اقتصاد
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خانوار

وطن امروز

بانک

عضو کمیسیون انرژی :مافیایی برای عرضه نکردن ارز پتروشیمیها به قیمت  4200تومان ایجاد شده بود

نیما هنوز بازار را آرام نکرده است

اختالف  20میلیون تومانی
درآمد روستایی و شهری

سود تا  22درصدی
برای سپردههای بانکی

دالر در بازار ثانویه تا  7715تومان کاهش یافت اما در بازار آزاد  10600تومان فروخته میشود

صنعت

گرانی روغن موتور در راه است

ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی
دراطالعی��های ب��ه مدی��ران عامل ش��رکتهای
پاالیش نفت نرخ پایهه��ای فرآوردههای ویژه در
بورس شهریورماه را اعالم کرد .به گزارش تسنیم،
براس��اس این اطالعیه قیمت لوب��کات (خوراک
روانکاران) با حدود  90درصد افزایش روبهرو بود و
لوبکات سنگین از  2064تومان مردادماه به 3933
تومان و لوبکات س��بک از  2118تومان مرداد به
 4036توم��ان در ش��هریور افزایش پی��دا کرده
است .گفتنی است ،با افزایش حدود  90درصدی
قیمتها باید شاهد افزایش قابل توجه قیمت انواع
روغ��ن موتور در آینده نزدی��ک در بازار و کاهش
صادرات شرکتهای تولیدکننده روانکاران بود.

قیمت برخی خودروها (تومان)
نوع خودرو

کارخانه

بازار

پراید ۱۳۱

35.000.000 22.709.000

پراید ۱۱۱

38.000.000 21.324.000

پژو GLX ۴۰۵

56.000.000 32.944.000

پژو پارس

72.000.000 40.595.000

پژو  206تیپ ۵

75.000.000 41.942.000

پژو  405دوگانه

56.000.000 34.745.000

تندر پالس اتوماتیک

100.000.000 53.923.400

پژو  207اتوماتیک

108.000.000 54.364.000

ساندرواتوماتیک

107.000.000 54.644.000

ساندرو استپ وی اتوماتیک 117.000.000 61.000.000
رنو ساندرو دستی

98.000.000 48.956.000

سمند EF7

60.000.000 34.380.000

هایما S7

195.000.000 104.313.000

سمند LX

■■ارز پتروشیمیها هست یا نیست؟

برخی کارشناسان اعتقاد دارند نوسانات بازار ثانویه
ارز به علت تزریق منقطع ارز توسط پتروشیمیها به
س��امانه نیما است ،البته وزارت نفت دیروز اعالم کرد
پتروش��یمیها به طور منظ��م ارز میدهند .اداره کل
روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی
بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمیها به بیژن
زنگنه ،وزیر نفت اعالم کرد« :با نظر و تاکید ریاس��ت
محترم جمهوری و هی��ات محترم وزیران و همراهی
وزیران��ی که برخ��ی واحدهای پتروش��یمی را تحت
مدیریت دارند ،اختیاراتی به منظور نظارت بر فرآیند
و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به
وزیر نفت تفویض شد .پس از این تصمیم هیات دولت
تاکنون نشستهای متعددی میان وزیر نفت و مدیران
پتروشیمیها برگزار شده و تصمیمهایی برای عرضه
مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها از
طریق س��امانه نیما ،گرفته و ابالغ شده است که این
تصمیمها تاکنون بخوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات
پتروشیمیها بهطور منظم به بازار عرضه شده است».
با وجود اطالعیه وزارت نفت درباره تزریق ارز به سامانه
نیما ،عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است اینکه
پتروش��یمیها دالر  4200تومان��ی تزریق نکردهاند،
وج��ود یک مافیا را اثبات میکند .عضو کمیس��یون
انرژی مجلس شورای اسالمی در واکنش به الزام جدید
پتروش��یمیها برای تزریق ارز توافق��ی به بازار ثانویه
گفت :اینکه پیگیریهای جدی برای تزریق ارز ۴۲۰۰
تومانی انجام نشد ،نش��ان میدهد باندهای مافیایی
بهدنبال سودجویی از ارز صادراتی هستند .هدایتاهلل
شاخص بررسی طبقات گروههای کاالیی
نش��ان میدهد قیمت میوهها و
خشکبار در مرداد نس��بت بهمدت مشابه پارسال
 58/2درص��د رش��د کرده و س��یر صع��ودی آن
ادامه دارد .به گزارش فارس ،س��یر نزولی تورم که
پایینتری��ن رقم آن  6/9درصد در اس��فند 1395
تجربه ش��د اکنون با ش��یب به نسبت تندی سیر
صعودی به خود گرفته و کارشناس��ان ،تورم بیش
از  ۳۰درصدی را تا پایان سال پیشبینی میکنند.

