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رشد ۲۷ درصدی واردات تلفن 
همراه در ۹ ماه نخست امسال

توسعه ایرانی- 
ســخنگوی گمــرک 
گفت: ۹ ماهه امســال 
بیش از هشت میلیون و 
۶۱۷ هزار دستگاه تلفن 
همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دالر از 
گمرک ترخیص شده که از لحاظ ارزبری، دومین 
کاالی وارداتی کشــور محســوب می شود. سید 
روح اهلل لطیفی افزود: امسال تا پایان آذرماه، هشت 
میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به 
ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ 
دالر از گمرکات کشور به شکل تجاری ترخیص شده 
است. وی افزود: میزان ترخیص تلفن همراه در مدت 
مشابه سال گذشــته، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ 

دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دالر بود.
    

همتی: 
چشم انداز تورم کاهشی است

رییــس کل بانک  
مرکزی در یادداشــتی 
چند نکته در خصوص 
متغیرهای پولی اعالم 
کرد. به گزارش »توسعه 
ایرانی«، عبدالناصر همتی در یادداشتی گفت: امروز، 
گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد. دو 

واقعیت آماری قابل توجه درگزارش است:
 ۱-رشــد ۵/۱۵درصدی پایه پولی در ۹ماهه 

سال جاری.
۲-توقف رشــد »پول« در آذر مــاه و کاهش 
۳/۱۰درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه 
نسبت به آبان ماه بود. چند نکته کلیدی در مورد این 
آمار قابل اشاره اســت: توقف رشد»پول« و کاهش 
رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان،عالمت 

مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.
کنترل رشــد »پایه پولی«، علیرغم شرایط بی 
سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک 
مرکزی ، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیســت، اما 
اوالً رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط 
مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً، بانــک مرکزی برای 
بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی،محدودیت بر 
رشد ترازنامه بانکها را از دی ماه جاری ابالغ نموده 
است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار 
گیرد. امروزه، مهمترین دست آورد علم اقتصاد در 
عرصه سیاســت گذاری، شناخت ریشه های تورم 
ودرمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و 

کلیدی بوده است و آن اذعان به اینکه:
۱- سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص 

انجام گیرد.
۲-سیاست پولی مســتقل و متمرکزبراهداف 

مصرح قانونی خود باشد.
۳- بانــک مرکــزی متعهدبه هــدف کاهش 

پایدارتورم باشد.
برای تحقق این سه امر،درکشورهایی که توفیقات 
مهمی در مهار و کنترل تورم داشــته اند،نهادهای 
قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست 
گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته اســت و 
بطور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی 
کرده و لذا، استقالل بانک مرکزی صورت قانونی و 

الزام آور به خود گرفته است.
    

مصباحی مقدم: 
ابالغیه فوالدی وزارت صمت 

خالف قانون است
تســنیم- عضو 
تشــخیص  مجمــع 
مصلحت نظام، با انتقاد 
از ابالغیه فوالدی وزارت 
صمت گفت: طبق ماده 
۱۸ قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، 
دولت، موظف اســت همه کاالی پذیرفته شده در 

بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، با انتقاد از ابالغیــه فوالدی وزارت 
صمت گفت: طبق ماده ۱۸ قانون توســعه ابزارها 
و نهادهــای مالی جدیــد، دولت، موظف اســت 
همــه کاالی پذیرفته شــده در بــورس را از نظام 
قیمت گذاری خارج کنــد از این رو مصوبه فوالدی 
وزارت صمت مبنی بر اعمال قیمت پایه ۷۰ درصدی، 
خالف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه 
است.  مصباحی مقدم تاکید کرد: هدف از ایجاد و 
راه اندازی بورس کاال، کشــف قیمت منطقی برای 
مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی 
است تا آشفتگی های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ 
به این ترتیب قیمت گذاری دستوری در بورس کاال 
جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در 

واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده ایم.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 بازار مســکن دچار رکودی بسیار 
عمیــق شــده اســت. معامله گران 
می گویند حجم خرید و فروش در این 
بازار کاهش قابل توجهی را این روزها 

