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اعتراض به ارزانی بادمجان
اقتصاد نیوز - این 
بار کشــاورزان رودانی 
در اعتراض بــه ارزانی 
بادمجان دست به از بین 
بردن محصوالتشــان 
زدند.  گزارش های رسیده حاکی است کشاورزان 
رودان هرمــزگان در اعتــراض به ارزان شــدن 
بادمجان، محصوالت خود را بر زمین می ریزند. 
آنها می گویند دالالن هر کیلــو بادمجان را زیر 
۵۰۰ تومان می خرند و مصرف کننده به قیمت 

تقریبی ۱۰ هزارتومان.
    

واردات واکسن کرونا 
امکان پذیر است

ســپید- رئیس 
اتحادیه واردکنندگان 
ت  ا ر ظهــا ا  ، و ر ا د
لناصــر همتی،  عبدا
رئیس بانــک مرکزی 
درباره »وجود مشکل در انتقال ارز برای خرید 
واکسن کرونا« را رد کرد، گفت: امکان انتقال ارز 
برای خرید واکسن کرونا وجود دارد و در مورد 
انتقال ارز برای واردات دارو نیز مشکلی وجود 
ندارد.  ناصر ریاحی، افزود: امــروز ما نیازهای 
دارویی کشــور را به طرق مختلــف و حتی از 
شرکت های داروســازی آمریکایی، اروپایی و 
ســازندگان مواد اولیه  هندی، چین و روسی 
وارد می کنیم و در همه ایــن معامالت هم ارز 

منتقل می شود.
    

 تولید خودرو ۵۰ درصد 
افزایش می یابد

 ، صنعــت یــر  ز و
معدن و تجارت گفت: 
پیش بینــی مــا ایــن 
اســت که تا پایان سال 
تولید خودرو ۵۰ درصد 
افزایش یابد.  علیرضا رزم حســینی در حاشیه 
مراســم افتتاح طرح های توســعه ای یک گروه 
صنعتی تولیدکننــده لوازم خانگــی در جمع 
خبرنــگاران گفــت: تولید لــوازم خانگی گروه 
صنعتی مذکور نسبت به قبل از تحریم ها افزایش 
۸ برابری داشته و عمق ســاخت داخل نیز تا ۸۵ 
درصد افزایش یافته است که خود نشانگر تبدیل 
محدودیت هــا و تحریم هــا به فرصت هاســت. 
رزم حسینی سیاســت وزارت صمت را تقویت 
و حمایت از بنگاه های تولیــدی به خصوص در 
شــرایط تحریم عنوان کرد و ادامــه داد: جهش 
تولید در لوازم خانگی اتفاق افتاده و در خودرو نیز 
با پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی تولید تا پایان 
سال محقق می شود. وی کاهش بروکراسی اداری 
و کنترل و نظارت بر بــازار را از جمله حمایت ها 
عنوان کرد و گفت: حتی اگر تحریم ها برداشــته 
شود ســاخت داخل و اســتفاده از محصوالت 
داخلی در اولویت خواهد بود که این سیاســت 

نظام نیز است.
    