عكس  :وطنامروز

سرپرس��ت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اختالف درآمد خانوار شهری و روستایی را حدود
 ۲۰میلیون تومان عنوان کرد .به گزارش تسنیم،
انوشیروان محسنیبندپی در جلسه شورای عالی
اش��تغال گفت :در حال حاض��ر یکی از مهمترین
الزامات کش��ور و راه مقابله ب��ا تحریمها توجه به
نیروی انس��انی و ایجاد اش��تغال پایدار است .وی
با بیان اینکه اگر منابع برای اش��تغال روستایی به
ص��ورت هدفمند و پایدار اختصاص یابد منجر به
ماندگاری روس��تاییان در محل س��کونت خود و
همچنین تولید ثروت میش��ود ک��ه این موضوع
از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،اظهار داشت:
قصد داری��م از اتاق تعاون ،بازرگان��ی و اصناف و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و همچنین جهاد
دانشگاهی کمک بگیریم و بر اساس تأکید دستور
رئیسجمهور فرآیند پرداخت تسهیالت اشتغال
روس��تایی باید ب��ا جدیت رصد و پایش ش��ود تا
مشاغل پایدار ایجاد شود .وی اختالف درآمد خانوار
ش��هری و روس��تایی را حدود  20میلیون تومان
عنوان کرد و گفت :این آمار تهیه ش��ده از س��وی
مرکز آمار است .متوسط درآمد یک خانوار شهری
در س��ال  36میلیون و متوسط درآمد یک خانوار
روستایی  20میلیون تومان است .همین موضوع
باعث مهاجرت روستاییان به شهرها میشود.

گ�روه اقتصادی :ارز این روزها در ب��ازار آزاد در کانال
10هزار تومان تثبیت شده اما همچنان در بازار ثانویه
در نوسان است .به گزارش «وطنامروز» ،نرخ دالر در
بازار فردوسی تا  10600تومان خرید و فروش شد اما
در سامانه نیما تا  7715تومان کاهش یافت .روز شنبه
نرخ ارز در بازار ثانویه  ۷۹۰۰تومان بود که دیروز این
نرخ به  ۷۷۱۵تومان کاهش یافت .این در حالی است
که روند بازار نش��ان میدهد ه��ر روز بر تعداد دالالن
افزوده میشود و بازار ثبات الزم را ندارد .با وجود افت
قیمت ارز در بازار ثانویه که اتفاقا نیازهای واقعی ارز را
پوش��ش میدهد ،نرخ در بازار آزاد در سطح  10هزار
و  500توم��ان باقی مانده و میلی ب��ه کاهش ندارد.
کارشناس��ان اقتصادی کمبود اسکناس ارز ،تقاضای
س��وداگری و حفظ ارزی داراییها و خروج سرمایه را
از علل موثر در وجود فاصله بین این  2بازار میدانند.
به نظر میرسد مقاومت بازار آزاد در برابر کاهش نرخها
یکی از حلقههای مفقوده بس��ته ارزی بانک مرکزی
اس��ت و برای اثرگذاری بس��ته ،باید برای این بخش
ت جدیدی اتخاذ کرد.
سیاس 
نما
ن حامی دولت :قیمت ارز ربطی به برجام ندارد
اقتصاددا 
مهدی تقوی ،استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به اظهارات ظریف که گفته بود اگر برجام نبود چند
سال پیش دالر  10هزار تومان میشد به «وطنامروز» ،گفت :برجام در یک مقطع توانست میزان فروش
نفت را افزایش دهد و به دنبال آن درآمدهای نفتی هم افزایش پیدا کرد اما افزایش قیمت ارز اخیر ربطی به
مسائل بینالمللی نداشت .این کارشناس اقتصاد تصریح کرد 2 :موضوع را نباید با یکدیگر درهمآمیخت،
اینکه برجام مفید بوده است و مقداری ارز به دلیل فروش نفت وارد کشور شده درست است اما موضوع
دوم اینکه بگوییم خروج آمریکا از برجام یا مسائل بینالمللی ارز را گران کرد اینطور نیست .تقوی اظهار
داش�ت :این یعنی به علت مس�ائل بینالمللی ارز گران یا ارزان نشده است .آنچه بر قیمت ارز تاثیرگذار
است مسائل دیگر بوده است .وی با بیان اینکه دالر در یک بازه زمانی  6ماهه از اسفندماه سال گذشته
تاکنون جهش  2برابری داشته است ،افزود :این پدیده عجیب و غریب است و هیچ تحلیلی را نمیتوان
برای آن داش�ت .این اس�تاد اقتصاد در ادامه گفت :این جهشها ربطی به ترامپ و آمریکا ندارد که اتفاق
نیفتادن آن ربطی به آن داشته باشد .اگر دنبال دالیل افزایش قیمت ارز هستید باید آن را در صرافیها
و بین دالالن پیدا کنید.