تجربه می کند.
بازار سرمایهای ترین کاالی ایرانی 
حاال با شرایط ویژه ای روبرو شده است. 
از پس شوک قیمتی در دو سال گذشته 
بازار حاال در وضعیتی ساکن و بی تحرک 
گیر افتاده است. بسیاری از کارشناسان 
معتقدند این رکود نمی تواند به معنای 
کاهش قیمت ها در بازار مسکن باشد 
چراکه کند شدن آهنگ رشد قیمت ها 
ماهیتی متفــاوت از کاهش قیمت را 
داراست. به عبارت دیگر روند افزایشی 
قیمت مسکن کند شده است و حاال در 
شرایط جدید افزایش بیشتر قیمت ها 
دیگر مورد انتظار معامله گران نیست. 
هر چند برخی گزارش ها کاهش قیمت 

مسکن را در مناطق یک، دو و سه گواهی 
می دهد. ایــن کاهش البتــه نه برای 
مسکن مصرفی که در بازار واحدهای 

مسکونی لوکس اتفاق افتاده است. 
به گواه آمار ارائه شده از سوی مرکز 
آمار ایران، خریدار مسکن برای خرید 
یک واحد مسکونی در تهران در سال 
جاری الزم اســت ۸۳ درصد بیشتر از 
ســال گذشــته پرداخت کند. به این 
ترتیب خرید یک واحد مســکونی در 
منطقه ای متوسط در تهران هزینهای 
بیش از یک میلیارد تومان را روی دست 

خریداران به جا می گذارد. 
معامله گران مرددند

اما دلیــل اصلی رکود مســکن در 
شــرایط فعلــی چیســت؟ برخــی 
معامله گــران می گویند کــه یکی از 
مهمتریــن دالیل تردیــد خریداران 
برای ورود به بازار ملــک انتظار برای 
کاهش قیمت ها در این بازار است. این 
در حالی است که فعاالن حوزه ساخت 

و ساز معتقدند با توجه به افزایش هزینه 
تولید مسکن نمی توان انتظار کاهش 
چندانی در بازار مسکن را داشت چراکه 
قیمت مصالح ســاختمانی و زمین هر 
دو روندی افزایشــی را تجربه کرده اند 
و هزینه دستمزد کارگر نیز در ماه های 
اخیر با توجه به وضعیت ناشی از شروع 
کرونا افزایش یافته اســت.ایرج رهبر، 
نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان 
اســتان تهران در گفتگو با »توســعه 
ایرانی« می گوید انتظار برای کاهش 
قیمت مسکن در شرایطی معقول است 
که هزینه ساخت و ساز نیز کاهش یافته 
باشد، اما در شــرایط فعلی با توجه به 
افزایش هزینه های ساخت نمی توان 
انتظار کاهــش قیمت هــا را در بازار 

مسکن داشت.
 از ســوی دیگر مهدی ســلطان 
محمدی، کارشــناس بازار و صنعت 
مسکن نیز معتقد اســت تا زمانی که 
فاصله عرضه و تقاضا در ایران متوازن 

نشده اســت و همچنان تقاضا باالتر از 
عرضه مسکن به بازار ایستاده نمی توان 
انتظار کاهش قیمت ها را داشت. این 
نکته از ســوی ایرج رهبر، نایب رئیس 
انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران 
تایید شــد چراکه وی نیز معتقد است 
عدم تولیــد را باید از دالیــل افزایش 
چشمگیر قیمت مسکن به شمار آورد. 
او نیز باال رفتن شــدید قیمت را عامل 
کاهش قدرت خرید طبقه متوســط و 

خریداران واقعی مسکن دانست.
اما دلیل اصلی رکود مسکن در 

بازار چیست؟
 گزارش میدانی خبرنگار »توسعه 
ایرانی« نشان می دهد در یک ماه اخیر 
حجم خرید و فروش به شدت کاهش 

یافته است.
یکی از فعــاالن بازار مســکن در 
منطقه شمال تهران می گوید در این 
منطقــه قیمت ها در برخــی موارد با 
کاهش نیز روبرو شده است و برخی از 
فروشندگان واقعی برای یافتن مشتری 
قیمت هــای خود را کاهــش داده اند 
اما این وضعیــت در واحدهای متراژ 
کوچک با قیمتهای متوســطه وجود 
ندارد. او معتقد است دلیل اصلی رکود 
بازار مسکن تنها خروج سرمایه گذاران 
و خریداران از این بازار نیست بلکه یکی 
از مهمترین دالیل پا پس کشــیدن 
فروشندگان نیز هســت چرا که آنها 
می ترســند تصویب الیحه بودجه و 
افزایــش قابل توجه نــرخ ارز، قیمت 
مسکن دستخوش افزایشی دوباره در 
بازار شود و در نتیجه امکان خرید واحد 

