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 خبر مهم برای دارندگان 
سهام عدالت

توسعه ایرانی-  سخنگوی آزادسازی سهام 
عدالت اعالم کرد که قرار اســت بــه زودی حذف 
سفارش فروش ســهام عدالت توسط سهامداران 
امکان پذیر شود. آزادســازی سهام عدالت با وجود 
مزایای گسترده ای که داشــته و باعث خرسندی 
سهامداران شــده، در مرحله اجرا دارای معضالت 
و مشکالتی شده که گالیه هایی را به دنبال داشته 
اســت.  حســین فهیمی گفت: درخواست حذف 
سفارش فروش در مرکز پیام از ســوی تعدادی از 
مشموالن سهام عدالت مطرح شده و اکنون چند 
روزی است که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته 
و به طور جــدی در حال پیگیری هــای الزم برای 

عملیاتی شدن آن هستیم.
    

عرضه روغن جامد کم شد

ایسنا-  حدود چند هفته است که روغن جامد در 
بازار کمیاب شده است و براساس مشاهدات میدانی، 
خرده فروشی های سطح شــهر تهران یا اکثرشان 
روغن جامد ندارند یا اینکــه آن را با قیمت باالتر به 
فروش می رسانند.  در بررسی های میدانی از چندین 
سوپرمارکت در تهران مشخص شد که روغن جامد 
در بازار کمیاب شده است و برخی از فروشندگان نیز 
اظهار کرده اند که عرضه روغن جامد به طور کل کم 
و قیمت آن نیز افزایش یافته است و به همین سبب 
نمی توان آن را در هر مغازه ای پیدا کرد. این اظهارات 
از سوی فروشــندگان در حالی مطرح می شود که 
چندی پیش دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران 
گفته بود که در تامین مــواد اولیه روغن های نیمه 
جامد که به صورت حلبی هستند به دلیل تحریم های 
ظالمانه و مشکالت ارزی و انتقال آن با مشکالتی روبه 

رو شده ایم و به همین دلیل تولید آن کاهش یافت.
    

شاسی بلندهای روسی  در راه ایران

باشگاه خبرنگاران جوان- اخباری مبنی بر 
همکاری یک شرکت خودروساز روسی با صنعت 
خودروسازی ایران شنیده می شود که بر این اساس 
قرار اســت چند مدل خودروی روســی به صورت 
مونتاژ وارد کشــور شوند. مدت هاســت که پای 
خودروهای خارجی به کشــور قطع شده و واردات 
خودرو ممنوع شده است و نه تنها محصوالت چینی، 
بلکه خودروهای سایر کشورها هم به کشور وارد نمی 
شود اما حال خبرهایی از آزادسازی واردات خودرو 
به گوش می رسد. آزادسازی که به معنای ورود انواع 
خودروهای خارجی به داخل کشــور است و شاید 
اینگونه مقداری قیمت خــودرو کاهش یابد. یکی 
از این آزادســازی ها به واردات خودروهای روسی 
باز می گردد به طوری که گفته می شود قرار است 
خودروهای روسی به صورت مونتاژ وارد کشور شوند.

    
اعالم دلیل افزایش قیمت 

لوازم خانگی 
ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
گفت: تولیدکننده داخلی به دنبال افزایش قیمت ها 
نیست، بلکه این مساله ناشی از رشد قیمت نهاده های 
تولید است، مواد اولیه ای که برخی از آنها در بورس 
عرضه شده و با قیمت های چند برابری به خط تولید 
می رسند. عباس هاشمی درخصوص افزایش قیمت 
لوازم خانگی، افزود:  یکی از معضالت در این زمینه 
الزام عرضه مواد اولیه در بورس اســت، هرچند این 
مســاله ظاهری زیبا دارد اما حدود سه سال است 
مشکل فوالد در بازار سرمایه، به صورتی حل نشده 
باقی مانده است. این مقام صنفی ادامه  داد: این در 
شرایطی است که خریدها در بورس نقدی است و 
با شرایط کنونی اقتصادی کشــور، مشکلی دیگر 

فراروی شرکت هاست.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

قیمت دالر در بازارهای غیررسمی 
30 هزار تومان شــد و در صرافی های 
بانکی به نرخی برابر با 28 هزار و 900 