در گفت وگو با ایلنا عنوان شد: 
قیمت خرید تضمینی گندم حداقل 

به ۴۸۰۰ تومان افزایش می یابد
شــورای تعییــن 
نرخ خریــد تضمینی 
محصوالت کشاورزی 
در حال تشــکیل است 
و پیش بینی می شــود 
با تشــکیل این شــورا قیمت خریــد تضمینی 
محصوالت کشــاورزی از جمله گنــدم افزایش 
یابــد. کارشناســان احتمــال می دهند قیمت 
خرید تضمینــی هر کیلوگرم گندم دســت کم 
به 4۸۰۰ تومان افزایش یابد. مدیرعامل مجمع 
ملی خبرگان کشــاورزی، در گفت وگو با ایلنا در 
اینباره گفت: دولت برای سال زراعی جاری نرخ 
4 هزارتومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم 
گندم تعیین و ابالغ کرد کــه از همان ابتدا مورد 
اعتراض گندمکاران بود. علــی خان محمدی، 
ادامه داد: پس از اعالم این قیمت، دولت در اقدامی 
مغایر با قانون خرید تضینی محصوالت کشاورزی 
تصمیماتی گرفت که هزینه تمام شــده تولید را 
افزایش قابل توجهی داده اســت. خان محمدی 
از جمله این تصمیمات را حــذف ارز ترجیحی 
)42۰۰ تومانی( از نهاده های تولید عنوان کرد. 
وی افزود: به ترتیب نهاده های مهم تولید با نرخ 
ارز نیمایی یا با نرخ ارز آزاد به دســت کشاورزان 
می رســیدند. به گفته خان محمدی عالوه بر آن 
تورم نیز از زمان تعیین قیمــت خرید تضمینی 
افزایش یافته است که بر این اساس قیمت خرید 

تضمینی نیاز به بازنگری داشت.

خبر اقتصادی
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هانیه عسگری

 انتشار یک آگهی در فضای مجازی 
کافی بود تا این موضوع به هشتگ داغی 
در فضای مجازی تبدیل شود و کاربران 

نسبت به آن واکنش نشان دهند.
داستان به یکی از بزرگترین بازارهای 
ایران گره خــورده اســت و یک بانک 

خصوصی.
 هــم بانــک خصوصــی بــرای 
افکارعمومی ایران حساسیت دارد و هم 
بازارهای بزرگ سرپوشیده که در جای 
جای شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ 

سر به فلک کشیده اند.
 حاال در شــرایطی که کرونا فضای 
کسب و کار را به شدت تحت تاثیر خود 
قرار داده اســت، بــازاری در ایران یا به 
عبارت دیگر بزرگترین بازار سرپوشیده 
ایران، قرار است از طریق مزایده به فروش 
برسد. داســتان فروش این بازار بزرگ 

یعنی ایران مال، بی تردید داستان بسیار 
پرکششی در اقتصاد ایران خواهد بود و 
فصل های نانوشته آن، بی تردید در تاریخ 

اقتصادی ایران ماندگار می شود.
اما ماجرای فروش ایران مال 

چیست؟
 بر اســاس آگهی منتشر شده بانک 
آینده می خواهد ۱۰۰ درصد ســهام 
شرکت توســعه بین الملل ایران مال را 
از طریق مزایده به شــکل نقد و اقساط 
بفروشد. این در حالی است که در نیمه 
شــهریور ماه امســال محمد فطانت، 
مدیرعامل بانک آینده اعالم کرده بود: 
اصالح ساختار مالی و نسبت های نظارتی 
به ویژه نسبت کفایت سرمایه و افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سایر 
روش ها و ثبت شرکت توسعه بین الملل 
ایران مال نزد سازمان بورس، در دستور 
کار هیئت مدیره بانــک آینده بوده که 
نتیجه آن پس از تایید مراجع نظارتی 

در زمان تحقق از طریق ســامانه کدال 
اطالع رسانی خواهد شد.

 با این حال به نظر می رســد بانک 
آینــده تصمیم گرفته اســت به جای 
عرضه اولیه سهام ایران مال، ۱۰۰درصد 
آن را به شکل مزایده واگذار کند. قیمت 
پایه تعیین شــده برای این بازار بزرگ 
۸۵ هزار میلیارد تومان اســت. شــاید 
همین عامل سبب شده است بسیاری 
از کاربران در فضای مجازی نســبت به 

تصمیم اتخاذ شده واکنش نشان دهند. 
باید توجه داشت که رقم ۸۵ هزار میلیارد 
تومان، رقم پایه ی تعیین شده است و 
بی تردید کسی می تواند برنده مزایده 
باشد که باالترین قیمت پیشنهادی را 
به فروشنده ارائه دهد. برخی کاربران با 
مقایسه قیمت ایران مال با ثروت ترامپ 
رئیس جمهور ثروتمنــد آمریکا اعالم 
کردند:» آیا می دانیــد ترامپ با فروش 
تمامی ثروت خود نمی تواند ایران مال را 
خریداری کند؟« از البه الی شوخی های 
کاربران با موضوع فروش ایران مال اما 