مسکونی جدید را از دست بدهند.
 او گفت: بازار امــروز در دو عبارت 
توضیح داده می شود؛ خریداران مردد 
و فروشندگان ترسیده. این دو در کنار 
هم سبب شدند بازار با رکود قابل توجه 
مواجه شود. یک مشــاوره امالک در 

منطقه ۸ تهران در گفت  وگو با »توسعه 
ایرانی« در پاسخ به این پرسش که آیا 
حجم خرید و فروش ها در این منطقه با 
کاهش چشمگیری روبرو شده است یا 
خیر؟ گفت: در دو ماه اخیر ما با کاهش 
مراجعات برای خریــد و فروش روبرو 
هســتیم اما دلیل اصلی آن است که 
قیمت ها به حدی افزایش داشــته که 
دیگر کســی قدرت خرید مســکن را 
ندارد و به نظر می رسد ریشه این رکود 

در نبود قدرت خرید میان مردم است.
 او گفت زمزمه هایی درباره افزایش 
سقف وام مســکن این روزها به گوش 
می رســد و همین امر فروشندگان را 
از فــروش واحدهای مسکونی شــان 
منصرف کرده اســت چراکه معتقدند 
در صورت افزایش ســقف وام مسکن 
قیمت امــالک آنها نیز اگر مشــمول 
دریافت تسهیالت شود با افزایش روبرو 

خواهد بود.
 او تاکیــد کرد البته بایــد دید این 
افزایش به چه صورتی اســت و میزان 
اقســاط تعریفی در آن می تواند طبقه 
متوســط را ترغیب بــه دریافت این 
وام نماید یا خیر.  مســکن را می توان 
سرمایه ای ترین کاالی سبد خانوارهای 
ایرانی ارزیابی کرد. این کاال گران ترین 
کاالیی اســت که یک خانــوار ایرانی 
خریداری می کند. در حالی متوســط 
قیمت مســکن در تهران بیش از ۲۵ 
میلیون تومان در هر متر مربع است که 
دریافتی اغلب افراد در محدوده ۴ تا ۵ 
میلیون تومانی قرار دارد. به این ترتیب 
فاصله میان قدرت خرید و امکان خرید 

واحد مسکونی بسیار باال رفته است. 
بر اساس آخرین سرشماری انجام 
شده در کشور مربوط به سال ۱۳۹۵، 
جغرافیای استانی مالک و مستأجران 
در کشور با تغییرات زیادی همراه شده 
است؛ به طوری که نسبت به پنج سال 

قبل یعنی سرشماری ســال ۱۳۹۰ 
سهم مالکان واحدهای مسکونی ۲.۲ 
درصد کاهش یافته و تعداد خانوارهای 
مستأجر نیز در کل کشور ۴ درصد رشد 
داشته است. با این حال این آمار نشان 
می دهد که سهم واحدهای مسکونی 
۷۵ مترمربــع و کمتــر، از واحدهای 
مسکونی کشور کاهش یافته و بر تعداد 
واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ متر 

مربع افزوده شده است.
 فعاالن از آینده چه می گویند؟ 

 بســیاری از فعاالن بازار معتقدند 
آینده بازار ملک در گــرو وضعت بازار 
ارز است. افزایش قیمت ارز می تواند در 
همین شرایط رکودی، شوکی دوباره 
را به بازار مســکن وارد کنــد اما ثبات 
قیمت ها در بازار ارز نشــانه ای مثبت 
برای بازار مسکن تلقی شده و تثبیت 
قیمت ها در این بــازار رخ خواهد داد. 
به عبارت دیگر افزایش هزینه ساخت 
مانعی بر سر راه کاهش قیمت مسکن 
تلقی می شود و برای دستیابی به این 
هدف تدوین برنامه جامع تولید مسکن 
از یک سو و مهار تورم عمومی از سوی 

دیگر باید در دستور کار قرار گیرد. 

