قیمت جدید برنج اعالم شد؛

بررسی قیمت برنج در بازار نشان میدهد که هر کیلو برنج ایرانی
به طور متوسط بین  ۸۰تا  ۲۰۰هزار تومان قیمت دارد.
هر کیلو برنج طارم هاشــمی در بازار با قیمت  ۱۷۴هزار تومان،
برنج ممتاز هاشــمی  ۱۵۸هزار تومان ،برنج دم ســیاه درجه یک
 ۱۳۵هزار تومان و برنج مجلســی معطــر  ۹۹هزار و  ۸۰۰تومان
به فروش مقرود.

حسنیمقدم:منتطرسقوطقیمتبرنجباشید

همچنیــن در بازار هــر کیلو برنج ایرانی فجــر ممتاز و معطر با
قیمت  ۹۵هزار تومان و برنج ایرانی عنبربو  ۹۰هزار تومان فروخته
میشود .امســال حداقل  ۲۰درصد افزایش تولید خواهیم داشت.
این در شــرایطی است که سال گذشــته یک میلیون و  ۸۰۰هزار
تن برنج تولید شــد و امسال این میزان به دو میلیون و  ۲۰۰هزار
تن خواهد رسید.

معــاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی به تازگق
اعالم کــرده و گفته به زودی قیمت جدید برنج بعد از محاســبه
هزینههای کاشت ،داشت و برداشت اعالم میشود.
آنطور که مجید حســنیمقدم اعالم کرده؛ به دلیل اینکه وارد
فصل برداشــت برنج شدهایم ،قیمتها نزولی است و تا رسیدن به
قیمتهای مناسب ،این روند ادامه دارد.

اقتصادی 3

چهارشنبه  12مرداد  1401شماره 3491
بررسی اخبار و شایعات درباره مصرف روزانه بنزین در کشور؛

طرح «بنزین برای همه» کی اجرایی می شود؟!

میزان تولید بنزین در کشــور در بهترین حالت  ۱۰۴میلیون لیتر در روز
است .از آن طرف متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای امسال به
حدود  ۱۰۱میلیون لیتر در روز رسیده است.
«طرح بنزین بــرای همه» ،پس از انعکاس ســخنان هفته قبل وزیر
اقتصاد در رســانهها دوباره سر زبانها افتاده است .سیداحسان خاندوزی
وزیر اقتصاد و امور دارایی و ســخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه
پنجم مــرداد در جمع خبرنگاران گزارشــی از اقدامات اقتصادی دولت
ســیزدهم ارائه کرد و در بخشی از آن با اشاره به اجرای دوره آزمایشی
پنج ماهه طرح جدید ســهمیهبندی بنزین در مناطق آزاد ،گفت گزارش
مربــوط به این طرح روی میز رئیس جمهور قرار دارد تا درباره ادامه آن
جمعبندی و بررســی صورت بگیرد .وزیر اقتصاد همان روز تاکید کرده
«این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست» ،اما
دقیقا از همان روز بهشــکلی چشمگیر تعداد خبرها درباره موضوع بنزین
افزایش پیدا کرده اســت که از رتبه باالی مصرف سوخت ایرانیها در
ردهبندی جهانی ،میزان هــدر رفتن بنزین در خودروهای تولید داخل و
رشــد میانگین مصرف روزانه بنزین حکایت دارند .البالی خبرها ،یک
ســری اظهارنظر هم از مقامات و مسئوالن صنفی پیدا میکنید که اگر
ذرهبین بهدســت بگیرید و بخواهد با دقت بررسیشان کنید اشتباهات
آماری و محاسباتی زیادی دارند.
آیا مصرف روزانه بنزین در کشور افزایش پیدا کرده؟
مصرف روزانه بنزین به  ۱۳۰میلیون لیتر رســید .این تیتر را خبرگزاری
ایلنا برای گفتگو با رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران انتخاب
کرده اســت .همایون صالحی با مقایســه آمار مصرف بنزین در کشور
گفته ســال گذشته با در نظر گرفتن کرونا میانگین فروش ،حدود  ۷۶تا
 ۷۷میلیــون لیتر در روز بود در حالی که این رقم امســال باالتر رفته و
حتی در یک روز به حدود  ۱۳۰میلیون لیتر هم رســید .او سپس به این
نتیجه رســیده که «مصرف و عرضه بنزین باال و خارج از پیشبینیها
بوده است».
چرا اشتباه اســت :تقریبا تمام عددهایی که در گفتگو با رییس کانون
انجمنهای صنفی جایگاهداران ســوخت آمده را میتوان زیر سوال برد.
بهعنوان مثال آمار  ۱۳۰میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین اغراق آمیز
است و ظاهرا تنها به یک روز خاص ،مثل پیک رفت و برگشت مسافران
در تعطیالت نوروزی اخصاص دارد .خود همایون صالحی در این گفتگو
بهطور واضح و شفاف گفته متوسط مصرف بنزین در چهار ماهه ابتدای
امسال حدود  ۱۰۱میلیون لیتر در روز است.
چرا باید جدی گرفت :رییس کانــون انجمنهای صنفی جایگاهداران
سوخت گفته میزان تولید بنزین در کشور در بهترین حالت  ۱۰۴میلیون
لیتر در روز است و زمانی که پاالیشگاهها نیازمند انجام تعمیرات اساسی