تومان به فروش رسید.
 دالر در حالی به مرز روانی 30 هزار 
تومان طعنه می زند که بررسی ها نشان 
می دهد افزایش نرخ دالر در این دو سال 
با سرعتی باورنکردنی همراه بوده است. 
دالر در سال 1357 قیمتی در محدوده 
هفت تومان داشت، آغاز جنگ تحمیلی 
عامل مهم رشد قیمت ها در بازار ارز در 
دهه 60 بود و پس از آن نیز اقتصاد ایران 
همواره به صورت رسمی و غیررسمی 
با تحریم دست و پنجه نرم کرده است. 
تحریم های نفتی، تحریم های بانکی، 
تحریم فروش کاالهای اســتراتژیک 
به ایران، تحریم در ســرمایه گذاری در 
حوزه انرژی، تحریم ســرمایه گذاری 
خارجی در ایران، تحریم فروش بنزین 
و حاال تحریم هــای نفتی. در این میان 
سیاســت های پولی و مالی، وابستگی 
به نفت، سیطره باالی دولت در اقتصاد 
و خلق پول و عدم مهار نقدینگی خود بر 

این آتش دمیده اند. 

 همه اتفاقات پیشین سبب شد بازار 
ارز همواره روندی افزایشی را تجربه کند 
و نرخ تورم نیز به واسطه در رفتن لنگر 
نرخ ارز افزایش یابد. در طور 40 ســال 
قیمت دالر از 7 هزار تومان به محدوده 
چهار هزار تومان در سال 1396 رسید و 
خروج ترامپ از برجام، یکی از مهمترین 
دستاوردهای دیپلماسی ایران؛ زمینه 
را برای رســیدن قیمــت دالر از چهار 
هزار تومان به 14 هزار تومان در پایان 
سال 1398 فراهم کرد. در این میان در 
برخی دوره ها بهای دالر افزایشی بیش 
از این رقم را نیز تجربه کرد، اما در پایان 
سال 1398 دالر در محدوده قیمتی 14 
هزار و 900 تومان در صرافی های بانکی 
قرار داشــت. حاال در کمتر از هفت ماه 
بهای دالر به محــدوده 30 هزار تومان 

رسیده است. 
 به این ترتیب بهــای دالر در کمتر 
از 7 ماه رشدی برابر با 15 هزار تومان را 
شاهد بوده است و این بدان معناست که 
بحران اقتصاد ایران در این حوزه بحرانی 

واقعی است. 
خط انتقاد از دولت 

 حــاال قالیباف، رئیــس مجلس از 
یک ســو به کاهــش ارزش پول ملی 

انتقاد می کند و دیگری از دالر 50 هزار 
تومانی سخن می گوید. فضای سیاسی 
پیشاانتخابات شــرایط را برای انتقاد 
از دولت مســتقر فراهم کرده است تا 
سوگیری پیکان آن چنان باشد که دولت 
مسئول تمامی اتفاقات رخ داده شناخته 
شود حال آنکه کاسبان تحریم و کسانی 
که از آن ها با صفت دلواپسان یاد می شود 
حتی در دوره برقراری برجام با شدت 
و حدت برجام را قــراردادی بی مورد و 
مشکل آفرین برای ایران می دانستند. به 
استناد همین موضوع البته اف ای تی اف 
پذیرفته نشد و مخالفان می گفتند این 
کنوانسیون تاثیری بر وضعیت اقتصادی 

ما در دوره تحریم ندارد. 
 دالر میلی به مهار دارد؟

 افزایش قیمــت دالر در حالی رخ 
می دهد که بارها و بارها مسئوالن بانک 
مرکزی هشــدار داده اند کــه مردم از 
سرمایه گذاری در بازار ارز پرهیز کنند، 
وعده کاهش نرخ از میانه تیرماه چندین 
بار از زبان مقامات ارشد بانک مرکزی 
تکرار شده است. همتی خود در صفحه 
شــخصی اش بارها تاکید کرده است 
خبرهای خوبی را در دست دارد. او در 
پست های مکرر خود در فضای مجازی، 

عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی، بلوکه شــدن منابع ایران در 
خارج از کشور و تشــدید تحریم ها را 
عواملی برای رشــد قیمت ها در بازار 
دانســته و همواره وعده داده است که 

اخبار خوشی در راه است. 
با این حال در همیــن دوره زمانی 
کوتاه که قیمت ها در بازار به وضعیتی 
بحرانی رسیده اند هیچ کدام از اتفاقات 
نتوانسته اند زمینه را برای کاهش نرخ 