گزارش میدانی خبرنگار »توسعه ایرانی« از وضعیت بازار مسکن در تهران؛

خریداران مردد؛ فروشندگان بیمناک
نایب رئیس انجمن صنفی 

انبوه سازان استان تهران در 
گفتگو با »توسعه ایرانی«: 
انتظار برای کاهش قیمت 

مسکن در شرایطی معقول 
است که هزینه ساخت وساز 

نیز کاهش یافته باشد، اما 
در شرایط فعلی با توجه به 

افزایش هزینه های ساخت 
نمی توان انتظار کاهش 

قیمت ها را در بازار مسکن 
داشت
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کنندگان شده است. وی افزود: ارزانی نرخ برق در کشورمان نیز عامل دیگری در افزایش عالقمندان به استخراج رمز ارزها شده است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: برخی ادعا می کنند حدود ۵۰۰ مگاوات برق 
توسط استخراج کنندگان ارزهای مجازی به صورت غیرمجاز مصرف می شود که البته میزان صحیحتر رقم بیش از ۳۰۰ مگاوات 
است. رجبی مشهدی این موضوع را یکی از عوامل افزایش مصرف برق این روزهای کشور برشمرد. سخنگوی صنعت برق از تالش 
برای برخورد با این مصرف کنندگان غیر مجاز برق خبر داد و گفت: در صورت شناسایی، این افراد به مقام های قضایی معرفی می 
شوند. وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو، حمایت از تشکیل مزارع استخراج رمزارزها در کشور و سایر مراکز استخراجی است 
که به صورت قانونی فعالیت می کنند. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: با آن دسته از مراکز استخراج که به صورت 
غیرمجاز از برق با تعرفه ای به غیر از تعرفه مربوطه استفاده می کنند، به شدت برخورد خواهد شد. رجبی مشهدی توضیح  داد: در 
صورت شناسایی مراکز غیرقانونی استخراج رمز ارزها، جریان برق آنها قطع و عالوه بر معرفی افراد خاطی به مراجع قضایی، هزینه 
برق مصرفی و خسارت های وارده به شبکه برق نیز از متخلفان دریافت می شود. سخنگوی 
صنعت برق گفت: تاکنون ۲۴ مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش از ۳۱۰ مگاوات مجوز 
فعالیت گرفته اند. وی افزود: تاکنون یک هزار و ۶۲۰ مرکز غیرمجاز با ظرفیت نزدیک به ۲۵۰ 
مگاوات شناسایی شده اند که از این میان بیش از ۵۰۰ مرکز )۳۰ درصد( به کمک گزارش 
عامالن شناسایی،  کشف شده است. رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: عامالن شناسایی مراکز 
غیرمجاز استخراج رمزارزها، تا سقف ۱۰ میلیون تومان مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

تعدادی از سهامداران زیان دیده مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع کردند.
به گزارش اصالحات نیوز، طبق گفته ها این جمع از معترضان از سهامداران حقیقی و خرد بوده اند که اعتراض خود را نسبت به 

سیاست های دولت در دوران ریزش شاخص و عدم اجرای وعده های حمایتی در قالب شعارهایی بیان کردند.
در حاشیه این تجمع تصاویری از پرتاب تخم مرغ به ساختمان بورس تهران توسط سهامداران معترض منتشر شده است.

شاخص کل بورس در پایان معامالت دیروز شنبه ۲۰ دی ماه با کاهش ۲۴ هزار و ۸۱۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار و 
۹۴۳ واحد رسید. سهامداران مقابل ساختمان بورس شعار مرگ بر مفسد اقتصادی سر دادند.

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: ســود و زیان، طبیعت بورس است اما گروهی که در زمان روند صعودی شاخص و 
قیمت ها وارد بازار شدند، در افت شاخص زیان فاحشی دیدند و این باعث شد تا بسیاری از این افراد با زیان های سنگین از این 
بازار خارج شوند. مصطفی حقیقی مهمانداری با اشاره به روند فرسایشی این روزهای بازار افزود: تعداد زیادی از سهامداران 
جدید بازار سرمایه با عرضه های اولیه وارد بازار شــدند، اما در این بازار می مانند، شرایط اخیر بازار بهتر از چند ماه گذشته 
و اواخر تابستان است.  وی با اشاره به اینکه اســتقبال مردم و ورود نقدینگی قابل توجه، باعث رشد هیجانی شاخص کل و 
قیمت سهام در ماه های ابتدایی سال شد، گفت: بســیاری از افراد در آن دوران خانه، خودرو، طال و بسیاری از دارایی های 
خود را برای ورود به بازار فروختند که برای این گروه ها گرفتاری هایی ایجاد شد و بســیاری از این افراد دچار زیان شدند. 
حقیقی مهمانداری افزود: وقایع یاد شده به دلیل رفتار اشتباه گروه های تازه وارد بود، زیرا ذات و ماهیت بازار سرمایه، سود 
و زیان است، سودهای اولیه و ابتدای ســال به مذاق این افراد شیرین بود، اما تحمل 
زیان را نداشتند و در بدترین شرایط از بازار خارج شدند. وی خاطرنشان کرد: این گروه 
هیجان زده و بی تجربه سهام خود را در باالترین قیمت خرید کردند و در پایین ترین 
قیمت فروختند که به دلیل بی تجربگی و ناآگاهی این افراد بود. اصل فعالیت در بورس 
این اســت که در صف فروش و پایین ترین قیمت بخریــد و در صف خرید و باالترین 

قیمت بفروشید.

