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 جوالن سکه در کانال
 ۱۰ میلیون تومانی

توسعه ایرانی- هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بــازار آزاد 
تهران دیروز به قیمت ۱۰ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
فروخته شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید  دیروز، ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، ۹ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم 
ســکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه 
میلیون و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و 
۵۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.هر گرم طالی 
خام ۱۸ عیار ۹۳۴ هــزار و ۹۴۲ تومان و هر مثقال 

طال نیز ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
    

رشد اقتصادی بدون نفت به 
منفی ۰.۶ رسید

توسعه ایرانی- مرکز 
آمار ایران رشــد اقتصادی 
کشور در سال ۹۸ را با نفت 
منفی ٧ درصد و بدون نفت 
منفی ۰.٦ درصد اعالم کرد. 
گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ 
از سوی مرکز آمار ایران منتشر شــد. بر این اساس، 
عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد 
که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ 
در سال ۱۳۹۸ به رقم ٧۰۳٧ هزار میلیارد ریال با نفت 
و ٦۱۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
است، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ٧۵٦٧ 
هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦۱۵٧ هزار میلیارد 
ریال بوده که نشان از رشد منفی ٧ درصدی محصول 
ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.٦ درصدی محصول 

ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ دارد.
    

شرط ترخیص برنج های 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

توسعه ایرانی- بعد 
از حذف برنــج از دریافت 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی اکنون 
برنج های وارداتی که تا پیش 
از این تغییر وارد شده است، 
فقط به شرط تحویل به دولت امکان ترخیص با نرخ 
۴۲۰۰ تومان را خواهد داشــت در غیر این صورت 
باید مابه التفاوت با ارز نیمایی را پرداخت کنند. در 
تازه ترین ابالغیه ای کــه وزارت صمت به گمرک 
ایران داشته، خطاب به ارونقی - معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران - اعالم کرده است که ترخیص 
برنج های تامین ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مشروط 
به تحویل این کاال به دولت خواهد بود. براین اساس، 
برنج هایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده اما هنوز 
ترخیص نشــده اند در صورتی با همین نرخ بدون 
دریافت مابه التفاوت با ارز نیما ترخیص خواهند شد 
که به شــرکت بازرگانی دولتی ایران یا شبکه های 
توزیع تحت نظارت با مجوز دبیرخانه کارگروه تنظیم 
بازار با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان تحویل شود.
    

رکوردهای باورنکردنی بورس 
تهران در ۳ ماه

توســعه ایرانی-  
شــاخص بورس از ابتدای 
امسال تا پایان هفته گذشته 
در مدت ٦٧ روز معامالتی، 
با ثبت بیش از یک میلیون 
و ۱۰۰هزار واحد رشد، بازدهی ۲۱۴درصدی را در 
این مدت نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. در 
جریان معامالت بورس اوراق بهادار در سال جاری 
و تا پایان هفته گذشته در مدت ٦٧ روز معامالتی، 
تعداد ۵۸٦ میلیــارد و ۳۳۸ میلیون ســهم و حق 
تقدم به ارزش ٦۴۸٧ هــزار و ۴۲۲ میلیارد ریال در 
۹۰ میلیون و ۲٦۸ هزار و ۳۰۵ نوبت در بورس اوراق 
بهادار مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی 
معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در 
این مدت ۳۵۰ میلیارد و ۸۱۱ میلیون سهم به ارزش 
۳۲۹۰ هزار و ۳٦٧ میلیارد ریال در ۳۸ میلیون و ٧۳٧ 
هزار و ۲۳۲ نوبت در بــازار اول، ۲۲۰ میلیارد و ۲۰۱ 
میلیون ســهم به ارزش ۲۹٦٦ هزار و ۱۳۴ میلیارد 
ریال در ۵۰ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۴۹۵ نوبت در بازار 
دوم، ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار برگه به ارزش ۲۱ هزار 
و ۹۲٦ میلیارد ریال در ۵ هــزار و ٦۵٦ نوبت در بازار 
بدهی، ۱۸ میلیون و ۳۹۰ هزار قرارداد به ارزش ٦۸٧۲ 
میلیارد ریال در ۲۱۸ هزار و ۴۲۰ نوبت در بازار مشتقه 
و ۱۵ میلیارد و ۲۸۵ میلیــون واحد از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
۲۰۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال در یک میلیون و ۱٦۴ 