باشــند ،میزان تولید بنزین به کــف  ۹۴میلیون لیتر میرســد .فاصله
ســه میلیون لیتری بین متوسط مصرف و متوســط تولید ناچیز است و
نگرانکننده.
مقصر باال بودن میزان مصرف بنزین در کشور کیست؟
مصرف و تولید بنزین در کشور سر بهسر شده است .این خالصه گزارش
ســرویس اقتصادی خبرگزاری فارس در روز هشتم مرداد ماه است .این
خبرگزاری نوشــته با گذشت پنج ماه از سال  ،۱۴۰۱پیشبینیها درباره
سربهســر شدن تولید و مصرف بنزین در کشور محقق شده است و بنابر
گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ،مصرف بنزین
به بیش از  ۱۰۰میلیون لیتر در روز رســیده است .در صورت تداوم روند
فعلی ،مصرف از تولید پیشــی گرفته و ایران دوباره تبدیل به واردکننده
بنزین میشود.
چرا اشتباه اســت :گزارش خبرگزاری فارس با تکیه بر آمارهای مرکز
پژوهشهای مجلس نوشــته شده که از مقایســه مولفههای جهانی در
ســال  ۲۰۱۸میالدی بهدست آمده است .خالصهاش هم میشود اینکه
ســرانه مصرف بنزین در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی است ،اما
آیا میتوان با کمک این عددها و آمارها مردم ایران را ســرزنش کرد؟
جواب منفی اســت ،چون تولید بنزین در اختیار دولت قرار دارد .از سوی
دیگر درباره میزان مصرف ســوخت هم احتماال نمیتوان خیلی به مردم

خرده گرفت ،چون در حال حاضر مصرف بنزین در خودروهای دنیا ۴.۵
لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر اســت ،ولی این رقم در کشور ما به بیش از ۱۲
لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر میرسد .در جریان هستید که خودروسازیها را
هم مردم اداره نمیکنند.
چــرا باید جــدی گرفت :در بخشــی از گزارش مرکــز پژوهشهای
مجلس به نکته مهمی اشــاره شده اســت :تعداد خودروهای شخصی و
موتورســیکلت در کشــور به حدود  ۲۵تا  ۲۶میلیون دستگاه میرسد.
اگر اســتاندارد جهانی را در این خودروها و موتورسیکلتها داشته باشیم
میزان مصرف  ۵۰درصد کاهش پیدا میکند و روزانه شــاهد کاهش ۵۰
میلیون لیتر مصرف خواهیم بود .این حجم کاهش ارزش افزوده باالیی
داشته و ممکن است برای کشور ارزآوری همراه داشته باشد .اگر قیمت
هــر لیتر بنزین بین  ۰.۵تا  ۰.۷دالر بر هر لیتر در نظر گرفته شــود ،با
یک حســاب سرانگشــتی میزان هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین
خودروهای داخلی ساالنه  ۱۰میلیارد دالر برآورد میشود.
میانگین مصرف روزانه بنزین از  ۱۰۰میلیون لیتر گذشت
«میانگین مصرف روزانه بنزین کشــور به بیــش از  ۱۰۰میلیون لیتر
رسید» .حداقل سه خبرگزاری مهم و اصلی کشور در یک روز محتوایی
ثابت را با همین تیتر مشــترک روی خروجی خود قرار دادهاند .منبع هر
سه خبرگزاری ،مدیر برنامهریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