فراهم کنند. 
حاال اما همتی بار دیگر تاکید کرده 
است اخبار خوشی در راه است؛ وعده ای 
که تحقق آن با توجه بــه رویه ماه ها و 
بلکه ســال های اخیر بانــک مرکزی، 
باورپذیر نیســت. وی در آخرین پست 
اینســتاگرامی اش تالش کرده است 
پشــت پرده ها را فاش نکند و با اعالم 
اینکه بعدا خواهــد گفت، تالش کرده 
اســت ابهاماتی را درخصوص دالیل 
افزایش قیمت ها در بازار ارز ایجاد کند. 
این در حالی اســت که پیش تر نه فقط 
کارشناسان که حتی فعاالن بازار دلیل 
رشد قیمت ها را قرار گرفتن در لیست 
ســیاه اف ای تی اف و محدودیت های 
بانکی و تشدید تحریم ها عنوان کرده 

بودند. وی البته تاکید کرده است: بانک 
مرکزی اجازه نداده اســت که واضعان 
تحریم به هدف اصلی خودشان در دو 
سال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد 

کشور بود، برسند.
وی تاکید کرده است: در اوج فشار 
حداکثری و بعد از دو سال مقاومت بانک 
مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی 
و درمقابل شدیدترین و بی سابقه ترین 
تحریمهای پولی و بانکــی و علیرغم 
محدودیت دسترســی به درآمد های 
ارزی کشور، بانک مرکزی با تمرکز بر 
تأمین کاالهای اساســی، دارو و مواد 
اولیــه موردنیاز واحدهــای تولیدی، 
نیازهای اساســی و ضروری کشور را با 
تمام سختی ها به خوبی و کفایت تامین 
کرده و اجازه نیز نداده است که واضعان 
تحریم به هدف اصلی خودشان در دو 
سال گذشته، که همانا فروپاشی اقتصاد 

کشور بود، برسند.
وی تاکید کرده اســت: با افزایش 
نرخ ارز در چند هفته اخیر، که در مورد 
دالیل آن به موقع خود توضیح خواهم 
داد، هجمه های ســازمان یافته و بعضاً 
با هدف های خاص، علیه بانک مرکزی 
آغاز شده اســت. با وجود  سختی ها و 
دشواری ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم 
بانک مرکزی است، مردم عزیز مطمئن 
باشــند بانک مرکزی بــدون توجه به 
حواشی، به تالش خود برای ثبات سازی 
بیشتر در بازارها و انشااهلل عبورمطمئن 
از آخرین مراحل فشار حداکثری، ادامه 

خواهد داد.
وی در بخش دیگری از این یادداشت 
نوشت: این روزها بعد از طرح مکانیزم 
ماشــه، اخباری در مــورد قطع کامل 
ارتباط نظام مالی ایران مطرح می شود، 
فارغ از قابلیت عملیاتی داشتن و میزان 
تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن 
دربازار ارز سایه افکنده است، درحالیکه 
درمقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع 
گفتم  مسدودی دارم. همانطور که قبال ً
روند عرضــه و معامــالت حواله های 
ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، 
بخصوص ســه ماهه اخیر، بهتر از قبل 

شده است.
صادرکنندگان بالغ بر 8 میلیارد دالر 
از تعهدات ارزی 27 میلیارد دالری ایفا 
نشده، مربوط به پروانه های صادراتی 
ســال های 1397-1398خود را، به 
تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و 
مانده تعهدات آنها به حدود19میلیار 
دالرکاهش یافته است. میانگین وزنی 
نرخ ارز در ســامانه نیما نیــز، با روند 

کاهشــی به محدوده 23 هزار تومان 
به ازای هر دالر رســیده است،که البته 
تأثیرخود را بتدریــج درنرخ های بازار 

نشان خواهد داد.
بازار به کدام سمت می رود؟

رشــد بهای ارز حاال تاثیر خود را 
در همه بازارها آشــکار کرده است. 
بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
از 15 میلیون تومان فراتر رفته است. 
قیمت ها در بــازار خــودرو روندی 
افزایشــی را تجربه می کند و بهای 
هر متر مربــع واحد مســکونی در 
تهران به بیــش از 24 میلیون تومان 

رسیده است. 
 در سایر بازارها نیز افزایش قیمت 
لوازم خانگی، موبایل، لپ تاپ و سایر 
کاالهای بــادوام گزارش می شــود. 
این بدان معناســت که حاال بازارها به 
مرحله ای غیر قابل بازگشت رسیده اند. 
تجربه نشــان می دهد در دوره های 
تنش ارزی، قیمت ها هم پای نرخ دالر 
باال می رونــد و در دوره های مهار بازار 
که اغلب به صورت دســتوری اتفاق 
می افتد، بازگشت قیمت در سایر بازارها 
بســیار کند و بطئی اســت به طوری 
که درنهایت چســبندگی قیمت ها و 
انتظارات تورمی مانع از بازگشــت به 