هزار و ۵۰۲ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

خبر اقتصادی

 شماره   555 /        دوشنبه 16 تیر   1399  /   14  ذی القعده 1441  /  6  ژوئیه   2020

نرگس رسولی

گرانی مســکن نه جدید اســت و نه 
قدیمی می شود. گویا تنها موضوعی که 
در طول حداقل یک دهه گذشته همواره 
جذاب و شگفتی ساز بوده همین قیمت 
مسکن و البته ارز است. در حالی که حسن 
روحانی  رئیس جمهور هفته  پیش سعی 
کرد بــا دخالت و حکم دهی بــرای بازار 
مسکن کمی از بار فشار افزایشی این بازار 
بکاهد اما بررسی این بازار حکایت از این 
داردک ه همزمان بــا افزایش بی ضابطه 
قیمت دالر، مسکن هم همچنان به روال 

صعودی خود ادامه می دهد.
کار بــه جایی رســیده کــه برخی 
فعاالن که خود دســتی بر بازار مسکن 
دارند با برشمردن دالیل گرانی مسکن 
بــه بازخوانی آنچه بر این بازار گذشــته 
می پردازند. حسام عقبایی نایب، رئیس 
اتحادیه امالک بخش اجاره مســکن را 
در بحرانی ترین شــرایط ۵۰ سال اخیر 
می خواند و مهــدی هدایت، مدیرعامل 
عمران پردیــس بنگاه ها را مقصر گرانی 

می داند.
 عده ای دیگــر از درج مبلغ اجاره بها 
در ســایت های آکهی گالیــه دارند و 
گروهی دیگر با برشمردن راه های آزمون 
شده قبلی ســعی دارند در میان راه های 
رفته کورســوی امیدی بــرای این بازار 
بیایند. جالب اینجاســت کــه در میان 
صحبت های دســت اندرکاران این بازار 
نکات قابل توجهی عنوان می شود نکاتی 
که خبر از بی نتیجه بودن برخی اقدامات 
انجام شده قبلی برای بازار مسکن دارد، 
اما در میان همه اقدامــات و برنامه های 
جدید عنوان شده باز هم ردپایی از همین 

ازمون های به خطا رفته دیده می شود .
برای مثال در حالی که دولت با طرح 
پیشنهاد حضور تعاونی ها برای ساخت 

خانه در زمین های اعطایی اش صحبت 
می کند مهدی هدایت، مدیرعامل عمران 
پردیس از خالی بودن ۱۵ هزار مســکن 
مهر خبــر می دهد که نشــان می دهد 
آپارتمان نشینی در حاشیه شهرها بدون 
امکانات زیر ساخت هیچ کمکی به بازار 

لجام گسیخته مسکن نخواهد کرد.
بنگاه های مقصر

 او که معتقد است:» اصلی ترین دلیل 
افزایش قیمت مسکن در ایران، بنگا  های 
امالک و خرید و فروش های کاذب است« 
می گوید: »معتقدم عرضه و تقاضا در کشور 
خیلی روی قیمت ها تاثیرگذار نیست، 
بیشترین مشــکل ما بحث داللی است. 
در پردیس واحدهایی را داریم که ۱۲ بار 
به صورت وکالتی معامله شده، اما هنوز 
کسی در آن ساکن نشده است. حدود ۱۵ 
هزار واحد مسکن مهر در پردیس داریم 
که کسی در آنها ساکن نشده است، این 
واحدها همچنان خرید و فروش می شود. 
در پردیس بلوکی را داریم که ۲ سال پیش 
به طور کامل تحویل شده اما از ۵۵ واحد 
فقط ۳ خانوار آمــده و در واحدهای خود 

ساکن شد اند.«
هدایت البته به موضوع دیگری در 
خالل صحبت هایش اشــاره می کند 
که به نظر می رسد قابل تامل تر است. 
وی می  افزاید: » به دنبال کاهش نقل و 
انتقاالت صوری با هدف افزایش قیمت 
مسکن هستیم. وقتی طرف می بینید 
باید ۲۰ میلیون تومــان یارانه دولت 
در مسکن مهر را به شــرکت عمران 
پردیس پرداخت کند می گوید برای 
چه این پول را بدهم. محدود شدن نقل 
و انتقال به واسطه دریافت ۲۰ میلیون 
تومان یارانه دولتی، باعث ایجاد ثبات 
در بازار مســکن پردیس شده است. 
هدف ما از دریافت ۲۰ میلیون تومان از 
خریداران مسکن مهر، اتخاذ سیاست 

