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تاملی در افزایش بیش از
۲۰۰درصدی معامالت مسکن

نگاهی بــه گ ــزارش بانک مــرکــزی از وضعیت
معامالت مسکن در تهران نشان می دهــد در
شهریور سال ، 99تعداد معامالت آپارتمان های
مسکونی شهر تهران به ۸هــزار و  ۵۰۰واحد
مسکونی رسیده است که نسبت به ماه مشابه
ســال قبل رشــد بیش از  203درص ــد را نشان
میدهد.اکنون این پرسش مطرح است که این
رشد شگرف را باید نشئت گرفته از چه عاملی
دانست؟ آیا بازار مسکن با پدیده خوشایند رونق
مواجه شده است یا دالیل دیگری وجود دارد؟
برای یافتن پاسخ این پرسش باید چند مولفه را
درنظر داشت که شاید مهم ترین آن ها قیمت باشد.
در گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر
مربع بیش از  ۲۴میلیون تومان است به طوری که
در شهریور ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع
زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران نسبت به
شهریور سال قبل بیش از  ۹۱درصد و نسبت به
ماه قبل بیش از ۵و یک دهم درصد افزایش نشان
می دهد که گویای آن است که افزایش معامالت
با افزایش جدی قیمت نیز همراه بوده است ،این
موضوع نشان می دهد بخشی از افزایش معامالت
ناشی از هجوم مشتریان اعم از واقعی و دالل به این
بازار از ترس حفظ قدرت پول و گران تر نخریدن
در آینده است ،عالوه بر این ۳۸درصد واحدهای
مورد معامله تا ۵سال ساخت یعنی نوساز بوده اند
و سهم واحدهای زیر ۸۰متر نیز در این معامالت
بــاالی ۵۵درص ــد اســت که ایــن ارقــام نیز نشان
می دهد بخش قابل توجهی از تقاضا معطوف به
تولیدات با متراژ کمتر است که خرید آن ها ارزان
تر تمام می شود .وقتی این اطالعات را در کنار آمار
تولید مسکن یعنی تعداد ۷۶هزار و  ۵۰۰پروانه
ساختمانی شهر تهران بگذاریم که کسری باالی
۱۰درصــدی نسبت به جمعیت این شهر دارد،
گویای آن است که افزایش معامالت مسکن بیشتر
ناشی از تحریک تقاضاست تا رونق در این بازار.

بازار خبر

افت قیمت دالر تا  28هزار تومان
خراسان  -پس از افت شدید قیمت دالر در هفته
گذشته از حدود  32به  27هزار تومان ،قیمت
دالر در روزهای گذشته به کانال  29هزار تومان
صعود کرد ولی روز گذشته دوباره روند نزولی را
در پیش گرفت و به نرخ  28هزار تومان رسید.

قیمت گوشت قرمز اعالم شد
فارس  -معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
گفت :از شنبه آینده گوشت قرمز با حداکثر سود
 15درصد در میادین میوه و تره بار توزیع میشود.
قبادی افزود :اکنون قیمت مناسب برای عرضه
گوشت گوساله بر اساس نوع گوشت بین  120تا
 140هزار تومان است و بیش از این قیمت گران
فروشی محسوب می شود .دادرس مدیرعامل
اتحادیه دام سبک نیز قیمت تمام شده تولید هر
کیلو گوشت گوسفندی در کشتارگاه را  110تا
 120هزار تومان و برای مصرف کننده قیمت تمام
شده به عالوه  10درصد سود اعالم کرد.

افزایش مجدد وام خرید مسکن
فعال منتفی است
مهر  -وزیر راه دربــاره افزایش سقف وام خرید
مسکن گفت :منتظریم قیمت ها فروکش کند و
سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم.
اسالمی درباره افزایش سقف وام مسکن گفت:
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن باید در
شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.
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طرح تامین کاالهای اساسی برای  ۶۰میلیون نفر به گفته رئیس مجلس به زودی آغاز می شود
رئیس مجلس از مراحل پایانی طــرح تامین
کــاالهــای اساسی خبر داد .طرحی که طبق
اطالعاتاولیهآن،قراراستهرماهبه 30میلیون
ایرانیمبلغ 60هزارتومانوبه 30میلیونعضو
دهکهایپاییننفری 120هزارتومانکاالبرگ
الکترونیکی تخصیص یابد .این طرح در ابتدا
با ابهامات مالی از سوی کارشناسان از جمله
مرکز پژوهش های مجلس مواجه شده بود .اما
به نظر می رسد اکنون این موارد در تعامل دولت
و مجلس برطرف شده اند.به گزارش خبرگزاری
خانه ملت ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در
نشستدیروزمجلسازآغازطرحتامینکاالهای
اساسی به زودی خبر داد و گفت :همان طور که
رهبرمعظمانقالبنیزبرلزومحمایتمعیشتیاز
مردمبهخصوصاقشارآسیبپذیرتاکیدکردند،
مجلس در گامهای پایانی اجرایی سازی طرح
حمایت معیشتی از مردم است .وی ادامه داد:
با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در شرایط

