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کاهش ۴۰ هزار واحدی شاخص 
بورس

ایرانی-  توسعه 
شــاخص کل بــورس 
دیروز برخــاف دو روز 
گذشته، روندی نزولی 
به خود گرفت و بیش از 
۴۰ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس با 
۴۰ هزار و ۵۷۰ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۶۰۷ 
هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با ۴۹۴۷ واحد کاهش به رقم ۴۳۶ هزار و ۸۴۵ 
واحد رسید. معامله گران ۶۴۱ هزار معامله به ارزش 

۴۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال انجام دادند.
    

معامالت کم عمق سفته بازان برای 
باال بردن قیمت و فروش موجودی

مهر- عرضه های 
گســترده بازارساز در 
بازار حواله و اسکناس 
نشان از دســت باالی 
آن بــرای کنتــرل 
نوسانات ارز و از ســوی دیگر افزایش عرضه ارز 
صادرکنندگان در ســامانه نیما بر اساس ضوابط 
تعیین شده است. عرضه های گسترده بازارساز 
در بازار حواله و اسکناس نشان از دست باالی آن 
برای کنترل نوسانات ارز و از سوی دیگر افزایش 
عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما بر اساس 
ضوابط تعیین شده است. در این بین سفته بازان 
و دالالن ارز به این دلیــل در موقعیت خرید قرار 
گرفته اند که می خواهند تا جایی که ممکن است 
در قیمت های باال، خریدهای خود را خالی کنند. 
در واقع هدف ایــن گروه از خریــد ارز و افزایش 
صوری تقاضا، نگهداری ارز نیست، بلکه فروش در 
باالترین قیمت به قصد کسب سود بیشینه است. 
روش این گروه افزایش صوری قیمت ارز از طریق 
معامات کم عمق و با حجم بسیار پایین عمدتاً 
در معامات شــبانه و تلفنی و نشــر قیمت های 
کاذب و حبابی در شبکه های اجتماعی است. آنها 
با این روش و ایجاد التهاب در بازار در صدد القای 
افزایش قریب الوقوع نرخ ارز هستند تا با کشاندن 
خریداران خرد و خانگی به بازار ارز، ارزهای خود 

را در باالترین قیمت به آنها بفروشند.
    

قیمت سکه به ١١ میلیون و 
٣٥۰هزار تومان رسید 

توسعه ایرانی - 
قیمت هر قطعه ســکه 
تمام بهار آزادی طرح 
جدید دیروز دوشنبه 
۱۷ شــهریور ۹۹ در 
معامات بازار آزاد تهران بــه ۱۱ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان رســید. همچنیــن قیمت هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و 
۹۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان، ربع ســکه ۳ میلیون و ٢۰۰ هزار تومان و 
ســکه یک گرمی یک میلیون و ۷٢۰ هزار تومان 
بود. قیمت هر اونس طا در بازارهای جهانی نیز 
۱۹۳۱ دالر و ۶٢ سنت و هر گرم طای ۱۸ عیار 

یک میلیون و ۱۰۱ هزار و ۶۱۵ تومان اعام شد.
    

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
اعالم کرد:

بازگشت ۱۴میلیارد یورو ارز صادراتی
مدیــرکل دفتــر 
ت  خدمــا ســعه  تو
بازرگانــی ســازمان 
توســعه تجارت ایران 
با بیــان اینکه دو هزار 
و ۵۶ صادرکننده، ارز حاصــل از صادرات را به 
کشور بازگردانده اند، گفت: ۱۴.٢ میلیارد یورو 
از تعهــدات ارزی صادرکنندگان خوشــنام به 
طور ۱۰۰ درصدی ایفا شــده است. به گزارش 
سازمان توسعه تجارت ایران، »احسان قمری« 
با اشاره به تشــکیل شــورای سیاست گذاری 
برای تقدیــر از صادرکنندگانی که نســبت به 
ایفای ۱۰۰ درصدی تعهــدات ارزی خود اقدام 
کرده اند، افزود: براساس آخرین آمار ٢ هزار و ۵۶ 
صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی 
خود در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده اند که از 
این تعداد ۶٢۱ صادرکننده غیرتولیدی و مابقی 
یعنی یک هــزار و ۴۳۵ صادرکننــده از جمله 
واحدهای تولیدی هســتند. وی با بیان اینکه 
میزان صــادرات این دســته از صادرکنندگان 
۱۴.٢ میلیارد یورو اســت، خاطرنشان کرد: از 
این میزان ۷.۵ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ 
و ۶.۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است 
که بیش از ۹٢ درصد توسط بنگاه های تولیدی 