است .بهگفته افشــین مهدوی ،از یکم فروردینماه سال  ۱۴۰۱تا پایان
تیرماه امسال بهطور میانگین روزانه  ۱۰۰میلیون و  ۹۰۰هزار لیتر بنزین
در کشور توزیع شده است .او این عدد را با میانگین مصرف روزانه بنزین
کشــور در ســال  ۱۴۰۰که نزدیک به  ۸۷میلیون لیتر بود مقایسه کرده
و نتیجه گرفته میزان مصرف بنزین در کشــور حدود  ۱۴درصد رشد را
تجربــه میکند .در انتهای خبر آمده :کاهش فاصله بین تولید و مصرف
کنونی و افزایش خیرهکننده مصرف بنزین در ســبد ســوخت خودروها
زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.
چرا اشتباه اســت :اولین آمار رسمی مربوط به میزان مصرف بنزین
در سال  ۱۳۰۶ثبت شده است؛  ۱۱هزار لیتر در هر روز .در سالی که
جنگ تحمیلی آغاز شــد ایرانیها بهطور متوسط روزی  ۱۵میلیون و
 ۵۸۵هزار لیتر بنزین میســوزاندند .آمارها میگویند متوسط مصرف
بنزیــن در ســال پایانی دهه  ۷۰بــه روزی  ۴۲میلیون و  ۵۳۵هزار
لیتر رسیده اســت .سال  ۱۳۸۶که برای اولین بار شاهد سهمیهبندی
بنزین بودیم ،متوســط مصرف روزانه بنزین نسبت به سال قبل ۱۲.۵
درصــد کاهش پیدا کــرد و به  ۶۴میلیون و  ۴۵۰هــزار لیتر در روز
رسید .سرانه مصرف بنزین در سالهای  ۹۳ ،۹۲و  ۹۴به ترتیب ،۶۴
 ۶۹و  ۷۰میلیون لیتر در روز گزارش شــده است .آبان  ۹۸استفاد از
کارت ســوخت دوباره در پمپ بنزینها اجباری شــد .در نتیجه این
اتفاق میانگین مصرف بنزین در کشــور به  ۸۹میلیون لیتر رســید .با
این حال میزان مصرف نســبت به ســال قبل تنها روزی  ۱۰میلیون
لیتر کاهش پیدا کرد .از آن ســال تا االن کشــور مــدام با وضعیت
خــاص و محدودیتهای کرونا روبرو بوده اســت .با این حال بهنظر
میرسد پس از قطع واردات نتوانســتهایم پیشبینیهای الزم برای
بــاال بردن ظرفیت تولیــد بنزین را انجام دهیم و بــه راهحل عملی
برسیم.
چــرا باید جدی گرفت :قیمت بنزیــن در تیر  ۱۳۸۶لیتری  ۱۰۰تومان
شــد .آذر  ۱۳۸۹دولت قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای را به  ۴۰۰تومان
افزایش داد .ســال  ۱۳۹۳قیمت بنزین ســهمیهای  ۷۰۰تومان و قیمت
بنزین آزاد هزار تومان تعیین شــد و کمی بعد بنزین با قیمت تکنرخی
هزار تومان بهفروش رسید .کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین در آبان
 ۱۳۹۸دوباره متولد شــد .در این تاریخ قیمت بنزین ســهمیهای لیتری
هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت بنزین آزاد لیتری به ســه هزار تومان رسید.
در ســالهای اخیر هر بار که میزان مصرف به سقف  ۱۰۰میلیون لیتر
رسیده است ،دولت ناچار شده برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار یکی
از روشهای سهمیهبندی یا افزایش قیمت را اجرا کند .دولت قول داده
حداقل تا پایان ســال  ،۱۴۰۱تغییــری در قیمت بنزین اعمال نکند ،اما
نتیجه اجرای طرح آزمایشی «بنزین برای همه آینده» را روشن میکند.

گزارش اختصاصی
گزارش «امتیاز» از التهابات اخیر بازار مسکن ؛

همراهی مشکوک «نرخها» با «حق الزحمه ها»

