیت معامالت الگوریتمی و حذف
نوسان گیران از بازار با محدودیت های اخیر است.
استدالل این گروه این است که با غلبه فشار فروش
در بورس طی دو ماه اخیر ،به تازگی تقاضای نوسان
گیری در کف های قیمتی منجر به تعادل در بخشی
از بازار می شد .البته برخی هم معتقدند که با رشد
نرخ ارز ،باید منتظر موج صعودی جدیدی در شرکت
های بزرگ صادراتی بود.این تحلیل های متفاوت
در کنار فضای مبهم و پرتالطم اقتصاد کالن کشور و
وضعیت سیاسی ،باعث سردرگمی سرمایه گذاران
و هراس آن ها شده است .تغییر مداوم سیاست ها
و قوانین نیز بر شدت سردرگمی ها افزوده است.

قیمت مسکن در تهران در شهریور نسبت به
مرداد  5.1درصد افزایش یافت و به این ترتیب
رونــد صعودی قیمت مسکن نسبت به ماه
های قبل کندتر شد .براساس گزارش بانک
مرکزی ،میانگین قیمت هر متر مربع مسکن
در تهران در شهریور به  24.3میلیون تومان
رسید .این در حالی است که قیمت مسکن در
ماه هایاردیبهشت،خرداد،تیرومردادنسبت
به ماه قبل حدود  ۱۱درصد افزایش یافته بود.

بازار خبر

تازه ترین قیمت مرغ و تخم مرغ

انتقادها ازنحوه تامین مالی طرح کاالبرگ الکترونیک
هرچند کلیات طــرح مجلس بــرای توزیع کاالهای
اساسی با استفاده از کاالبرگ در بین خانوارهای
کشور به خصوص خانوارهای کمبرخوردار با استقبال
کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است ولی
این افراد و نهادها درباره نحوه تامین مالی این طرح،
نگرانیهای زیادی دارند.به گزارش فارس ،با رای
نمایندگان رونــد بررسی این طرح در صحن علنی
مجلس از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد .این طرح که
یارانه کاالیی به ارزش ماهیانه  120هزار تومان برای
 20میلیون نفر افراد کم درآمد و  60هزار تومان برای
 40میلیون نفر افــراد دارای درآمــد متوسط در نظر
گرفته است ،با ابهاماتی درباره نحوه تامین مالی این
طرح مواجه است.به عنوان مثال ،سید امیر سیاح و
محمد هادی سبحانیان از کارشناسان ارشد و باسابقه
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار توئیت هایی به

سرعت رشد قیمت مسکن
در تهران نصف شد

این موضوع واکنش نشان دادند.سیاح این طرح را
به منزله دعوت مردم به شام بدون پرداخت صورت
حساب دانست و سبحانیان نیز منابع درنظر گرفته
شده برای این طرح را عمال پوچ اعالم کرد.به گزارش
فارس ،بررسی ها نشان می دهد منابع این طرح از دو
محل کاهش سایر مصارف هدفمندی و افزایش سقف
رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و تامین
اجتماعی نیروهای مسلح تامین می شود.در بخش
نخست ،مشخص است منبع جدیدی ایجاد نشده و
صرفا بخشی از منابع اختصاص یافته از هدفمندی به
شرکتهایدولتیبهیارانهکاالییتخصیصدادهشده
استکهکارشناساناعتقاددارندایننوعتأمیناعتبار
صرفا موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد .درباره
بخش دوم هم این سوال مطرح است که رد دیون دولت
چگونه باعث ایجاد منبع درآمدی خواهد شد؟

ایسنا -بر اساس مشاهدات ،هم اکنون در خرده
فروشی های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ
با قیمت  ۳۵تا  ۳۸هزار تومان و هر کیلو مرغ گرم
نیز با قیمت ۱۸تا ۲۲هزار تومان عرضه می شود.

صدور قبض رایگان برق برای
مشترکان کم مصرف از آبان
تسنیم -سخنگوی صنعت برق گفت :نخستین
قبض رایگان طــرح بــرق امید ،از ابتدای آبان
صادر میشود .مصطفی رجبی مشهدی افزود:
اطالعات کم مصرف ،خوش مصرف یا پرمصرفی
مشترکانباپیامکارسالمیشودواگرمشترکی
مشمول تخفیف صددرصدی هم باشد با پیامک
اطالع رسانی خواهد شد .به گفته وی ،الگوی
مصرف تعیین شده بــرای بــرخــورداری از «برق
امید» در فصول گرم  100کیلو وات ساعت در
ماه و  80کیلو وات ساعت در ماههای غیر گرم و
در مناطق عادی است که البته  82درصد مصرف
کنندگان برق در مناطق عادی هستند.