انجام شده است. 

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

در اقتصاد ایران، سرمایه ها از بازاری 
به بازاری دیگر در حــال حرکتند و  این 
حرکت زمانی شدت می گیرد که حال 
یکی از بازارها کمی نامســاعد شــود؛ 
آن وقت اســت که ســایر بازارها مورد 
توجه خاص قــرار می گیرند. االکلنگ 
اقتصــاد ایران چندی اســت که حتی 
از روال همیشــگی خارج شــده است. 
در حالی کــه افــکار عمومــی بورس 
را برای ســرمایه گذاری برگزیده بود، 
ریزش ها مسیر آتی را تغییر دادند، حاال 
عقب نشینی سرمایه گذاران از بورس به 
پیشــروی آنان در بازار ارز و سکه منجر 
شده است و آمارهای ارائه شده از سوی 
بانک مرکزی داللت بر آن دارد که مسکن 
نیز فعا از چرخه سرمایه گذاران خارج 
شده و کناری در حال نفس گیری است.

طبق اعام بانک مرکزی اطاعات 
برگرفته از سامانه ثبت معامات اماک 
و مستغات کشور در نیمه اول شهریور 
ماه ســال جاری  نشان می دهد که فعا 
آرامشی نســبی میهمان بازار مسکن 
است. این گزارش حاکی از این است که 
پس از یک دوره التهاب در بازار مسکن؛ 
نشانه هایی از بازگشــت آرامش به این 
بازار آشکار شده و دوره تاطم اخیر بازار 

مسکن رو به پایان است. متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران در نیمه اول شــهریور 
امســال به حدود ٢۳.۵ میلیون تومان 
رسیده که در مقایسه با رقم مشابه ماه 

قبل تنها ۱.۹ درصد رشد داشته است.
 کاهــش قابل توجه رشــد قیمت 
مسکن در شهر تهران در شرایطی بوده 
که تعداد معامات مسکن پایتخت پس 
از ثبت افت ۳۵.۴ درصدی در مردادماه 
سال جاری )نســبت به رقم تیرماه(، در 
نیمه اول شــهریورماه نسبت به مدت 
مشابه ماه قبل نیز به میزان ۳۷.۷ درصد 
کاهش داشــته که حاکی از تداوم افت 

معامات مسکن در شهریورماه است.
البته رشد ماهانه قیمت مسکن در 
شهر تهران طی اردیبهشــت تا مرداد 
سال جاری ارقام باالیی را تجربه کرده، اما 
گویا سرمایه ها قصد ندارند وارد این بازار 
شده و حداقل می توان روی آرامش را در 
این بازار شاهد بود. شرایطی که از سوی 
برخی کارشناسان مسکنی به کاهش 

عطش خرید معنی شده است.
 سید محمد مرتضوی از این دست 
کارشناسان و معتقد است که تا پایان سال 
جهش قیمت ملک نخواهیم داشــت و 
ثبات بازار ارز در هفته های اخیر به کاهش 

معامات مسکن منجر شده است.