️ مینو برادران

براســاس داده های بانک مرکزی متوسط متراژ معامله
شــده در بازار مســکن برابر با  85متر مربع بوده است.
حاصلضرب این رقم در تعداد معامالت و متوسط قیمت
معامالت در تهران نشان از روند نزولی حجم پول جابجا
شده در مسکن تهران دارد.
بانک مرکزی گزارش رســمی خــود از وضعیت بازار
مسکن در تیرماه را منتشــر کرد .بر اساس این گزارش
در تهران  ۱۰هزار و  ۳۰۰فقره معامله ملک مســکونی
در نخســتین ماه تابستان انجام شده که نسبت به خرداد
حدود  ۲۶درصد کاهش یافته است.
گزارش شاخص قیمت مسکن تیرماه مرکز آمار نیز که
پریروز منتشــر شد ،نشان داد حجم معامالت به نزدیک
 ۹هزار واحد کاهش یافته و تقریبا  ۳۸درصد نســبت به
آنچه در گزارش شاخص تیرماه به عنوان حجم معامالت
اعالم شده بود ،کاهش دارد.
هرچنــد به دلیــل مبناهــای متفاوت محاســباتی و
فرمولهــای مختلفــی که بــرای حــذف معامالت با
قیمتهــای غیرواقعی و نظایر آن توســط مرکز آمار و
بانک مرکزی اســتفاده میشــود ،این ارقام با یکدیگر
قدری اختالف دارد ،اما جهت تغییرات بازار مســکن در
تیرماه نسبت به خرداد در هر دو گزارش یکسان است.
گزارش بانــک مرکزی میانگین قیمــت هر مترمربع
آپارتمان مســکونی را  ۴۱میلیــون و  ۷۰۰هزار تومان
اعالم کرده که نسبت به خرداد  ۶درصد رشد دارد.
نکته قابل تامل این اســت که بــا وجود کاهش حجم
معامالت مســکن در نخســتین مــاه از داغترین فصل
معامــات ملکی ،بازار مســکن توانســته صدرنشــین
ردهبندی بازدهی بازارها شود.
این مساله زمانی بیش از گذشته سوالبرانگیز میشود
که بدانیم حتی در ســالهای جهش مسکن ( ۹۷تا )۹۹
بازار مسکن با وجود روند شتابان افزایش قیمت مسکن،
به لحاظ میزان بازدهی ساالنه رتبه اول را کسب نکرده
بود .تنها در سال  ۱۴۰۰بود که بازار مسکن توانست در
وضعیت میانه سایر بازارها به ویژه ارز و سکه ،خودنمایی
کند و در صدر ردهبندی بازدهی در مقایســه با رقبا قرار
بگیرد.
پارسال بازدهی بورس فقط  ۳درصد ،ارز  ۱۲و سکه ۶
درصد بود و این در حالی است که سرمایهگذاری در بازار
آرام مسکن  ۱۴۰۰توانســت بهطور میانگین  ۱۶درصد
عایدی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد.
براســاس داده های بانک مرکــزی در چهارمین ماه
امسال تعداد معامالت مسکن در تهران برابر با  10هزار
و  294فقره ثبت شــده که در مقایسه با ماه قبل 25.8
درصد کمتر شده است.
البته این کاهش نســبت به ماه قبل در حالی بوده که
باز هم آمار معامالت تابســتانی تهــران بیش از دوبرابر
ثبت شــده در موقعیت مشابه خود در سال گذشته است.
براســاس داده های این نهاد ،رشد نقططه ای معامالت
مسکن درتهران برابر با  103درصد به ثبت رسیده است.

مقایسه این آمارها در بانک مرکزی و مرکز آمار نشان
از روند مشابهی داشــته که هردو حکایت از یک اتفاق
مهــم دارد .افت معامالت در این ماه وشــیب صعودی
قیمت مسکن در ابتدای تابستان.
دلیل گرانی و حباب قیمت مسکن در بازار
چیست؟
مشاهدات میدانی نشــان می دهد مشاوران امالک در
مناطق مختلف ،به تعیین نرخ کمیســیون های متفاوت
می پردازند.
شــنیدهها حاکی از آن اســت که دولت در قالب بسته
پیشــنهادی و ســاماندهی بازار مســکن و بازار اجاره،
تصمیماتی را برای بهبود وضعیــت بازار برای مدیریت
معامالت توسط مشاوران امالک اتخاذ خواهد کرد.
این روزها دوباره جنجال افزایش قیمت مســکن دامن
اقتصــاد کشــور را گرفته و همین خود باعث شــده که
بســیاری از خریداران مســکن از خرید دوباره مسکن نا
امید شوند.
این در حالی اســت که بســیاری از کارشناسان اعالم
کرده اند که یکی از اصلیتریــن دالیل افزایش قیمت
مسکن ریشه در مشاوران امالک کشور و نرخهای حق
الزحمــه آنها دارد؛ و همین موضوع را هم بســیاری از
خریداران و حتی مســتاجران هم اعــام کرده اند که
قیمت مسکن را در بسیاری از محالت مشاوران امالک
تعیین کــرده و هر میــزان که قیمتهــا افزایش یابد
نرخهای حق الزحمه آنها هم افزایش مییابد بنابراین
سعی در افزایش قیمتها در تمامی محالت دارند.
در همیــن رابطه یکی از خریداران مســکن در منطقه
جنوب تهران گفت :شــاهد بودم که دو مشــاور امالک
در قالب صحبت با یک دیگر اعالم کردند که امســال
باید نرخهای حق الزحمه خود را افزایش دهیم چراکه به
نظر میرســد که بازار اجاره و خرید در این محله امسال
بهتر خواهد شد.
یک مســتاجر در محله منیریه هم در اینباره می گوید:
یکی از اقوام ما دارای بنگاه امالک است و خود او به من
گفت امســال بازار مسکن به ویژه بازار اجاره در مقایسه
با پارســال تغییری نکرده ،اما برای آنکه بتوانیم سودی
کسب کنیم با سایر مشاوران امالک نرخهای واحدهای
مســکونی را در برخی از محالت با اعالم به موجران و
مالکان چند درصدی را افزایش دهیم.
همین سود فراوان در نرخهای حق الزحمه مشاوران امالک
در قالب افزایش قیمتهای واحدهای مسکونی در محالت
باعث شــده که رغبت به فعالیت در بنگاههای امالک به
عنوان شــغلی پردرآمد و بی زحمت آنچنان زیاد شده است
که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی ،تولید
پوشاک و  ...در کشور بنگاه امالک داشته باشیم!
ایــن افزایش نــرخ ها حتی در قالب هــا و ترفندهای
مختلفی از مشــتریان مشــاوران امالک اخذ می شود.
اخــذ مبلغی برای صدور کد رهگیــری هم از این قبیل
اقدامات است.
دلیل التهاب در قیمت مسکن
حسن محتشــم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان

