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 آخرین قیمت سکه، طال و ارز 
در بازار 

آخرین گزارش ها 
از بازار حکایت از این 
دارد که قیمت ســکه 
طرح جدید بار دیگر 
به ســطوح باالی ۱۰ 
میلیون تومانی بازگشت. براساس اعالم اتحادیه 
صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره 
و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار دیروز )شنبه( به ۱۰ میلیون و ۷۸۰ 
هزار تومان رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک 
میلیون  و ۱۰ هزار تومان قیمت دارد. دیروز سکه 
طرح قدیم با قیمتی معادل ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان داد و ستد می شود. این در حالی است که 
قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، 
ربع سکه ســه میلیون و۱۷۰ هزار تومان و سکه 
گرمی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر 
اونس طالی جهانی به ۱۹۰۲ دالر رسیده است. 
در جریان معامالت دیروز بــازار ارز، نرخ خرید و 
فروش دالر و یورو نســبت بــه آخرین معامالت 
هفته گذشته )پنج شنبه( ثابت مانده و تغییری 
نکرد. صرافی هــای بانکی هــر دالر آمریکا را به 
قیمت ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان خریدند و معادل ۲۰ 

هزار و ۳۰۰ تومان نیز فروختند.
    

کاهش ۱۳ درصدی 
قراردادهای اجاره

توسعه ایرانی-  
مطابق آمــار اتحادیه 
امالک، قراردادهای 
اجــاره مســکن در 
طــی  ر  کشــو کل 
تیر ۹۹ در مقایســه با ماه مشــابه سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش یافته اســت. بر اســاس آمار 
اتحادیه مشاوران امالک در ماه گذشه تعداد کل 
قراردادهای مسکن کشور ۱۸۱ هزار و ۳۲4 فقره 
بوده که در مقایسه با ماه مشــابه سال گذشته با 
۱۱۹ هزار و ۹۳۵ فقره بالغ بر ۵۱ درصد افزایش 
داشته است. در مدت یاد شده تعداد مبایعه نامه 
ها ۸۶ هزار و ۸۶4 فقره و تعداد اجاره نامه ها ۹۲ 
هزار و ۹۳۱ فقــره بوده که ۲۵ درصــد از تعداد 
اجاره نامه های تیرماه ســال ۹۸ بیشتر است. در  
تهران نیز کل قراردادهای مســکن طی تیرماه 
امسال ۳۶۵۶۷ فقره بود که در مقایسه با ۲۶۵۶۱ 
فقره تیر ۹۸ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش یافته است.

از این تعداد ۱۶ هزار و 4۵۳ فقــره مبایعه نامه و 
۱۹ هزار و ۹۱۷ فقره اجاره نامه بوده که نســبت 
به تیرماه سال گذشــته با ۱۹ هزار و ۹44 فقره 
۲۷ فقره کاهــش یافته اســت.احتماال یکی از 
دالیل کاهش قراردادهای اجاره مسکن در تهران 
به مصوبه ســاد ملی مبارزه با بیمــاری ویروس 
کرونا مربوط اســت که باعث تمدید قراردادها با 
محاســبه افزایش ۲۵ درصد نرخ اجاره بها شده 
اســت. همچنین از ابتدای امســال تا پایان تیر 
قراردادهای اجاره مسکن تهران نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است. 
در کل کشور تعداد قراردادهای اجاره یک درصد 
افزایش یافته است. در  چهار ماه ابتدایی امسال 
کل معامالت مسکن کشور نسبت به سال ۹۸ بالغ 