وضعیت پیش بینی می شود. 
بســیاری از تحلیل گــران تغییر 
وضعیت را منوط بــه نتیجه انتخابات 
آمریــکا می دانند، اما نکته اساســی 
اینجاســت که حتی اگر نتیجه منجر 
به کاهش بهــای دالر در بازار شــود، 
نمی تواند زمینه را برای بازگشت سایر 
کاالها فراهم کنــد و تورمی کوبنده 
زندگی طبقات مختلــف درآمدی را 

تحت فشار قرار می دهد.

افزایش نرخ ارز پشت پرده دارد؟

همتی:بعدامیگویم
همتی بار دیگر تاکید کرده 

است اخبار خوشی در راه 
است؛ وعده ای که تحقق 
آن با توجه به رویه ماه ها و 
بلکه سال های اخیر بانک 
مرکزی، باورپذیر نیست. 

وی در آخرین پست 
اینستاگرامی اش تالش کرده 

است پشت پرده ها را فاش 
نکند و با اعالم اینکه بعدا 
خواهد گفت، تالش کرده 

است ابهاماتی را درخصوص 
دالیل افزایش قیمت ها در 

بازار ارز ایجاد کند

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تا سال 
1400 اوضاع کج دار و مریز بازار مســکن ادامه 
خواهد یافت گفت: در دوران کرونا بازار مسکن 
طبیعتاً باید وارد رکود می شــد اما تحوالت این 

حوزه از نوسانات اقتصاد کالن نشات می گیرد.
بیت اهلل ستاریان در گفت و گو با ایسنا گفت: 
علت نوسانات بازار مسکن در دوران کرونا را نباید 

در درون این بخش جست وجو کرد؛ چراکه با آغاز 
شیوع کرونا در ایران طبیعتاً باید بخش مسکن 
وارد رکود می شد اما اینکه شاهد رشد حدود 50 
درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم از 
تاثیرات اقتصاد کالن و بازارهای موازی بر بخش 
مسکن نشأت می گیرد. وی افزود: هم اکنون در 
دوره ای از اقتصاد هستیم که تجارت بین المللی 
به حالت تعطیل درآمــده و حتی در مقاطعی از 
صادرات کامیونی جلوگیری شد. در این شرایط 
تاجر باید ســرمایه خود را به کدام بخش ببرد تا 
سود کند یا حداقل از تورم مصون بماند؟ زمانی که 
تولید به مشکل برخورده، جایی به جز بازارهای 

ارز، طال، بورس یا مسکن باقی نمی ماند و همین 
مسئله باعث افزایش قیمتها می شود.  البته این 
وضعیت منحصر به ایران نیست و در همه جای 

دنیا وجود دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
در اروپای کرونازده هیچ ساختاری برای سرمایه 
گذاری وجود ندارد گفت: بسیاری از ایرانیان مقیم 
خارج از کشور در ماه های اخیر سرمایه های خود 

را به خرید ملک در ایران اختصاص داده اند.
ســتاریان با بیان این پیش بینی که اقتصاد 
اروپا بعد از پایان کرونا هم روبه راه نخواهد شــد 
تاکید کرد:  در آن مرحله که آغاز آن از سال 1400 

خواهد بود سرمایه های بیشتری از غرب به سمت 
کشورهای شرقی مثل چین، هند و ایران می آید. 
این می تواند به رشد بازار مسکن منجر شود و البته 
همزمان تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد؛ 
بنابراین رشد قیمت مسکن با افزایش درآمدها 

همراه خواهد بود و جای نگرانی نیست.
وی اظهار کرد: معتقدم در نیمه دوم ســال 
جاری رشد حدود 5 درصدی قیمت مسکن که با 
توجه به اوضاع کنونی نوعی رکود نسبی محسوب 
می شــود ادامه می یابد  و تا پایــان همه گیری 
ویروس کرونا همین وضعیت کج دار و مریز وجود 

خواهد داشت.