بازدارنده بــرای نقل و انتقاالت کاذب 
بود.«

طرح های فراموش شده 
این مسوول دولتی البته اشاره ای هم به 
قانون ثبت شده اما اجرا نشده اخذ مالیات 
از خانه های خالی هم می کند و می گوید:»  
اگر مالیات بر خانه های خالی به درستی 
اجرا شــود، هزینه نگهداری برای مالک 
افزایش می یابد و بــه این ترتیب یا واحد 
را اجاره می دهد یا بــرای فروش عرضه 

خواهد کرد.«
با این حال باز هم حسام عقبایی، رئیس 
اتحادیه امالک نگاه دیگری دارد و باز هم 
گرانی را مخصوص بازارهای دیگر می داند 
و می گوید: »میزان افزایش حقوق امسال با 
میزان تورم و رشد اجاره مسکن همخوانی 
ندارد، یکی از موارد مهــم در بازار اجاراه 
مسکن  این است که طی ماه های اخیر  
رشد نرخ اجاره بها بسیار باال بوده است. این 
در حالی است که افزایش حقوق امسال 
برای کارمندان کشوری، لشکری و تامین 
اجتماعی ۲۰ تا ۲۲ درصد است. باید به این 
نکته توجه شود که تورم فروردین امسال 
که کشور تعطیل بوده، مالک و معیار تورم 
نیست. با همه این تفاسیر تورم اعالمی 
بانک مرکزی برای اولین ماه سال ۳۰.۲ 
درصد است یعنی ۸ تا ۹ درصد افزایش 
حقوق از تورم عقب تر اســت. در بخش 
مسکن  سونامی قیمت نداشتیم اما قیمت 
ها در عین حال به نرخ تورم نزدیک شده 
است، هم اکنون یک  مطالبه گری برای 
ساماندهی وضعیت بازار مسکن از طرف 
مردم و مجلس وجود دارد. سه قوه در حوزه 
مسکن به خصوص در حوزه اجاره نشینی 
ورود پیدا کرده و اعالم کرده اند برای اجاره 

برنامه هایی را در دست اجرا دارند.«
ورود سه گانه 

وی با یادآوری این که مجلس به جز 
کمیسیون عمران به این حوزه ورود پیدا 

کرده  است، اضافه می کند:» خوشبختانه 
نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس 
مباحثی را برای ساماندهی بازار مسکن 
مطرح کرده اند. ضمن این که  پرســش 
از وزیر و رئیس جمهــوری در خصوص 
وضعیت بازار مسکن مطرح شده است. 
رسیدگی به وضع مسکن یک مطالبه به 
حق از سوی مردم، مجلس و قوه قضاییه 

است.«
وی در عین حال ادامه می دهد:» بر 
اساس قواعد فقهی مانند تسلیط و... ورود 
به حوزه خصوصی امالک کار سختی است 
و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای 
نگهبان را می خواهد، اما در شرایط کنونی 
کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل 
دچار کســادی و رکود هســتند ضمن 
این که هم افزایش حقوق متناســب با 
تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با 
ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در 

مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.«
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با ابراز »با توجه به این که ســه قوه در این 
ســتاد حضور دارند الجرم مصوبات این 
ستاد در حکم قانون است« می گوید:» 
دولت اعالم کرده در تهران سقف افزایش 
اجاره بها ۲۵ درصد،  کالن شــهرها ۲۰ 
درصد و سایر شــهرها ۱۵ درصد است. 
این مصوبه هم تا ســه ماه پس از سفید 
شدن وضعیت کشــور الزم االجراست.  
در سال ۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و 
سه قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند 
و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در 
دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان 
تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما 
این دوره به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
مشکالت اقتصادی و... وضعیت بخش 
اجاره مســکن بحرانی است. اگر شرایط 
کشور عادی بود با مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با ویروس کرونا موافق نبودم، چراکه با بگیر 
و ببند و فعالیت های تعزیراتی نمی توانیم 
اقتصاد را درمان کنیم.  مشاوران امالک 
از تنظیم قراردادهــای اجاره که بیش از 
سقف تعیین شده ســتاد ملی مبارزه با 
ویروس کرونا باشد، خودداری می کنند، 
ضمن این که هیج موجری نمی تواند برای 
مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد چون 