بر ۱۱ درصد افزایش یافته است.
ر     

وجه اولیه مسکن ملی را واریز 
نکنید، حذف می شوید

توسعه ایرانی-  
و  ه  ا ر کل  یــر مد
شهرســازی اســتان 
تهران با بیــان اینکه 
بیش از ۷۳ هزار واحد 
جهت ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش 
بینی شده گفت:شرایط ۳۷۰۰ نفر احراز شده است. 
خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران با اعالم این خبر که بیش از ۷۳ هزار واحد جهت 
ساخت اقدام ملی در برنامه استان تهران پیش بینی 
شده است و ۳۷۰۰ نفر احراز شرایط شده اند، اظهار 
داشت: در این زمینه نکته حائز اهمیت این است که 
تاکنون در مجموع ۱۰۰۰ نفر اقدام به افتتاح حساب 
کرده اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در 
ادامه گفت: در این خصوص متأسفانه از این تعداد 
تنها ۵4 نفر واریز وجه داشته اند. وی با تصریح اینکه 
پیشــرفت اقدام ملی در گرو واریز وجه متقاضیان 
مسکن در این طرح است، گفت: ضروری است تمام 
شهروندان استان تهران که تاکنون پیامک افتتاح 
و واریز وجه دریافت کرده انــد ظرف ۲ هفته آینده 
نســبت به واریز وجه اقدام کنند تا در سامانه اقدام 
ملی باقی بمانند چرا که در غیر اینصورت مشمول 

دستور العمل حذف از طرح خواهند شد.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

در شرایطی که خودروسازان جاده 
مخصوص در حال برگزاری جلســات 
قرعه کشــی برای طرح ها و ایده هایی 
هستند که شاید بازار خودرو به سمت 
آرامش هدایت شــود، بــازار بی توجه 
به آنچه طرح هــای حمایتی و کاهش 
قیمت خوانده می شــود راه خود را به 
ســمت افزایش قیمت در پیش گرفته 
و همچنان به روال صعودی خود ادامه 

می دهد.
 چند هفته پیش بود که فعاالن بازار 
افزایش قیمت را ناشــی از بازی ارزی 
می دانستند و اعالم می کردند که افزایش 
قیمت دالر موجب گرانی خودرو شده و 
حاال که دالر هم رو به نزول گذاشته باز 
هم بازار خودرو یکه تاز به پیش می رود و 

خبری از ارزانی نیست. 
تازه ترین اطالعات آماری مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد که تورم منتهی 
به ماه های اخیــر تورم را بــه خانه ۲۶ 
درصدی رسانده و برخی پیش بینی های 
کارشناسان بانک مرکزی و مرکز آمار 
خبر از افزایش این تــورم به بیش از 4۰ 

درصد در ماه های آینــده دارد. تورمی 
که می تواند بازارهای مختلف را متاثر 
کرده و سبد خانوار را از همین چیزی که 

هم اکنون هست، کوچک تر کند. 
در سبد خانواری که مرکز آمار برای 
ارزیابی خود در نظر گرفته است 4۵۰ 
قلم کاال مورد بررسی قرار می گیرد که 
یکی از این کاالها خودرو است که بازهم 
پیش بینی ها خبر از خروج آن از ســبد 
اقتصادی خانوار و تخصیص هزینه های 
آن در بخش هایی مثل خوراک و درمان 
و آموزش دارد. شرایطی که شاید بتواند 

بازار را کمی در سکون قرار دهد.
البته این ها همه پیش بینی هستند و 
بازار همواره روالی جدید از خود به جای 
گذارده است گو این که شورای رقابت 
با هدف کاهش قیمت ها دســت روی 
قیمت گذاری دوباره خــودرو گذارد و 
نتیجه ایــن ورود چیزی جــز افزایش 

قیمت ها و گرانی در این بازار نبود.
در هفته های گذشته و بعد از ورود 
شورای رقابت هر چند انتظارها نزولی 
شدن منحنی افزایش قیمت ها بود؛ اما 
با همه پیش بینی ها قیمت ها در بازار 
خودرو به گونه ای دیگر اســت آن هم 

در شرایطی که خریداری وجود ندارد 
و مجددا بازار کاذب خرید توانســته 
اســت قیمت ها را به ســطح دلخواه 

دالالن برساند.
بازار کاذبی که فعاالنش معتقد بودند 
محرک اصلی قیمت  ها، سرکشی های 
ارز است و حاال که ارز از ۲۵هزار تومان به 
۲۱ هزار تومان هم رسیده هیچ تغییری 