اســتان تهران در خصــوص اینکه تمــام کاالها و به
خصوص نهاده های تولید مســکن با رشد قیمت مواجه
شــده اند و قطعا مســکن و قیمت تمام شده مسکن را
صعودی خواهند کرد ،اظهار داشــت :طبیعی است رشد
تــورم در کنار ســایر افزایش قیمت نهــاده های تولید
مســکن می تواند به خوبی بر بازار مســکن و قیمت ها
تاثیــر مثبت بگذارد .پس باید نتیجه بگیریم که تا زمانی
که تورم داریم و قیمت نهاده های تولید نیز افزایش می
یابد مسکن نیز روند صعوی می گیرد .قطعا وظیفه دولت
در برخی موارد مثل عوارض و حق انشعاب این است که
هزینه هایی که منجر به رشــد قیمت تمام شده مسکن
می شود را کنترل کند.
محتشــم ادامه داد :تا زمانی که نرخ تورم رشد می کند
مســکن نیز روندی صعودی خواهد داشــت اما قطعا به
دلیل افت شــدید قدرت خرید مسکن نمی توان انتظار
داشت که افزایش قیمت مسکن همانند برخی کاالها که
تا  ۴۰۰درصد هم رشد داشته است ،رشد کند.
بازار مسکن جوالنگاه دالالن و سفته بازان
احســان سلطانی پژوهشگر و کارشــناس اقتصادی در
خصوص رشــد بازار مسکن در ســال جدید با اشاره به
اینکه بازار مســکن به جوالنگاه دالالن و ســفته بازان
تبدیل شده است ،گفت :مشــخصا در دولت قبل قانون
نانوشتهای شکل گرفت تحت عنوان رابطه بازار مسکن
و نرخ ارز که تا قبل از آن هیچگاه به این صورت مطرح
نبود .جالب اینجاســت که سفتهبازان و دالالن آنقدر بر
طبل رابطه بین قیمت مســکن و نرخ دالر کوبیدند که
ایــن موضوع در افکار عمومی هم جای خود را به خوبی
باز کرد ،بطوری که امروزه شــاهد این هستیم که تقریبا
اکثریت مردم میگویند قیمت یک متر مربع از یک واحد
مسکونی در تهران تقریبا معادل  1200دالر است.
وی افزود« :وقتی شــما کشــورهای دیگر که تقریبا
شــرایط مشابهی با کشــور ما دارند را بررسی میکنید،
اصال شــاهد همچین موضوعی نیستید ،مثال در همین
کشــور ترکیه ،که طبق آمارهــای اقتصادی این روزها،
به دالیل مختلفــی از جمله جنگ اوکراین و روســیه،
هزینههای کاال و انرژی رشــد چشمگیری کرده است
و طبیعتا تــورم باالیی را تجربه میکنــد و ارزش پول
ملی آنها که لیر اســت ،روز به روز کاهش چشمگیری
پیدا میکند ،آیا قیمت مسکن خود را با نرخ دالر تنظیم
میکند؟ قطعا این طور نیســت و قیمت مسکن در آنجا