 قیمت مسکن در تهران 
متری ۲۴ میلیون تومان

تعــداد معامالت آپارتمان های مســکونی 
شهر تهران در شهریورماه ســال 1399 به 8.5 
هزار واحد مســکونی رسید که نســبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.8 درصد 
کاهش و 203.7 درصد افزایش نشان می دهد. 
همچنین بر اســاس اعالم بانک مرکزی در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
24.2 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 5.1 و 91.7 

درصد افزایش نشان می دهد.

دلیل گرانی مسکن در بحران کرونا چیست؟

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه، موتور 
ســیکلت و لوازم یدکی تهران اظهار داشــت: واردکنندگان و 
کارخانه داران برای واردات موتورسیکلت باکیفیت از کشور چین 
رایزنی کرد ه اند، به عبارتی محدودیت در واردات از هند منجر به 

واردات موتور باکیفیت از چین شده است.
محمد خادم منصوری در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت 
بازار موتور سیکلت و دوچرخه به ایلنا اظهار داشت: بازار دوچرخه 
معموال از ابتدای اسفندماه تا اوایل آبان است که از آن پس به دلیل 
سردی هوا دچار رکود می شود و دوباره از ابتدای اسفند ماه مردم 
برای خرید و تعمیرات مراجعه می کنند. البته در رابطه با واردات 

دوچرخه مشکالتی نظیر ارز وجود دارد.
وی ادامــه داد: در صورتی که بتوانیــم 50 درصد قطعات 

دوچرخه را در داخل کشور تولید کنیم و 50 درصد دیگری که 
امکان تولید وجود ندارد وارد کنیم، مشــکالت ما کاهش پیدا 
می کند. امید می  رود گمرک در قوانین دســت و پاگیر تجدید 
نظر کند تا واردکنندگان بتوانند قطعات مورد نیاز را وارد کنند تا 

دوچرخه ساخته و به دست مردم برسد.
منصوری تصریح کرد: خوشبختانه فرهنگ دوچرخه سواری 
در کشور ما نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، چون هم به 
عنوان یک تفریح و هم به عنوان ورزش استفاده می شود. هم اکنون 
وضعیت دوچرخه خوب است البته در صورتی که بتوانند قطعات 
آن را وارد یا تولید کنند. در حال حاضر ما با کمبود مواجه هستیم 

که با نگاهی به مغاره ها می توان متوجه این کمبود شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتور سیکلت و لوازم 

یدکی تهران با اشاره به  مشکالت وارداتی موتور از شرکت های 
خوب هندی، اظهار داشت: موتور ســیکلت مشکالت خاص 
خود را دارد زیرا وارداتی که از هند داشــتیم و کارخانه هایی که 
موتور سیکلت های با کیفیت به ایران می فروختند، مربوط به 
شرکت هایی است که سرمایه گذاران آمریکایی دارند و به دلیل 
تحریم ها امکان واردات فراهم نیست. وی ادامه داد: واردکنندگان 
و کارخانه داران با کشــور چین رایزنی کرد ه اند تا موتورهای با 
کیفیت تر وارد کنند. به عبارتی محدودیت در واردات از هند منجر 
به واردات موتور باکیفیت از چین شده است. در حال حاضر جنس 
در بازار وجود دارد اما همانند سال های گذشته نیست، زیرا تولید 
نداریم و بازار دچار کمبود شده است. منصوری با اشاره به اینکه در 
این صنف تعطیلی مشاغل وجود نداشته است، ادامه داد: اگرچه 
در این صنف تغییر مشاغل نداشتیم، اما متاسفانه تعدیل نیرو 
داشته ایم. برای نمونه کارخانه ای که قبال 300 نیرو داشت در حال 
حاضر 100 نفر را تعدیل کرده است. توقع این است که دولت در 

جاهایی که می تواند کمک کند تا به تولید رونق ببخشیم.
وی در مورد قیمت موتورســیکلت گفــت: قیمت موتور 

سیکلت از 15 و 16 میلیون تومان شــروع می شود تا برخی از 
برندها که مصرف آنچنانی نــدارد و 200 و 300 میلیون تومان 
هم می رسد. البته گرانی و باال رفتن قیمت ارز مزید بر علت شده تا 
قدرت خرید مردم هم به مراتب کاهش پیدا کند و مانند گذشته  
دیگرموتور سیکلت 7 تا 8 میلیون تومان وجود ندارد به همین 
جهت افراد ترجیح می دهند که بجای خرید و فروش موتور، آن 

را تعمیر کنند.

قیمت برخی موتورها به ۳۰۰ میلیون تومان رسید

موتورسیکلت های چینی در راه ایران