در آن روی نداده است.
اما چرا خودرو گران تر شــد؟ اوایل 
هفته پیش بود که شورای رقابت مجوز 
افزایش قیمت نارنجی پوشان را صادر 
کرده و بــه فاصله چنــد روز بعد مهر و 
امضای آبی پوشــان هم صادر شد و دو 
خودروســاز دولتی عالوه بــر این که 
درگیر قرعه کشی های متعدد هستند 
قیمت هایشان را هم افزایش دادند. مجوز 
شورای رقابت اگرچه به مذاق خریداران 
خوش نیامد، اما برای جاده مخصوصی ها 
شــیرین بود و قیمت هایشان به خوبی 
تغییــر کــرد و برخــی خودروها که 
افزایش قیمت دورقمی را در خواب هم 
نمی دیدند به یکباره با رشــد دو رقمی 
قیمت مواجه شدند مثال تیبا )ارزان ترین 
خودروی تولید داخل با توجه به حذف 

پراید(، ۱۷ میلیون تومان گران شد یا پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ آبی پوشان که اتفاقا حسابی 
پرطرفدار هم هســت با مجوز شورا ۱۹ 

میلیون تومان افزایش قیمت یافت. 
 و به این ترتیب پرونده قیمت های 
رســمی خودرو بسته شــد تا سه ماه 
دیگر کــه مجددا شــورای رقابت این 
پرونده را بــاز کند. بازگشــایی که به 
زعــم کارشناســان و فعــاالن بازار 
با طمع دالالن شــرایط ضــرر کردن 
مصرف کننده نهایــی را فراهم کرده و 
پول افزایش قیمت ها به جیب عده ای 
می رود که تنها واسط هستند. این گروه 
معتقدند که اگر شورای رقابت در بازار 
دخالت نکرده بود بــا توجه به کاهش 

قیمت ارز احتماال بازار آرام تر می شد.
با همه این شــرایط برخی از فعاالن 
بازار امیدوارند که حاال که شــورا تا سه 
ماه به بازار خودرو کاری ندارد، اگر روال 
کاهشی قیمت ارز ادامه یابد می توانیم 

به کاهش قیمت خودرو امیدوار باشیم.
اما آنچه مهم است نبود خریدار واقعی 
در این بازار اســت. بنگاه داران خودرو 
همچنان از نبود خریدار گالیه دارند و 
می گویند: با کاهــش قیمت دالر، فعال 

خریداری در بازار وجــود ندارد و همه 
فروشنده هستند. خریداران واقعی هم 

برای خرید خودرو دست نگه داشته اند.
پیش از این هم فعاالن بازار خودرو 
پیش بینی کرده بودند ســیر صعودی 
قیمت ها ادامه پیدا می کند و تا زمانی که 
نرخ ارز به صورت محســوس و عینی 
کاهش پیــدا نکند، نمی توان شــاهد 
کاهش قیمت ها بود. بر این اساس باید 
دید روند نزولی قیمت دالر تا کجا پیش 
می رود و این کاهش چقدر می تواند بر 

بازار خودرو اثر بگذارد.
با آغاز مرداد ماه بازارهای طال، سکه و 
ارز روند ریزشی را آغاز کردند؛ اما ریزش 
قیمت ها در این بازارها موجب ریزش 
قیمت ها در بازار خودرو نشــده است 
و قیمت هــا در بازار خــودرو همچنان 
پرســرعت در حال افزایش اســت به 
گونه ای که قیمــت ۲۰۶ تیپ ۲ فول 
که در آخرین روز تیر ماه ۱4۹ میلیون 
تومان بوده اســت امروز ۱۵4 میلیون 

تومان اعالم شده است.
بنابر گفته مســئولین علت اصلی 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو با چنین 
ســرعتی متغیرهای کالن اقتصادی 
هســتند و با افزایش قیمت ارز ساخت 
خودرو پرهزینه تر انجام خواهد گرفت 
با این وجود افزایــش قیمت ها در بازار 
خودرو با چنین سرعتی از نظر مسئولین 
نیز پذیرفته نیست همان طور که معاون 
امور صنایع وزارت صنعت در خصوص 
وضعیت کنونی بازار خودرو گفته است 
که »در حال حاضر افزایش قیمت ها را به 