طبق گفته وی، در هفته های گذشته 
که شاهد ثبات نسبی در بازار های موازی 
بخش مسکن بودیم عطش خرید ملک 
نیز فروکش کرد که به کاهش و معامات 
در مرداد ماه منجر شد. البته مجدداً در دو 
هفته ابتدایی شهریور با افزایش مراجعه 
برای خرید مســکن مواجه بودیم، اما 
حجم تقاضا خیلی زیاد نیســت.  بازار 
مسکن روند طبیعی خود را طی می کند 
و اگر تاطمــی در بازار هــای ارز، طا، 
بورس یا نهاده های ساختمانی نداشته 
باشیم قیمت مسکن تا پایان سال رشد 
قابل توجهی نخواهد داشــت و حجم 

معامات نیز باال نمی رود.
کوچ از تهران به مناطقی که شرایط 

قرنطینه ای جذاب تری دارند
در همین حال برخی تمایل به خرید 
ملک در شهرها و اســتان های دیگر به 
جای استان های بزرگ همچون تهران 
را دلیل ایــن اتفاق عنــوان می کنند و 
معتقدند که عده ای با خرید ملک و ویا 
در شهرهای شمالی و البته شهرهایی که 
از آب و هوای بهتری برخوردار هستند و 
می توانند شرایط قرنطینه ای جذاب تری 
را داشته باشند؛ به این ترتیب بار سنگین 
مسکن در تهران کمی سبک شده است. 
موضوعی که مرتضوی به آن استناد 
می کند معاماتی اســت که در استان 

مازندران انجام شده است. وی می گوید: 
از ابتدای ســال ۱۳۹۹ شاهد رشد بازار 
خرید و فروش زمین و ملک در اســتان 
مازندران بوده ایم که از دالیل اصلی آن 
انگیزه حفظ ارزش دارایی متناســب با 
تورم، تسهیل دسترســی و چشم انداز 
ساخت و تکمیل آزادراه تهران - شمال 
اســت. به خصوص در نقاط ســاحلی 
مازندران رونق بیشتری را شاهد هستیم.
 ایــن عضو هیئــت مدیــره کانون 
انبوه سازان تاکید می کند: ساخت و ساز به 
شکل مرتفع سازی در حوزه های شهری 
مازندران به سهولت انجام می شود. در 
خارج از محدوده شــهر ها نیز برخورد 
قهری چندانی شاهد نیســتیم که در 
رشد انگیزه های ســرمایه گذاری موثر 
بوده اســت. به طور کلی در کل کشور 
بعد از سال ۱۳۹۶ ساخت و ساز مقداری 
افزایش یافته، اما نه در حدی که به تعدیل 
عرضه و تقاضا منجر شود و بازار مسکن 

را اشباع کند.
وی معتقد اســت؛ حداکثر افزایش 
قیمت مسکن تا پایان ســال جاری در 
حد تورم خواهد بود مگر اینکه اتفاقات 
غیرمنتظره ای در حوزه اقتصاد کان یا 

بازار ارز شاهد باشیم.
فرار   رو  به  جلو  وزارت  راه 

در همین حال اما معــاون وزیر راه 

و شهرســازی از پیش بینــی تکانه  در 
بازار مســکن پس از ریزش بورس خبر 
می دهد و می گوید: قیمت مسکن تابع 
دو متغیر کان میــزان مصرف و میزان 
سرمایه گذاری اســت. اما از آنجایی که 
سایر بازارهای سرمایه گذاری ارز، سکه 
و بورس دچار تاطم شدند، تمام فشار 
و سرریز این بازارها به بازار مسکن منتقل 
شــد. با توجه به اتفاقات بازار سرمایه، 
پیش بینی می شــود که تکانه هایی به 
بازار مسکن وارد شود. از این رو سیاستی 
که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا 
دارد و استراتژی اصلی دولت، جداسازی 
بازار مصرف از بازار ســرمایه گذاری در 

مسکن است.
محمود محمودزاده، ادامه می دهد: 
با این اقدام  می توانیم در دو بخش بازار 
شفافیت ایجاد کنیم و ضربه ها و فشارهای 
قیمتی کمتری به بازار مصرفی مسکن 
وارد می شــود. اهرم نظارتی و کنترلی 
تفکیک ســرمایه گذاری در دو مسکن 
مصرفی و مســکن ســرمایه  ای است، 
قوانینی در حال وضع است که می تواند 
مسیر این دو بخش را از هم تفکیک کند. 
اصاح قانون مالیات بر خانه های خالی و 
اصاحات مالیات عایدی بر سرمایه دو 
قانون مهمی هستند که می توان از طریق 