روز بــه روز باال نمیرود و شــاید کاهش هم پیدا کرده
است.
به عنوان مثال امروز شــهر اســتانبول در کشور ترکیه
که جزو شــهرهای پرجمعیت و معروف این کشور است
و از لحاظ آب و هوا و زیر ســاختها ،جزو شــهرهای
مناسب این کشور بحســاب میآید ،یک خانه 80-70
را متــری را میتوانید با ماهی حدود  7-6میلیون تومان
بدون پول پیش اجاره کنید ،این در حالیســت که با این
پول فکر نمیکنم در حوالی میدان انقالب و فاطمی که
محلههای باالنشین شهر هم به حساب نمیآیند ،بتوانید
خانهای اجاره کنید!
یک مثال جالبتر این اســت که یک خانه ســنتی در
منطقه یونانیهای شهر اســتانبول ،که مثال مشرف به
دریا هم باشــد ،از یک خانه ســنتی در شهر یزد بسیار
ارزانتر اســت .مطلــب جالبتر اینکــه همین االن در
برخی شــهر های ایران (حتی بدون در نظر گرفتن شهر
تهران) خانههایی وجود دارد که شما با فروش آن ها در
شهرهایی مانند کالیفرنیا و لندن که جزو شهرهای گران
دنیا به حساب میآیند ،میتوانید به راحتی خانه بخرید».
ســلطانی ادامه داد « :توجه داشته باشید که من وقتی
یــزد را مثال میزنم به این خاطر اســت که بگویم این
رشــدهای بیحســاب و کتاب فقط معطوف به تهران
نیســت و در دیگر شهرها و شهرستان هم ،این موضوع
صادق است ،اما تهران به دالیلی از جمله پایتخت بودن
بیشتر در چشم است.
اساســا به اعتقاد من ،بازار مســکن بازار چند الیه ای
است که سفته بازان و دالالن ،بازار مسکن ما را احاطه
کردهاند ،این افزایش قیمتی که ما نه در این ماهها بلکه
در سالهای گذشــته تجربه کردیم ،قطعا طبیعی نبوده
اســت و باید بپذیریم که بازار مسکن جوالنگاه ابرسفته
بازان و دالالن شده است.
نکتــه دیگر که باید در اینجا به آن اشــاره کنم ،دیگر
مقصران اصلی رشــد عجیب و غریب بازار مســکن در
کشــور ما هســتند .دیگر مقصر این رشــدها ،بیشک
بانکها و موسسات مالی خصوصی هستند ،الزم به ذکر
است که بعضی از این بانکها بدهکارهای جدی هستند
و بدهیهای سنگینی را دارند ،وقتی قیمت مسکن رشد
میکند طبیعی اســت که قیمت امالک و مستغالت این
بانکها افزایش پیدا میکنــد و طبیعتا در ترازنامههای
این بانکها بدهی کاهش پیدا میکند».
وی گفت« :متاســفانه ادبیات و طــرز فکری تحت
عنوان «طبقه نوســانگیر» در دولــت قبل پدید آمد
که مشــکالت زیادی را برای اقتصاد ما درست کرده
اســت و همچنان نیز درســت میکنــد .حتی دولت
ســیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی اســت .تا
قبل از دولت یازدهــم و در دولت های قبلی ما اصال
شــاهد چنین پدیدهای به این شدت و حدت نبودیم،
عدهای جای کار کردن و اشــتغال داشتن به حرفهای
و کســب سود از این محل ،هر روز دنبال چک کردن
قیمت ها در بازارهای مختلف هســتند تا نوسانگیری
کنند ،یک روز در بازار سرمایه ،یک روز در بازار طال،