رسمیت نمی شناسیم.«
به گفته کارشناســان بازار خودرو 
بــا وجود کاهــش چشــمگیر حجم 
معامالت در این بازار و رســیدن آن به 
کف مقاومت نمایشــگاه داران خودرو 
در برابر کاهش قیمت ها می تواند دلیل 
اصلــی افزایش قیمت هــا در این بازار 
باشــد چراکه قیمت های اعالم شده 
توسط نمایشگاه داران هرچند اندک اما 
با یکدیگر تفاوت دارد و همه آنها حکایت 
از افزایش قیمت ها در این بازار دارند به 
گونه ای که قیمت انواع خودروهای گروه 
پژو در حد فاصله اواخر تیرماه تاکنون 
افزایش چشمگیری را تجربه کرده اند 
و قیمت پژو ۲۰۶ تیــپ ۵ فول از ۱۸۰ 
میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان 
افزایش یافته است و یا قیمت پژو 4۰۵ 
جی ال ایکس در این مــدت ۳ میلیون 
تومان افزایش یافته و به ۱۳۳ میلیون 
تومان رسیده است و قیمت پژو 4۰۵ اس 
ال ایکس نیز از ۱۵۰ میلیون تومان به 

۱۵۲ میلیون تومان رسیده است. قیمت 
پژو پارس ســاده نیز افزایش ۲ میلیون 
تومانی را تجربه کرده و به ۱۶۲ میلیون 
تومان رسیده است و در بین خودروهای 
گروه پژو مــدل ۲۰۰۸ آن افزایش ۱۵ 
میلیون تومانی را تجربه کرده و به ۶۳۰ 
میلیون تومان رسیده است. خودروهای 
سایر گروه ها نیز از این افزایش قیمت ها 
در امان نبوده انــد به گونه ای که قیمت 
خودرو دنا پالس دنده ای توربو از ۲۷۵ 
به ۲۹۹ میلیون تومان رســیده است و 
یا قیمت سمند ال ایکس ساده از ۱۳۵ 
میلیون تومان در ۳۰ تیرماه امروز به ۱۳۷ 

میلیون تومان رسیده است.
قیمت خودرو تیبا ۲ نیز که در اواخر 
تیر ماه ۹۵ میلیون تومان اعالم شده بود 
امروز به ۹۹ میلیون تومان رسیده است و 
قیمت خودرو سیتروئن سی ۳ نیز از ۶۳۰ 
میلیون به ۶4۵ میلیون تومان رسیده 
است؛ اما در میان این افزایش قیمت ها 
خودرو ســوزوکی گراند ویتارا کاهش 
قیمت ۲۰ میلیونی را تجربه کرده و به 

۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.
سرپرست وزارت صمت دلیل اصلی 
افزایش قیمت ها در این بازار را شکاف 
میان عرضه و تقاضا می داند و به گفته وی 
در صورتی که خودروهای سفارش داده 
شده به مشتری تحویل داده شود کمی 
از التهاب بازار خودرو کاسته خواهد شد.

در راســتای کاهش شــکاف بین 
عرضه و تقاضا در بازار از ابتدای امسال 
تاکنــون ۲۱4 هزار خودرو در کشــور 
تحویل مشتری شده که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل افزایش ۳۰ درصدی 
داشته اســت؛ اما این افزایش تحویل 
خودرو به مشــتریان نه تنها از سرعت 
رشد قیمت ها در این بازار نکاسته بلکه 
با افزایش قیمت ها در بازارهای ارز و طال 
افزایش قیمت ها در بازار خودرو شتاب 

بیشتری گرفته است.