حقایق بسیار تلخی آشکار می شود.
به عنوان مثال برخی تاکید دارند که 
اگر هر ایرانی یک میلیون تومان آورده 
نقدی داشته باشــد، تمامی جمعیت 
ایران در کنــار یکدیگر می توانند ایران 
مال را خریداری کنند. شــاید یکی از 
متفاوت ترین واکنش ها نسبت به فروش 
ایران مال از سوی حســین دهباشی 
روزنامه نگار و مورخ صورت گرفت. وی 
در رشــته توییتی در صفحه شخصی 
خــود تاکید کرد:»قیمــت پایه حراج 
۱۰۰درصد ایــران مال را گذاشــتند 
۸۵ هزار میلیارد تومان،یعنی سه و نیم 
میلیارد دالر، معادل یک بیستم بودجه 
کل کشــور.  جایی در وسعت مجموعه 
مال های کشورهای عربی و تازه هنوز 
مانده تا تمام شود.  طرح توجیه مالی آن 
هم البد صرفاً زبان بازی متملقین نابلدی 

که حاجی برو جلو حله.«
 کاربر دیگری اما تاکید کرده است که 
اگر همین پول درست و عادالنه در کشور 
هزینه می شد می توانستیم با آن چندین 

کارخانه تولیدی احداث کنیم.
خریدار کیست؟

داســتان اما تنها به واکنش نسبت 
به قیمت گذاری ها ختم نشد. بسیاری 
تاکید کردند کــه بانک های خصوصی 

باید توضیح دهند که امــوال خود را از 
کجا آورده اند و اگر روشــن شود اموال 
بانک های خصوصی چگونه حاصل شده 
است؛ مشکل نظام بانکی در ایران حل 
خواهد شد .  در عین حال برخی نیز توجه 
خود را معطوف به خریداران کردند یکی 
از کاربران در این رابطه گفته است: هیچ 
نهادی توان خرید یک جای ایران مال 
را ندارد و اگر هم داشته باشد در چنین 
شرایطی جرئت آن را ندارد که به تنهایی 

وارد پروسه خرید شود.
 برخی دیگر نیز تاکید دارند اتفاقاً باید 
پرسید خریدار چنین ثروت هنگفتی را 
از کجا آورده اســت و آیا کسی در ایران 
پیدا می شــود که بتواند از رقم پایه ۸۵ 
هزار میلیارد تومان یا ۳ میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر پیشــنهاد باالتری را ارائه 
دهد.  آیــا خرید ایران مــال در چنین 
شرایط اقتصادی توجیه خاصی دارد و 
آیا بانک های دیگر از این نوع دارایی ها 
دارند که هزینه هایش را به واسطه تورم 

از جیب مردم بیرون آورده اند؟
به نظر می رسد ماجرای فروش ایران 
مال در منطقه 22 پایتخت در شــمال 
غرب تهران از سوی یک بانک خصوصی 
تنها به ماجرای فروش یک بازار بزرگ 
سرپوشــیده ختم  نخواهد شد و حاال 
ضرورت دارد نه تنها بانک فروشــنده؛ 
بلکه سایر بانک های خصوصی درباره 

اموال و دارایی هایشان توضیح دهند.
مانعی برای توسعه 

برخی کاربران نیز قیمت تمام شده 
ســاخت ایران مال را حاال با هزینه های 
مورد نیاز برای تکمیل طرح های بزرگ 
عمرانی قیاس کرده اند. یکی از کاربران 
در این خصوص گفته است برای احداث 
ایران مال در کشــور 22 هزار میلیارد 
تومان هزینه شده است اما اعتبار الزم 
برای تکمیل راه آهن چابهار طبق کتاب 