دشوار معیشتی مردم احساس کنند که در وسط
مشکالتتنهاهستندوکسیدراندیشۀکوچک
شدنسفرۀآنهانیست.بهزودیباحفظکرامت
ملت شریف و سرافراز ایران و با همراهی مدیران
اجرایی تامین کاالهای اساسی خانوارها آغاز
میشود.بهگزارشخراسان،هرچندبایدمنتظر
نهایی شدن طرح مجلس در این خصوص بود،

بورس زیرذره بین بهارستان
طرح جدید مجلس برای اصالح قانون بورس
شاخص کل بورس تهران دیروز هم با ریزش 37
هزار واحدی به نیمه پایینی کانال 1.3میلیون
واحــد سقوط کــرد .این رونــد ریزشی در حالی
است که دیروز درمجلس با حضور رئیس سازمان
ب ــورس گــزارشــی در خــصــوص وضعیت بــازار
سرمایه قرائت شد.به گزارش خراسان ،در موج
جدید ریزشی بورس که از  21مهرماه آغاز شده
،شاخص حدود 20درصد سقوط کرده است و از
حدود1.6میلیون واحد به نزدیکی1.3میلیون
واحد رسیده است .دیروز رئیس سازمان بورس
در مجلس با تشریح اقدامات خود ضمن اشاره به
تقویت بازارگردانی برای تعادل بخشی به بورس
گفت :برای رسیدن بازار سرمایه به یک تعادل
باید این موضوع به طور جدی دنبال شود ،حدود
 ۲۰شرکت این قرارداد خود را تمدید نکردند و
سازمان بورس اعالم کرده شرکت های متخلف
مستوجب جریمه های مالی و برخورد هستند.
دیروز همزمان گزارش کمیسیون اقتصادی در
خصوص وضعیت بازار هم قرائت شد .گزارشی
که به طور عمده مربوط به تحلیل روند گذشته،
علل رشد بی سابقه در دوسال اخیر ،اقدامات
سازمان بورس و تشریح وضعیت فعلی بود .در

این گــزارش تصریح شده است که طی سه
ماه نخست حــدود  ۵۰هــزار میلیارد تومان
منابع از ســوی اشخاص حقیقی وارد بــازار
شده اســت ،اما در مقابل عرضه سهام بیش
از  ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که
بیانگر اثر چندین برابری سرمایه وارد شده بر
ی هاست.در بخش پیشنهادها هم
ارزش دارای 
موارد مختلفی ذکر شده است که مهم ترین آن
تکلیف به وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن
شورای عالی ثبات مالی طی سه ماه است.
همچنین تصریح شــده اســت کــه« سازمان
بورس مکلف است حداقل  10درصد کارمزد
معامالت اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش
هزینهمعامالتبرایخریدارانوفروشندگان،
به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار
سرمایهپیشبینیکند».گفتنیاستدیروزدر
مجلس طرح « اصالح قانون بازار اوراق بهادار»
اعالموصولشد.در همینحالهنوزصندوق
پاالیش یکم (دارادوم) قابل معامله نشده
است .شرکت سپرده گذاری مرکزی علت این
موضوع را ثبت نشدن افزایش سرمایه برخی
از شرکتهای حاضر در صندوق اعالم کرد  .

امابراساسآنچهپیشترمنتشرشده،قراراست
در قالب اصالح قانون بودجه امسال 30 ،هزار
میلیاردتومانبرایتامینکاالهایاساسیمردم
از طریق کاالبرگ الکترونیک اختصاص یابد ،به
این صورت که پیش بینی شده  60میلیون نفر
کارت طرح معیشت دریافت کنند و این کارت
ماهانه برای هر یک از افراد به میزان  120هزار

تومان برای خرید کاالهای اساسی شارژ شود.
طبق پیش بینی ها ،از این تعداد ،کارت خرید
کاالهای اساسی برای  30میلیون نفر افراد کم
درآمد بدون پرداخت هزینه خواهد بود و برای
 30میلیوننفرباقیماندهباپرداخت 50درصد
هزینه خرید ،کارت  120هزار تومانی به هر فرد
اختصاص خواهد یافت.شایان ذکر است پیشتر
و در تاریخ  8مهرماه ،کلیات این طرح به تصویب
مجلس رسید ،اما برای رفع ابهامات موجود به
کمیسیون برنامه و بودجه برگشت داده شده
بود.اینابهاماتبیشترناظربهتامینمنابعطرح
بودند.دوروزقبلنیزدستیارسیاسیورسانهای
رئیس مجلس از برگزاری جلسه ای با حضور
رئیس مجلس و برخی مسئوالن دولتی و برخی
نمایندگان مجلس برای تامین منابع اجرای
این طرح خبر داده بود.در عین حال حاج بابایی
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهازتوافقبادولت
دربارهمنابعاینطرحخبردادهاست.