یــک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مســکن به
دنبــال ماهیگیری از آب گل آلود هســتند .البته فکر
نکنید که وقتی از طبقه نوســانگیر صحبت میکنیم
عامه مــردم را میگوییم ،منظور عدهای هســتند که
اغلبا بواســطه نفوذ و روابطی که دارند ،از رانتهایی
برخوردار هستند و اصطالحا افزاد ذینفوذی به حساب
میآینــد که برخی از آنها افراد حقیقی و برخی دیگر
افراد حقوقی هستند.
شــاید برخی بگوینــد منظور از این ابر ســفته بازان و
دالالن چه کســانی هستند ،مشــخصا این افراد همان
هایی هســتند که ایــن وضعیت را برای بازار ســرمایه
درست کردند ،سوپرحبابی در بازار سرمایه در سال  98به
وجود آورند در حالیکه آن قیمتهای باال و شاخص کل
 2میلیون واحدی اصال و ابدا مبتنی بر شــرایط بنیادی
شرکتهای بورسی ما نبودند ،به راحتی نوسان سنگینی
از بازار ســرمایه گرفتند و اکثریت مردم دچار ضررهای
سنگین شدند».
عدم حمایت از بازار سرمایه ،نقدینگی را به
مسکن برد!
علی سعدوندی دیگر کارشناس اقتصادی  ،در خصوص
دالیل رشــد بــازار مســکن در ماههای اخیــر ،گفت:
«سیاســتهای اقتصادی که ما در دولت جدید شــاهد
آن بودیم ،بر خالف گفتههایی که از دولتمردان شــنیده
میشود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیست.
انتظاراتی که از دولت سیزدهم میرود با توجه به شرایط
اقتصادی کشور انتظارات بسیار ویژهتری بود.
وقتــی بودجه ما همچنان انبســاطی اســت ،وقتی ما
همچنان شــاهد کســری بودجه ،افزایــش روزافزون
نقدینگی ،عدم کاهش نرخ رشد پایه پولی و از این دست
مشکالت در اقتصاد کشــور هستیم چه طور باید انتظار
کاهش قیمت یا حداقل کاهش در رشــد قیمتها را در
بازاری مثل بازار مسکن داشته باشیم؟»
ســعدی وندی افزود :عالوه بر همــه این موارد ،وقتی
بازار ارز به طور دســتوری کنترل میشود و تحت تاثیر
عواملی خارج از ســازوکار بازار قرار میگیرد ،تصمیمات
خلقالساعه و منسوخ در بازار طال اجرایی میشود مانند
تعطیــل کردن معامــات فردایی بازار طــا و از همه
اینها مهمتر وقتی چنین اتفاقاتی در بازار ســرمایه رقم
میخــورد که در نوبه خودش بیســابقه و منحصر بفرد
است ،بطوری که سهامداران خرد به کلی اعتمادشان را
نسبت به این بازار از دست میدهند و روزانه شاهد خروج
میلیاردها تومان از بازار ســرمایه هستیم ،مشخص است
که این پولها به بازار مسکن میگریزند و سبب افزایش
تورم در بازار مســکن میشوند ،اساسا اگر اتفاقی غیر از
این روند رخ بدهد باید شک کرد.
وی افزود :به تمامی موارد باال عدم نظارت بر بانکهای
خصوصــی را هم اضافه کنید ،البته به اعتقاد من نظارت
درســتی در خصوص بانکهای دولتی هم وجود ندارد،
همانطور که نظارت درســتی در بورس و ســایر ســایر
ارکانهای اقتصادی وجود ندارد .اساسا با ادامه این روند،
چشمانداز بازار مسکن متاسفانه همچنان صعودی است.

اخبار کوتاه
حضور بانک آینده در صنعت
استراتژیک خودرو پررنگتر میشود

بانــک آینــده و شــرکتامداد خــودرو ایران بر توســعه
همکاریهای مشترک در حوزه کسبوکار و بانکداری نوین،
تأکید کردند.
ارائــه انواع خدمــات در زمینههای مختلــف بانکی ،مالی،
بیمهای ،تجاری ،گردشــگری ،تفریحــی ،عملیات بانکداری
الکترونیکی و صدور انواع ضمانتنامه بانکی از ســوی بانک
آینده به شرکت امداد خودرو ایران و شرکتهای پیمانکاری
آن از جمله خدمات قابلارائه در این تفاهمنامه است.
همچنیــن اعطــای انواع تســهیالت در قالــب طرحهای
«آیندهداران»« ،طراوت»« ،کارا» و «کارگشــا» ،اعطای وا م
قرضالحســنه ازدواج و فرزندآوری ،صــدور کارت اعتباری
برای کارکنان این شــرکت و شــرکتهای همگروه از دیگر
موضوعات مطرح در این تفاهمنامه بود.
تمرکز بخشی از عملیات بانکی شرکت امداد خودرو ایران و
شرکتهای طرف قرارداد و پیمانکاران آن ،از طریق افتتاح
حســاب و تمرکز حســابها نزد بانک ،اخذ ضمانتنامهها،
تمرکز حســابهای واریــز حقوق کارکنان این شــرکت و
شــرکتهای پیمانکار نزد بانک آینــده ،از جمله دیگر مفاد
این تفاهمنامه است.
تشرح دالیل کمبود روغن موتور در بازار