قانون بودجه سال ۹7، 7۵۰۰ میلیارد 
بوده حاال برآورد کنید که کدام یک برای 
مملکت مفید و موثرتر بوده است. از سوی 
دیگر برخی به این نکته اشاره کرده اند که 
باید مشخص شود این ثروت از کجا خلق 
شده است چراکه این پروژه معادل یک 
سال یارانه نقدی و کمک معیشتی کل 
ایرانیان قیمت گذاری شــده است. در 
عین حال یکی از کاربران نیز تاکید کرده 
است که با پول حاصل از فروش ایران مال 
می توان خوزستان را آباد و شبکه حمل 
و نقل تهران را مدرن و کامل کرد. برخی 
نیز به ساخت و سازهای اشرافی و شیک 
و احداث پاســاژها و برج ها و خانه های 
شیک به مثابه ابزاری برای از میان بردن 

فرصت توسعه در ایران اشاره کرده اند.
 بی تردید واکنش ها نسبت به فروش 
ایران مال در فضای مجازی باقی نخواهد 
ماند و در روزهای آینده فضای حقیقی 
اقتصاد نیز درگیر واکنش به این اتفاق 
مهم و بزرگ خواهد شد و شاید این سوال 
در اذهان عموم پررنگ تر از همیشه شود 

این ثروت ها از کجا آمده است؟

آگهی عجیب فروش »ایران مال« واکنش هایی در پی داشت؛

بازاری ارزشمندتر از ثروت ترامپ؟

حسین دهباشی: قیمت 
پایه حراج صددرصد ایران 

مال را گذاشتند ۸۵ هزار 
میلیارد تومان، یعنی سه 
و نیم میلیارد دالر، معادل 

یک بیستم بودجه کل 
کشور

به نظر می رسد ماجرای 
فروش ایران مال در منطقه 
۲۲ پایتخت در شمال غرب 

تهران از سوی یک بانک 
خصوصی تنها به ماجرای 

فروش یک بازار بزرگ 
سرپوشیده ختم  نخواهد 

شد و حاال ضرورت دارد 
نه تنها بانک فروشنده؛ 

بلکه سایر بانک های 
خصوصی درباره اموال و 
دارایی هایشان توضیح 

دهند

در حالی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن تهران طی 
آبان ۹۹ را 27.۱ میلیون تومان اعــالم کرد که معاون وزیر راه 
گفت:متوسط قیمت واقعی مسکن تهران 2۰ میلیون تومان 

است.
محمود محمودزاده یادآور شد: با توجه به آنکه آماری که 

قبال با برداشت از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی از قیمت 
خریدوفروش هر متر مربع واحد مسکونی ارایه می شد فقط 
مختص تهران بود و تعمیم آن به کل کشور سبب افزایش کاذب 

قیمت ها می شد، ارایه آمار به آن شیوه متوقف شد.
وی بیان کرد: در 27 مرکز اســتان، متوسط قیمت خرید 
و فروش مســکن برای هر مترمربع واحد مســکونی کمتر 
از ۱۰ میلیون تومان اســت که حدود ۹ اســتان نیز متوسط 
قیمت خرید و فروش مسکن کمتر از ۵ میلیون تومان است. 
همچنین بررسی ها حاکی است که ۳ استان نیز متوسط قیمت 
هرمترمربع واحد مسکونی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.

به گفته محمودزاده، فقط در تهران اســت که میانگین 
خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی حدود 2۵ میلیون 
تومان است. درعین حال در شــهر تهران اگر مناطق یک و ۳ 
را که رقم های خرید و فروش در آنها غیرمنطقی اســت را در 
نظر نگیریم میانگین قیمت هر مترمربع خرید و فروش واحد 

مسکونی 2۰ میلیون تومان برآورد می شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که نرخ دالر بر 
قیمت مسکن تاثیر فراوانی داشــته است، افزود: برآوردها 
حاکی است حوزه زمین و مسکن یکی از مهم ترین مرجع ها 
برای ذخیره سرمایه است. به همین دلیل سیاست وزارت 
راه و شهرســازی موضوع جداکردن بازار سرمایه و سفته 