آنها بازار را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه الیحــه مالیات بر 
عایدی سرمایه مراحل نهایی را در مراجع 
ذی ربط می گذراند، گفته است: الیحه 
دولت درباره این قانون مالیاتی در حال 
نهایی شــدن اســت و مراحل پایانی را 
در کمیســیون تخصصی می گذراند و 
محوریت طرح این قانــون هم با وزارت 
اقتصاد اســت و حوزه هــای مختلف را 
پوشش می دهد که یکی از آنها مسکن 
خواهد بود و امیدواریم به عنوان قانون 
مادر در کنترل بازار مســکن تاثیرگذار 
باشد. به نظر می رسد این الیحه تا پایان 

سال به مجلس برود.   
 زمین ارزان راهکار 
توقف قیمت مسکن 

در همین شرایط  محمد گاب کش 
از دیگر کارشناسان بازار مسکن است که 
به کمک معاون وزیــر راه آمده  و راهکار 
اصلی کاهش قیمت مسکن در شرایط 
کنونی را تامین زمین ارزان قیمت توسط 
دولت می داند و می گویــد: بیش از ۷۰ 
درصد قیمت واحدهای مسکونی مربوط 
به هزینه های تامین زمین موردنظر برای 
ساخت است. برآوردها نشان می دهد که 
درحال حاضر با کمبود حدود ٢میلیون 
واحد مسکونی مواجه هستیم و از طرف 
دیگر حدود یک میلیون واحد مسکونی 

نیز نیاز سالیانه کشور را تشکیل می دهد. 
به عبارت دیگر برای جبران عقب ماندگی 
تولید مسکن و همچنین پاسخ متناسب 
به نیاز ســاالنه کشــور در این بخش، 
ضرورت دارد که ۳ میلیون واحد مسکونی 

در سال جاری ساخته شود.
وی، افــزود: درصورتی کــه متراژ 
هر واحد مســکونی را یکصد متر مربع 
درنظر بگیریم، زیربنای مورد استفاده 
برای ساخت ۳میلیون واحد مسکونی، 
۳۰۰ میلیــون مترمربع می شــود که 
عدد بسیار بزرگی است و هرگونه ضعف 
تصمیم گیری و عملکرد در این بخش، 
منجر به افزایش متراژ مذکور در پایان 
ســال می شود بدون شــک با حمایت 
دولت درجهت تامین زمین ارزان قیمت 
موردنیاز برای ســاخت ۳۰۰ میلیون 
مترمربع زیربنا، شاهد انقاب بزرگی در 
عرصه ساخت و ساز کشور خواهیم بود که 
ماحصل آن ضمن جبران عقب ماندگی 
عرضه واحدهای مســکونی در کشور؛ 
همچنین، امــکان تامیــن نیازهای 
مسکونی ســمت تضعیف شده بخش 

تقاضای مسکن نیز فراهم می شود.
این کارشــناس اقتصاد مسکن، به 
مصوبات دومین جلســه شورای عالی 
مســکن اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
مصوبات این جلسه مقرر شد تا از ظرفیت 
اراضی ملــی و دولتی در محــدوده و 
حریم شــهرها جهت عرضه واحدهای 
مسکونی بهره برداری شود. درراستای 
عمل به مصوبات دومین جلسه شورای 
عالی مسکن اخیرا تفاهم نامه ای میان 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و راه 
و شهرسازی منعقد شــد که اجرای آن 
می تواند گام بزرگی درراســتای عرضه 

مسکن ارزان قیمت محسوب شود.
به گفتــه وی، براســاس اطاعات 
منتشر شده و در راســتای تفاهم نامه 
وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و راه و 
شهرسازی بخشی از زمین های حریم 
شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
قرار خواهــد گرفت و ایــن وزارتخانه 
می تواند این زمین ها را جهت ســاخت 
مســکن ارزان قیمت در اختیار فعاالن 
صنعت ساخت و ساز در بخش خصوصی 

قرار دهد.