دادگاه آن را صادر نمی کند.«
پای مسکن در بورس 

در همیــن حال که دالر بــا افزایش 
قیمتش در بازار جوالن  می دهد و بر تمام 
کاالها و بخش هعای اقتصادی موثر است 
، یکی از اعضای بورس رشد مثبت بور سرا 
زمینه ساز  ثبات بخشیدن به بازار مسکن  
می داند و معتقد اســت که مسکن باید 

بورسی شود و اقدامات ان هم انجام شده 
است . طبق گفته شاهین چراغی عضو 
شورای عالی بورس؛ در صدد هستیم تا از 
طریق ارتباط دارایی ها با یکدیگر، امکان 
وثیقه گذاری در رابطه با حوزه مســکن 
را فراهم کنیم.و از این طریق امیدواریم 
بتوانیم ســهام عدالت را پشتوانه رهنی 
افراد برای خرید متری مسکن قرار دهیم. 
او که هدف از این بورس را  قرار گرفتن 
بخشــی از منابع مالی موجــود در بازار 
ســرمایه در کنار پتانسیل های موجود 
در پیمانکاران و ســازندگان و نیز اموال 
مازاد دولت و نهادهای عمومی دولت یا 
غیردولتی می داند معتقد است :» از یک 
طرف دولت، نهادهای دولتی و غیردولتی 
با عرضه هــای زمین و امــالک خود و از 
طرف دیگر پیمانکاران بخش ساختمان و 
حوزه های عمرانی و نیز ورود منابع مردم به 
بورس منجر به تولید مسکن انبوه  یا اجرای 
پروژه عمرانی سود آور در کشور می شود. 
در بخشی که دولت می تواند زمین خود را 
وارد بورس کند، عمال امالک در اختیار 
خود را در بورس عرضه خواهد کرد و در 
بخش دیگر شرکت های عمرانی می توانند 
نســبت به راه اندازی صندوق پروژه که 
چندین سال اســت راه اندازی آن مورد 

بحث قرار گرفته اقدام کنند.«
این عضــو شــورای عالــی بورس 
خاطرنشــان می کند :» بخش دیگر از 
فعالیت بورس مســکن، فروش متری 
مسکن است که شهرداری ها می توانند 
از این پتانسیل اســتفاده و تراکم خود را 
در بورس به فروش برسانند.با راه اندازی 
بورس مسکن، شرکت های آب، گاز، آب 
و فاضالب هم می توانند اوراقی را منتشر 
و حق انشــعاب را پیش فــروش کنند و 
از این مســیر تامین مالی انجام و پروژه 
زیرساختی خود و همچنین توسعه ها را 

انجام دهند.
چراغی تاکیــد می کند:»هدف ما از 
راه اندازی این بورس تالش برای افزایش 
و بهبود رونــد تولید اســت و تمرکزی 
در بخــش معامالت موجــود نخواهیم 
داشت، در این بورس فقط به دنبال تولید 
انبوه مسکن، اجرای پروژه های سودآور 
عمرانی و کاهش قیمت تمام شده ساخت 
از طریق قــرار گرفتــن ارکان مختلف 
)دولت و نهادهای عمومی و غیر دولتی، 
شرکت های پیمانکاری و منابع نقدینگی 
موجود در کشور( در کنار یکدیگر  برای 
توسعه بخش مسکن و پروژه های عمرانی 
سودآور هستیم. بنابراین مفهوم بورس 
امالک بدین منظور نیســت که مردم 
بتوانند امالک موجود خود را برای خرید 
و فروش در بــورس عرضه کنند تاکنون 
چنین بحثی مطرح نشــده و بازار ثانویه 
امالک )بازار فعلی فروش، رهن و اجاره و 
ساخت واحدهای معمولی( همچنان در 
اختیار اتحادیه های آژانس امالک است.«
وی به زمان راه اندازی بورس امالک 