طبق اعالم سخنگوی صنعت برق کشور

مصرف غیرمجاز برق توسط ماینرها تایید شد
عضو سابق شورای عالی بورس: وقایع اخیر بورس تقصیر سهامداران ناوارد  است 

تجمع سهامداران زیان دیده مقابل سازمان بورس

خبر

معاون اول رئیس جمهور از تهاتــر نفت برای خرید و تأمین 
اتوبوس تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش »توسعه ایرانی«، اسحاق جهانگیری در حاشیه 
مراسم آغاز عملیات اجرایی شارباغ حضرت فاطمه زهرا )س( 
و فاز ۲ پروژه شهید نجفی رســتگار در جمع خبرنگاران، اظهار 
داشــت: حضور در برنامه امروز با دعوت شهرداری انجام گرفت 
و توفیقی بود که برای ما حاصل شد هر زمان که از ما دعوت شود 
قطعاً شرکت می کنیم و امروز شاهد اقداماتی توسط شهرداری 
بودیم که فرصت خوبی را برای شهروندان به ویژه در جنوب تهران 

فراهم می کند.
وی درباره بودجه شهرداری افزود: مدیریت شهری بخشی از 

آن طبق قوانین در اختیار شهرداری و بخش دیگر همچون آب و 
فاضالب در اختیار دولت اســت و می تواند به شهرداری واگذار 
شود که البته ساالنه میلیاردها تومان هزینه برای تأمین آب سالم 

و ایجاد سد می شود.
معاون اول رئیس جمهــور گفت: شــهرداری منابع مالی 
محدودی دارد و در گذشته بخشی از منابع از طریق تراکم فروشی 
که در واقع شهرفروشی و قانون فروشی است حاصل می شد که 
اکنون این قضیه متوقف شده اســت. البته بخشی از مشکالت 

کنونی تهران نیز به دلیل  تراکم فروشی بوده است.
جهانگیری درباره سرانجام اوراق مشارکت گفت: شهرداری 
تهران سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت را به 

دست آورد و با هماهنگی هایی که توسط دولت و بانک مرکزی 
انجام گرفت این موضوع به سرانجام رسید برای سال جاری نیز 
مشکالتی در زمینه تأمین اجتماعی و بانک رفاه حاصل شد که 
خوشبختانه اکنون مرتفع شــده و به نظرمان تا پایان سال این 
موضوع تأمین می شــود.دولت هم کمک می کند که اقدامات 
الزم حاصل شود. وی با اشاره به اینکه وضعیت بودجه دولت بهتر 
از شهرداری نیست گفت: بخش عمده درآمد دولت از فروش نفت 
بوده و رقم مستقیم و غیرمستقیمی در این زمینه در بودجه داشته 
است که اکنون کاهش یافته ولی با این وجود دولت در افزایش و 
توسعه حمل و نقل عمومی در کالنشهرها از جمله تهران اقدامات 

زیادی انجام داده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: زمانی که در سال های پیش 
تحریم برداشته شد ۲ میلیارد دالر از منابع چین به مترو اختصاص 
یافت که یک میلیارد دالر آن برای شهرداری تهران بود که البته 
با تحریم های جدید به مشکل خورد همچنین ۳۱۵ واگن نیز در 
نظر گرفته شده بود و نمی توان گفت کمک های دولت کمرنگ 

است.
جهانگیری به تراکم جمعیت در مترو و اتوبوس اشاره کرد و 
گفت: باید اقدام جدی در جهت رفع این مشکل حاصل شود که 
با همکاری ستاد مقابله با کرونا تصویب شده که تا پایان امسال 
از طریق تهاتر نفت اتوبوس های ساخته و نیمه ساخته شده از 

خارج وارد کنیم.

معاون اول رئیس جمهور خبر داد

تهاتر نفت برای خرید اتوبوس