نشانه هایی از بازگشت آرامش به بازار آشکار شده است

تب مسکن عرق کرد
محمودزاده، معاون وزیر 
راه و شهرسازی: با توجه 
به اتفاقات بازار سرمایه، 

پیش بینی می شود که 
تکانه هایی به بازار مسکن 

وارد شود

وزیر نفت گفت: با توسعه پارس جنوبی و اجرای طرح های 
گازرسانی در هفت سال اخیر، معادل دو میلیون و ۶۰۰ هزار 
بشکه ظرفیت پاالیشی، سوخت در کشــور توزیع و مصرف 

شده است.
به گزارش توســعه ایرانی، بیژن زنگنه با اشــاره به اینکه 
برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با ۴٢۰ میلیون 
مترمکعب افزایش روزانه از ٢۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹٢ 
به رقم کنونی ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و تولید گاز از این 
میدان ٢.۵ برابر شده است، اظهار داشت: این به معنای ایجاد 
٢.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشی است، اگر ما می خواستیم 

پاالیشگاه بســازیم باید ۱۰ پاالیشــگاه ٢۶۰ هزار بشکه ای 
می ساختیم تا بتوانیم سوخت کشور را تامین کنیم.

وی افزود: در دولت دوازدهم، معادل ٢.۶ میلیون بشــکه 
)پارس جنوبی( ظرفیت پاالیشــگاهی ایجاد شده است که 
این اقدام، سبب حفظ محیط زیست، مصرف سوخت ارزان و 
همچنین سبب شد نه تنهای هیچ سوختی وارد نکنیم بلکه 
یکی از بزرگترین صادرکنندگان فرآورده های نفتی مایع شویم.
وزیر نفت گفت: اگر صادرات فرآورده های نفتی نسبت به 
سال ۹۱ چهار برابر شده، به برکت کار در پارس جنوبی و این 

گازرسانی محقق شده است.
وزیر نفت ادامــه داد: اگرچه این بیمــاری )کرونا( برای ما 
مشکاتی ایجاد کرده اما توسعه فناوری راه ها را کوتاه و ما را به هم 
نزدیک کرده است و می توانیم از این طریق با هم صحبت کنیم.

زنگنه با اشاره به اینکه بعضی از روستاهای مرزی این استان 

از نعمت گاز برخوردار نیستند که همه تاشمان را برای گازدار 
کردن آنها انجام خواهیم داد، تصریح کرد: شــرکت ملی گاز 
ایران این موضوع را پیگیری خواهد کرد که روستاهای مرزی با 
سرانه ٢۰ تا ٢٢ میلیون تومان اجرا شود، البته مناطق دیگر هم 

در کرمانشاه است.
وی با بیان اینکه البته کرمانشاه جزو پیشروترین استان ها 
از نظر گازرسانی نیست و مشــکل مدیریتی در آنجا داشتیم 
که چند سالی است رفع شده و سرعت گازرسانی خوب شده 
است، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۷۶ تا 
۷۷ درصد است که تا پایان سال به نزدیک ۹۰ درصد می رسیم.

وزیر نفت با بیان اینکه البته کرمانشــاه جزو پیشروترین 
استان ها از نظر گازرسانی نیســت و مشکل مدیریتی در آنجا 
داشتیم که چند سالی است برطرف و سرعت گازرسانی مطلوب 
شده، افزود: هم اکنون ضریب نفوذ گازرسانی روستایی ۷۶ تا 

۷۷ درصد است که تا پایان سال تاش ما این است به نزدیک 
۹۰ درصد برسیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه مناطقی مانند سرفیروزآباد در 
شهر کرمانشاه از نظر گازرسانی عقب است بر ضرورت تسریع 
گازرسانی سرپل ذهاب، پاوه، جوانرود تاکید کرد، گفت: این 
شهرها همیشه دژهای تسخیر ناپذیر در مقابل بیگانگان بودند؛ 
زیرا مناطق کوهستانی هستند و کار هم دشوار است، اما این 