اشاره می کند:»زیرساخت های الزم در 
این زمینه آماده است و سعی خواهیم کرد 
که سیستم پلت فرم زیرساخت معامالتی 
را از بــورس کاال و فرابــورس که اکنون 
در حال اســتفاده از آن هستند را فراهم 
کنیم تا هر چه زودتر این بورس بتواند به 
مرحله راه اندازی برسد. راه اندازی بورس 
مسکن می تواند بخشی از نقدینگی ها را 
جذب و مــردم از مزیت های مختلف آن 
بهره مند شوند، بسیاری از مردم اکنون 
امکان خرید یک واحد مسکن را ندارند 
اما از طریق عرضه متری مسکن اوراقی 
را خریداری و خود را در برابر افزایش تورم 

بیمه می کنند.«
 تاثیر در بازار ملک

چراغی بــه تاثیر راه انــدازی بورس 
مسکن در نظم بخشــیدن بازار مسکن 
تاکید می کند:» همه تالش ما افزایش 
تولید انبوه مسکن و افزایش عرضه مسکن 
با الگوی مسکن متعارف و استفاده از منابع 
عظیم بازار سرمایه است تا از این طریق 
زمان اجرای پروژه ها کاهش یابد. اکنون 
نظارت ها برای اجرای ســاخت و سازها 
توسط سازمان های ذی ربط بر پروژه ها 
انجام می شــود اما در بستر یک ساختار 
واحد نیست و به صورت جدا و  جزیره ای 
اســت، در حالی که نظارت های صورت 
گرفته از طریق بورس امالک و مستغالت 
همه این نظارت ها را تجمیع و در راستای 
استانداردسازی ها برای سرمایه گذاران 

استفاده می کند.«
وی  به اقدامات زیرســاختی انجام 
شده از سوی ســازمان های ذی ربط 
ماننــد اداره ثبــت  امالک و اســناد، 
شــهرداری ها، پیمانکاران مهندسین 
مشاور، سازمان نظام مهندسی و... برای 
راه اندازی بورس مسکن اشاره می کند و 
می گوید:» اکنون در تالش هستیم تا از 
طریق اتصال زیرساخت فن آوری های 
موجود در کشور که خوشبختانه در دو 
سال گذشته توسعه خوبی پیدا کرده، 
بورس مســکن و امالک را با ســاختار 
مدرن و با اســتفاده از ایــن خدمات 

الکترونیکی راه اندازی کنیم.«

تب بازار با 15 هزار مسکن بی صاحب، بورس تشنه و...؛ عرق می کند؟ 

استیالی دالالن بر نظام عرضه و تقاضا
مدیرعامل عمران پردیس: 

عرضه و تقاضا خیلی روی 
قیمت ها تاثیرگذار نیست، 

بیشترین مشکل ما بحث 
داللی است. در پردیس 

واحدهایی داریم که 1۲ بار به 
صورت وکالتی معامله شده، 
اما هنوز کسی در آن ساکن 
نشده است و حدود 15 هزار 

واحد مسکن مهر بدون 
اینکه کسی در آنها ساکن 

شده باشد، همچنان خرید و 
فروش می شوند

بررســی روند بازار خودرو نشان می دهد که 
قیمت انواع خودروهای داخلــی طی یکی دو 
هفته اخیر بیش از ۲۰ درصد گران  شده و این روند 
علیرغم حضور مشتری و رسیدن سطح معامالت 

به صفر همچنان افزایشی است.
به گزارش ایسنا، ۲۲ اردیهشت ماه بود که در 
جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت گذاری 

خودرو، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اعالم کرد که قیمت مبنا برای 
انجام معامالت در بــازار آزاد، قیمت خودرو در 
کارخانه به عالوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد 
بود. عباس تابش تاکید کرد: هر کجا قیمتی باالتر 
از این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی بوده 

و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.
این در حالی اســت که معامله گــران بازار 
آزاد همچنان به همان شــیوه های قبلی خود 
که - جنس خودم هست، هر قیمتی بخواهم آن 
را می فروشم، مشتری بخواهد می خرد؛ نخواهد 

نمی خرد- ادامــه دادند. همــان زمان، رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران نیز به ایسنا اعالم کرد که هیچ مصوبه ای در 