منوی پاییزه خودروسازان با قیمت جدید

مجوز افزایش قیمت  25درصدی برای خودروسازان صادر شد

رئــیــس شــــورای رقــابــت اعــــام کـــرد که
خــــودروســــازان مــجــوز افـــزایـــش قیمت
محصوالت را بــرای پاییز امسال دریافت
کردهاند.درهمینحالتسنیماعالمکردکه
این افزایش تا  25درصد خواهد بود .در این
باره رضا شیوا رئیس شورای رقابت ،گفت:
براساس مصوبه اردیبهشت ماه امسال در
شورای رقابت ،خودروسازان میتوانند هر
سه ماه یک بار براساس نرخ تورم بخشی که
از سوی بانک مرکزی اعالم می شود حداکثر
افزایش قیمتها را در محصوالت اعمال
کنند .بنابراین امکان افزایش قیمتها
در پاییز متناسب با نرخ تورم بخشی وجود
دارد .بــر ایــن اســاس خبرها حاکی از آن
است که خودروسازان برای سه ماه سوم ،با
ارائه هزینه های تولید درخواست افزایش
قیمت ها را به وزارت صنعت ارائه کرده اند.
وزارت صمت هم ایدرو را به عنوان مسئول
نظارت بر صنعت خودرو ،تعیین کرده و پس
از برگزاری جلسات بین سه طرف شورای
رقابت ،خودروسازان و ایدرو ،تجدید نظرها
برای تغییرات قیمتی خودرو در سه ماه سوم

امسال تصویب شده است .مطابق این مصوبه،
خــودروســازان مطابق با نرخ تــورم بخشی که
بانک مرکزی اعــام کــرده ،مجاز به افزایش
حداکثر  25درصدی در قیمت ها شده اند .به
گزارش خراسان ،در شرایطی همچنان مدل
شبه دستوری قیمت گــذاری خــودرو توسط
شــورای رقابت دنبال می شود که این روش
نتوانسته است معضالت بــازار خــودرو را حل
کند .در این باره مجلس طرح عرضه خودرو از
طریقبورسرادردستورکارقراردادهکهبهنظر
می رسد می تواند با راه حلی بین تعیین قیمت
شبه دستوری یا تعیین قیمت بازاری ،خودرو را
با حداکثر شفافیت به دست متقاضیان برساند
اما ،این طرح تاکنون نهایی نشده است.

لوازم خانگی بر مدار رشد تولید
آمــار تولید شــش ماهه کــاالهــای منتخب
صنعتی حاکی از ایــن اســت که دو کاالی
تــلــویــزیــون و مــاشــیــن لــبــاس شــویــی بین
محصوالت با بیشترین رشد تولید قرار گرفته
انــد .هاشمی دبیر انجمن تولیدکنندگان
لــوازم خانگی ایــن رشــد تولید را مربوط به
باالرفتن عمق ساخت داخل این محصوالت
دانسته و پیش بینی کرده است در صورت
ادامـــه رون ــد کنونی ،حتی اگــر در روابــط
اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها تغییری
ایجاد نشود ،رشد  25درصدی تولید لوازم
خانگی ایرانی طی امسال حاصل شود.
(منابع :اقتصاد نیوز؛ شبکه خبر سیما)

خبر

انتصابات جدید در بانک سپه
مدیریت شعب خراسان رضوی
طی احکامی از سوی چقازردی مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره بانک سپه ،سرپرست جدید
شعب بانک سپه خراسان رضوی منصوب شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک سپه خراسان
رضوی ،با حضور دکتر عیسی کاظم نژاد عضو
هیئت مدیره و علیرضا نقوی مقدم مدیر امور
ناحیه  3بانک سپه ،کیومرث مهدوی میالنی به
سمت مدیریت امور ناحیه 4این بانک و محمد
حسن براتی به سمت سرپرست شعب بانک
سپه خراسان رضوی منصوب شدند.شایان ذکر
است پیش از این کیومرث مهدوی میالنی مدیر
شعب بانک سپه خراسان رضــوی بود و محمد
حسن براتی نیز مدیریت شعب منطقه هرمزگان
و سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد.