بازی از بازار مصرف اســت.  محمودزاده تاکید کرد: برای 
این کار پروژه های مختلفی تعریف شــده که یکی از آنها، 
سامانه امالک و اسکان بود. با توجه به موفقیت سامانه از نظر 
زیرســاخت و امکانات، در ماده ۵4 اصالحیه مجلس توجه 
بیشتری به سامانه شــد و تمامی خانواده ها مکلف به ثبت 
اطالعات سکونتی در سامانه شدند. این الزام برنامه ریزی ها 
را در حوزه خرید و فروش و اجاره، شفاف می کند.  وی اضافه 
کرد: اجرای طرح های تولید مســکن همچون طرح اقدام 
ملی و تفاهم نامه های همکاری در تولید مســکن با سایر 
وزارتخانه ها و تکمیل واحدهای مســکونی مهر در جهت 

تقویت بازار مصرف است.

اختالف 7 میلیونی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در مورد متوسط قیمت مسکن

خبر

کرونا در ماه های گذشته به مشاغل و اصناف 
ضرر و زیان های فراوانی وارد کرد و سبب بیکاری 

تعداد زیادی از افراد جامعه شده است.
رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایــی درباره 
وضعیت فعلــی اعضای این صنــف در گفتگو با 
خبرگزاری خبرآنالین گفت: اجازه داده شــده 
تا سرویس بیرون بر رســتوران ها فعالیت داشته 
باشند اما تاالرها به دلیل قرارگیری در دسته چهار 
مشاغل، همچنان باید تعطیل باشند ومجوز کار به 

آنها داده نمی شود.
خســرو ابراهیمی نیا اظهار کــرد: در آخرین 
جلسه ای که با ســتاد کرونا و دکتر زالی داشتیم، 
مقرر شد بررسی شود تا با رعایت تمام پروتکل ها 
و پیشــنهاداتی که اتحادیه و اتــاق اصناف ارائه 
داده،بتوانند شــرایطی را بــرای فعالیت تاالرها 

فراهم کنند.
وی بیان کرد:بر اســاس پیشــنهادات ارائه 
شــده می توان تجمعات بــاالی ۱۰-۱۵ نفر را 
در تاالرها برگزار کــرد زیرا تاالرهــای پذیرای 
متخصص برگزاری مراســم ها هستند و با توجه 
به فضای بزرگی کــه دارند می توانند شــرایط 
رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری های اجتماعی 

را فراهم کنند.

ورشکستگی ۱۰۰ درصدی اعضای اتحادیه
وی درباره تعطیلی و تغییــر کاربری اعضای 
صنف تاالرداران اظهار کرد: به صورت ۱۰۰ درصد 
اعضای اتحادیه تاالرهای پذیرایی ورشکســت 
شــده اند، وقتی ۱۱ تا ۱2 ماه هیچ  گونه فعالیت 
نداشــته ایم و تعطیل بوده ایم و با توجه به حجم 
هزینه های بسیار باالی این صنف، می توان حدس 
زد که چه وضعیت بــدی گریبانگیر اعضای این 

صنف شده است.
ابراهیمی نیا عنوان کرد: باید توجه داشت که 
کســی فکر نمی کرد که این مشکل ۱۱-۱2 ماه 
طول بکشد،  همه فکر می کردند نهایت یک ماهه 
این مشکل حل خواهد شــد لذا تاالرداران صبر 
کردند و پرسنل خود را حفظ کردند، اجاره بها را 
پرداخت کردند اما در این میــان مالکان نهایت 
می توانند چند ماه اجاره را دریافت نکنند و گذشت 
کنند نه اینکه ۱2 ماه به مســتاجر زمان بدهند 
بنابراین آنها نســبت به تمدید قراردادها و ادامه 

همکاری دچار مشکل شده اند.
وی بیان کرد: مستاجران میلیون ها و میلیاردها 
تومان هزینه تجهیز و دکور تاالرها کرده اند و اکنون 
گرفتار این شرایط شده اند.ابراهیمی نیا تاکید کرد: 
اکنون شرایط بسیار بدی بر تاالرداران حاکم است.