این رابطه به ما ابالغ نشده است.
وی در رابطه با دالیل عدم اجرای مصوبه ۱۰ 
درصدی فروش خودرو، اضافه کرد که پیشنهاد 
سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو در بازار 
همان ۱۰ درصد باالتر از قیمت مصوب کارخانه 
بود اما دیدگاه های متفاوتــی در این باره وجود 
دارد. برخی معتقدند که قیمــت مصوب برای 
خودرو وجود دارد؛ بنابراین قیمت های بازار باید 

بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت 
در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت 

در بازار تعیین شود.
حاال پس از گذشــت نزدیک به دو ماه از آن 
تصمیم  و اجرایی نشــدن آن و عــدم برخورد 
هیچ نهاد نظارتــی، این فرمول منتفی شــده 
و بازار همچنــان علیرغم اینکــه تقاضایی در 
آن وجــود نــدارد و ســطح معامــالت بــه 
صفــر رســیده اســت، همچنــان بــه طور 
 عجیبــی با رونــد افزایشــی پیش مــی رود. 
بررسی ها نشان می دهد که طی یکی دو هفته 

اخیر بیش از ۲۰ درصد قیمت خودروها افزایش 
یافته است. براساس آخرین بررسی ها از برخی 
نمایندگی هــا فروش در رابطه بــا پرتیراژهای 
خودروسازان، به طور میانگین پراید ۱۱۱ حدودا 
۸۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدودا ٧٧ میلیون 
تومان، تیبا ۲ و ساینا ۹٧ میلیون تومان، پژو ۲۰٦ 
تیب پنج ۱٧۰ میلیون تومان، ۲۰٦ صندوقدار 
۱٧۳ میلیون تومان و دنــا ۱۹۰ میلیون تومان 

قیمت دارند.
این در حالی اســت که پیگیری ها از رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران برای اطالع از دلیــل این وضعیت بدون 

نتیجه مانده است.

افزایش مداوم قیمت خودرو در بازار بی مشتری

گفت وگو

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی 
همراه و لوازم جانبی تهران: الزم بود تا تصمیمی متناســب با 
شرایط جامعه و اقتصاد کشور گرفته شود، از همین روی موضوع 
ممنوعیت واردات گوشی باالی ۳۰۰ یورویی مطرح شد، که البته 

هنوز ابالغ نشده است. 
ابراهیم درستی در گفت وگو با ایلنا در مورد خبر ممنوعیت 
واردات گوشی با ارزش باالی ۳۰۰ یورو گفت: امروزه تلفن همراه 
به نوعی در سبد خانوارها قرار دارد و بنابراین الزم است تا براساس 

قدرت خرید مردم تصمیم گیری شــود. در حال حاضر نزدیک 
به ٧۵ درصد گوشــی های موجود در بازار زیر ۳۰۰ یورو است 
اما گردش مالی ۲۵ درصدی باقیمانده با این ٧۵ درصد برابری 
می کند. وی ادامه داد: الزم بود تا تصمیمی متناسب با شرایط 
جامعه و اقتصاد کشــور گرفته شــود، از همین روی موضوع 
ممنوعیت واردات گوشــی باالی ۳۰۰ یورویی مطرح شد، که 
البته هنوز ابالغ نشده است. هرچند که باید به  انتخاب مردم باید 
احترام گذاشت اما شرایط کشور بگونه ای است که مردم، مصرف 

کنندگان و فروشندگان باید همسو با دولت حرکت کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی 
همراه و لــوازم جانبی تهــران در مورد میزان اخــذ جواز برای 
واحدهای این صنف گفت: در کل میزان دریافت پروانه نسبت به 
سال های گذشته کاهش یافته است. باید توجه داشت وقتی رکود 
و افزایش قیمت وجود دارد، قدرت خرید مردم هم کاهش می یابد. 
در حالیکه در دنیا به ازای ۳۵۰ نفر، یک واحد صنفی وجود دارد در 

ایران این رقم ۲۴ نفر است.

وی افزود: باید توجه داشت که تعدد واحدهای صنفی آسیب زا 
است و ما نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی شناسنامه دار داریم 

که بنوعی جمعیت درگیر ۲۵ تا ۳۰ میلیونی را شامل می شود.

در گفت وگو با ایلنا تشریح شد:

آیا واردات گوشی های باالی ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع است؟ 