سختی را همکاران ما هموار می کنند.
زنگنه افزود: از نظر بودجه برای گازرسانی به استان کرمانشاه 
برای اینکه به میانگین کشوری برسد همانگونه که پیش تر هم 
گفتم هیچ محدودیتی قائل نمی شــویم و منابع آن را تأمین 
می کنیم، البته هم اکنون استان کرمانشاه در مجموع از نظر 
گازرسانی وضع خوبی دارد و تاشمان این است برخورداری 

این استان را به ۹۸ درصد برسانیم.

وزیر نفت خبر داد:

ایجاد ۲.۶ میلیون بشکه ظرفیت پاالیشگاهی با توسعه گازرسانی

خبر

عضو هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران 
درباره چرایی کاهش عرضه کره در بازار و افزایش 

قیمت این محصول توضیح داد.
علی شــریعتی در گفت و گو با ایسنا، گفت: 
با توجه به اینکه بخش قابــل توجهی از گاوهای 
شیرده ایران از نژادهایی هستند که شیر کم چرب 
تولید می کنند، چربی موجود در این شیرها بیشتر 
برای ماست ها، شیرها و دوغ های پرچرب موجود در 

بازار استفاده می شود و عما نژاد این گاوها طوری 
نیست که بتواند نیاز کشور در حوزه هایی مانند کره 

یا خامه را برطرف کند.
به گفته وی، با توجه به این شــرایط، در تمام 
سال های گذشــته، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از نیاز 
کره کشور به شکل وارداتی برطرف شده و این روال 

مربوط به کوتاه مدت نیست.
عضو اتاق بازرگانی ایــران، با بیان اینکه برای 

مطرح کردن شعارهایی چون خودکفایی در تولید 
کره باید با توجه به واقعیت های اقتصادی سخن 
گفت، توضیح داد: اینکه ما بخواهیم نژادی از گاو را 
در ایران فعال کنیم که شیر پرچرب مناسب برای 
تولید کره را در اختیار ما بگذارد، موضوعی پیچیده، 
طوالنی مدت و نیازمند منابع اعتباری گسترده 
خواهد بود، از این رو الاقل در شرایط فعلی، واردات 
 بخشــی از نیاز، گزینه های غیرقابل انکار است. 
شریعتی در پاســخ به این سوال که چه عاملی در 
فرایند واردات کره تغییر کرده که موجب کم یاب 
شدن یا گران شــدن این محصول در بازار شده، 
تصریح کرد: کره در ماه های ابتدایی سیاست ارزی 
جدید، ارز ۴٢۰۰ تومانی دریافت می کرد و پس از 

آن نیز برای مدتی ارز حمایتی گرفت اما در حال 
حاضر این ارزها دیگــر تخصیص پیدا نمی کند. 
احتماال علت اصلی اتفاقات روزهای اخیر در بازار، 
افزایش هزینه ارزی در واردات این محصول است.

وی با بیان اینکه برای برطرف کردن مشکات 
این حوزه باید نحوه مدیریــت ارزی این بازار در 
ماه های گذشته به شــکل جزئی بررسی شود، 
اظهار کرد: وقتی ارز چند نرخی می شــود امکان 
سواستفاده نیز به وجود می آید. اینکه در ماه های 
گذشته چه افراد یا شرکت هایی برای کره ارز ۴٢۰۰ 
تومانی گرفتند، چه مقدار از این محصول را وارد 
کشور کردند و در کجا توزیع شد، سواالتی است 
که باید به آنها پاسخ داده شود. ما در مقام تهمت 

زدن به فردی قرار نداریم اما وقتی ارز چند نرخی 
است، احتمال رانت و سواستفاده نیز وجود دارد و 
اگر به طور دقیق ارزیابی نکنیم، شاید در آینده با 

پدیده ای مثل سلطان کره نیز مواجه شویم.

عضو اتاق بازرگانی ایران :

پای »سلطان کره« در میان است