فروش کاالهای تحمیلی توسط
تولیدکنندگان

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک ،فیلتر و تعویض روغن
گفت :اتحادیه اصرار دارد که موضوع توزیع روغن به شــیوه
صحیح انجام شود؛ توزیع و عرضه روغن در بازار باید ازسوی
واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد
و هیچ نوع روغن خارج از این شبکه توزیع نشود
محمد آل سارا در پاسخ به این پرسش که آیا در بازار داخلی
با کمبود روغن موتور مواجه اســت؟ گفت :کمبود روغن در
بازار احســاس میشود اما درصد دقیق آن اعالم نشده است.
هــم اکنون واحدهای صنفــی نمیتوانند تمــام نیاز خود را
بهصورت کامل از تولیدکنندگان دریافت کنند.
وی با انتقاد از شیوه فروش سبدی روغن موتور ،تصریح کرد:
کارخانههای تولیدی عالوهبر روغن موتور کاالهای تحمیلی
چون شیشهشــور ،گریس و  ....را در سبد قرار میدادند و به
عبارتی فروش آنها را به خریداران یا همان واحدهای صنفی
تحمیل میکردند با پیگیریهای مســئوالن مربوطه فروش
این کاالها مشروط به تقاضای خریداران شده است.
این فعال صنفی ادامه داد :باهدف بررســی و حل مشــکل
کمبود روغن در بازار جلســاتی با مســئوالن مربوط برگزار
کردیــم؛ و به نظر میرســد با پیگیریهای انجام شــده در
روزهای آینده بازار روغن موتور به آرامش برسد.
وی دلیــل عــدم توانایــی در تامیــن روغن موتــور را به
سیاســتهای نادرست در شبکه توزیع نســبت داد و افزود:
اتحادیه اصرار دارد که موضوع توزیع روغن به شیوه صحیح
انجام شــود؛ توزیع و عرضــه روغن در بازار باید ازســوی
واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستند صورت بگیرد
و هیچ نوع روغن خارج از این شــبکه توزیع نشود؛ امیدواریم
با ساماندهی شبکه توزیع چالشهای پیشروی این بخش به
حداقل برســد .رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک ،فیلتر و
تعویض روغن خاطر نشان کرد :تولیدکنندگان داخلی توانایی
تامیــن و تولید بیش از نیاز روغن موتــور را دارند و نگرانی
در زمینــه تولیــد نداریم .این فعال صنفی بــا بیان اینکه در
ابتدای سال مجوز افزایش  25درصدی قیمت تولیدات داخلی
و روغن موتور داده شد ،افزود :بعد از این توافق در هفتههای
اخیر شاهد افزایش مجدد نرخ روغن موتور در بازار نیستم.
آل ســارا در پاسخ به این پرسش که خبرهای مبنی بر ورود
مجلس برای رســیدگی به حل مشــکل توزیع روغن موتور
رسانهای شــد این مســئله آیا به مرحله بحران رسیده که
نیازمنــد ورود مجلس به این موضوع شــده اســت؟ گفت:
متولی اصلی رســیدگی به این مشــکل وزارت صمت است
اما نهادهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت برای
ش کردند که عرضه روغن موتور
حل این موضوع ورود و تال 
در بازار به یک تعادل مناسب برسد.
وی با بیان اینکه امکان تشــخیص روغنهای تقلبی برای
مصرفکننــدگان عادی وجود ندارد ،تصریح کرد :روغنهای
تقلبی در بازار موجود اســت اما از ســوی دیگر برخوردها با
توزیع این روغنهای جدی است .در آزمایشگاه میتوان اصل
و غیراصل بودن آنها را تشــخیص داد؛ همچنین واحدهای
صنفی کــه تجربه الزم در این زمینه را دارند میتوان روغن
اصل را از غیر اصل تفکیک کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک ،فیلتر و تعویض روغن
در پایان بیان کرد :فروشندگان اگر شاهد فروش روغن تقلبی
در یک منطقه باشــد گزارش آن را بــه اتحادیه میدهند و
اتحادیه نیز در حوزه وظایف با آنها برخورد میکند.

وزارت نفت اعالم کرد
وزارت نفت خارج از سازوکار بورس
انرژی بنزین صادر نکرده است

وزارت نفــت اعالم کرد :دغدغه اصلــی وزارت نفت تأمین
بنزین مورد نیاز کشور بوده و تنها محموله صادراتی از سوی
وزارت نفت به قیمت  ۷۰سنت مربوط به فروردینماه امسال
و در رینگ صادراتی بورس انرژی بوده است.
بر این اســاس تنها یک محموله آن هــم در فروردینماه
امســال و با قیمت  ۷۰ســنت صادر شــده و پس از آن نیز
صــادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شــده
است.
علی نقــوی  -مدیرعامل بورس انرژی ایــران نیز درباره
اخبار منتشــر شــده درباره صادرات بنزین ارزان در بعضی از
رسانهها گفت :آخرین محموله بنزین صادراتی ایران مربوط
به فروردینماه امســال بوده که با قیمت  ۷۰سنت به فروش
رفته است .مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد :آخرین
محموله بنزین صادر شــده ایران به فروردینماه امســال باز
میگردد و صادرات این فرآورده هماکنون متوقف شده است.