وی درباره تعداد اعضــای این اتحادیه گفت: 
حدود یک هزار واحد صنفی تاالرپذیرایی زیر نظر 
اتحادیه وجود دارد که هرکدام حداقل 2۰ تا 2۵ 

نیروی کار به صورت مستقیم دارند.
وی درباره وضعیت تاالرهای الکچری توضیح 
داد: این تاالرهای هم در شرایط کنونی ورشکست 
شده اند و به اصطالح برای تهیه نان شب خود هم 
با گرفتاری مواجه هستند اما اینکه در آینده چه 

پیش خواهد آمد، مشخص نیست.
 بیکاری ۱۰۰ هزار نفر

تحت تاثیر تعطیلی تاالرها
وی توضیــح داد:  تاالرهــای پذیرایی دارای 
تفاوتی با برخی مشاغل دیگر است به طوری که 
برای برگزاری یک مراســم، ده ها شغل دیگر در 
کنار آنها فعال می شــود به عنوان نمونه در کنار 
فعالیت این صنف مشاغلی نظیر عکاسان، قنادان، 
میوه فروشان، فروشندگان موادغذایی، چیدمان 
ســفره های عقد و ... در کنار همکاران ما فعالیت 
دارند و بر اســاس آمارها ما حدود ۱۰۰ هزار نفر 
تحت تاثیر تعطیلی تاالرهای پذیرایی دچار مشکل 

و بیکار شده اند.
حداقل هزینه راه اندازی یک تاالر

ابراهیمی نیــا دربــاره حداقــل هزینه برای 

راه اندازی یک تاالر پذیرایی بیان کرد: این عدد از 
میلیارد تومان باالتر است اما نکته حائز اهمیت این 
است که عدد قابل توجه هزینه این صنف را اجاره 
بها تشکیل می دهد، تاالرهای پذیرایی با توجه به 
وســعتی که دارند در زمینه اجاره بها میلیاردی 

ضرر کرده اند.
وی ادامه داد: همچنیــن اکنون برای تجهیز 
آشپزخانه تاالرپذیرایی حداقل ۱.۵ تا 2 میلیارد 
تومان هزینه دارد و در کنار آن میلیاردها تومان 
برای وسایلی نظیر صندلی، میز، بشقاب، قاشق 

و چنگال و سایر اقالم مورد نیاز باید هزینه شود.
وی خاطر نشان کرد: تاالر پذیرایی فقط یک 
آشپزخانه یا سالن خالی نیست بلکه مجموعه ای 
از وسایل است و همه موارد در گردش کار دست 
در دســت هم می دهد تا ۳۰۰ تا هزار نفر در آن 
مجموعه با امنیــت خاطر پذیرایــی کنند که 

 همه این مــوارد هزینه ها را افزایــش می دهد. 
رئیــس اتحادیــه تاالرهــای پذیرایــی گفت: 
تاالرپذیرایی را نمی توان در حد یک رستوران یا 
چلوکبابی در نظر گرفت و در یک فضای محدود 
2۰ تا ۵۰ نفر پذیرایی می شــوند در حالی که در 
تاالرپذیرایی باید در زمان مشــخص و محدود از 

تعداد فراوانی مهمان پذیرایی کرد.
۹۰ درصد تاالرداران مستاجرند

وی درباره تعداد واحدهای اســتیجاری این 
صنف اظهار کرد: بر اســاس آمارهای موجود می 
توان گفت ۹۰ درصد از یک هزار واحد صنفی زیر 
نظر اتحادیه استیجاری هستند.ابراهیم نیا گفت: 
عدد قابل توجه هزینه این صنف را اجاره بها تشکیل 
می دهد، صاحبان تاالرهای پذیرایی با توجه به 
وســعتی که دارند در زمینه اجاره بها، میلیاردی 

ضرر کرده اند.

بحران در صنفی که با ورشکستگی ۱۰۰ درصدی روبروست 

صاحبان تاالرهای عروسی به عزا نشستند