آیا تورم 26 درصدی به بازار خودرو رسید؟

ابوعطایخودرودرسرباالییگرانیها
اوایل هفته پیش شورای 

رقابت مجوز افزایش قیمت 
نارنجی پوشان را صادر 

کرده و به فاصله چند روز 
بعد مهر و امضای افزایش 

قیمت آبی پوشان هم صادر 
شد و دو خودروساز دولتی 

عالوه بر این که درگیر 
قرعه کشی های متعدد 

هستند قیمت هایشان را 
هم افزایش دادند

اگر تاکنون به دلیل استفاده از اینترنت با تعرفه 
آزاد، با قبض های سرســام آور مواجه شده اید، 
می توانید اینترنــت آزاد را غیرفعــال کنید تا 
درصورت تمام شده بســته اینترنتتان، گرفتار 

هزینه های باال نشوید.
به گزارش ایسنا، کمیسیون تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی در مصوبه خود در ســال 
۱۳۹۵، با کاهش ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت، 
ســقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه را برای 
سیم کارت های دائمی به ازای هر کیلوبایت، ۰.4 
ریال و برای ســیم کارت های اعتباری ۰.۶ ریال 
تعیین کرد. درواقع در سیم کارت دایمی، هزینه 
هر گیگابایت اینترنت آزاد حدود 4۲ هزار تومان و 
در سیم کارت اعتباری هر گیگابایت اینترنت آزاد 
حدود ۶۳ هزار تومان محاسبه می شود، مشترکان 
اپراتورهای مختلف اگــر از اینترنت آزاد دیتای 
خود استفاده کرده باشــند، درمی یابند که این 

استفاده اصال مقرون به صرفه نیست.
اپراتورها در کنار تعرفه های عادی اینترنت، 
اجازه ی ارائه ی طرح های تشــویقی هم دارند. 
»طرح تشــویقی« به طرحی گفته می شود که 
قیمت آن کمتر از کف تعرفه عادی اپراتور تعریف 
شده باشد که ســقف زمانی آن حداکثر سه ماه 
است و امکان فروش طرح تشــویقی و تمدید 
طرح تنها در این مدت برای اپراتور ممکن است. 
به همین دلیل اســت که طرح های تشــویقی 
اپراتورها پس از مدتی حتی با وجود اســتقبال 

کاربران حذف می شود.
باوجود باال بــودن تعرفه اینترنــت آزاد، در 

بسته های اینترنتی هزینه هر گیگابایت حدود 
۳۰۰۰ تومان است، در این صورت اگر مشترکی 
بسته اینترنتی خریداری نکند و به صورت آزاد از 
اینترنت همراه خود استفاده کند، در هزینه های 
سیم کارتش اختالف قیمت بسیاری به وجود 
می آید. به همین دلیل در حال حاضر بیشــتر 
استفاده از مصرف داده همراه به سمت بسته های 

تشویقی و تخفیفی اپراتورها هدایت می شود.
در حــال حاضر دیتای موبایــل و خصوصا 
بسته های ارائه شده توســط اپراتورها حداکثر 
اســتفاده افراد به اینترنت را تشکیل می دهد؛ 
با این حال، با تمام شدن بسته های اینترنتی، 
تعرفه آزاد اپراتورها فعال می شــود. اطالعات 
مربوط به نحوه خرید، فعال ســازی و استعالم 
مانده حساب طرح های تشویقی و بسته های 
تخفیفی اینترنــت از طریق پورتال رســمی 
اپراتورهای همراه اعالم می شــود. همچنین 
اپراتورهــا برای اطالع مشــترکان از وضعیت 
بســته های اینترنتی خریداری شده، شامل 
میزان اعتبار حجمی یا زمانی بسته از دو روش 
پیامک و کد دســتوری )USSD( استفاده 
می کنند. در روش پیامکی، در دو مرحله پیامکی 
با محتوای رو به اتمام بودن زمان یا حجم بسته و 
نیز پس از اتمام اعتبار، آغاز مصرف اینترنت آزاد 
اطالع رسانی می شــود. در روش کد دستوری 
USSD، هم مشترکان ســیم کارت دائمی و 
اعتباری می توانند با وارد کردن کد دســتوری 
الزم، از میزان اعتبار زمانی و حجمی بسته های 

اینترنتی خود مطلع شوند.

هشدار به کاربران اینترنت موبایل : 

اینترنت آزاد را غیرفعال کنید

خبر
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