خادمی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به اخبار منتشر
ش��ده درباره اختی��ارات جدید وزیر نفت ب��رای الزام
پتروشیمیها به تزریق ارز در بازار ثانویه ،گفت :سؤالی
که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیریهای
جدی (مانند برکناری هیاتمدیره شرکتها) در زمان
اجرای سیاس��ت ارز  4200تومانی انجام نش��د .هنوز
فراموش نکردهای��م که دولت در ابتدا فرجه  6ماهه و
سپس اولتیماتوم  2ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز
خود را با نرخ  4200تومان در سامانه نیما تزریق کنند
اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم
وجود نداشت تزریق ارز بدرستی انجام نشد و شاید به
همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد .وی افزود:

همان زمان پتروشیمیها مدعی بودند که ارز خود را به
نیما تزریق کردهاند اما برخی شواهد خالف آن را نشان
میداد ،حاال هم که وزیر نفت مأمور دریافت و تزریق
ارز پتروش��یمیها به بازار ش��ده نشان میدهد دولت
بدرستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست .بهعقیده
بنده گروههای خاصی بهدنبال آزادفروشی ارز صادرات
بودند ک��ه تا حدودی ب��ه هدف خود نیز رس��یدند.
خادمی ادامه داد :نکته مهم این اس��ت که بس��یاری
از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی هستند و
از ق َِبل خوراک ارزان��ی که از دولت دریافت میکنند
محصول خام را صادر و ساالنه تا  40درصد سود کسب
میکنند ،حاال اگر قرار باش��د عالوه بر سود ،ارز خود

مرکز آمار ایران گزارش کرد

میوهها رکورددار افزایش قیمت خوردنیها
براساس جزئیات ارائه شده از سوی مرکز آمار ،تورم
 ۱۲ماهه مرداد امسال 9/7 ،درصد برای کل کشور
بوده که نسبت به تیرماه یک درصد افزایش نشان
میدهد .بر اس��اس طبقهبندی گ��روه کاالیی که
شامل  ۱۲سرفصل مواد خوراکی و آشامیدنی است،

برخی کاالها در مردادماه نس��بت به تیر امسال به
ترتی��ب دخانی��ات  26/6درصد ،گوش��ت قرمز و
گوش��ت ماکیان  ۱۴درصد ،شیر ،پنیر و تخممرغ
 12/7درصد و میوه و خش��کبار  11/7درصد رشد
قیمت دارند .همچنی��ن درصد تغییرات نرخ تورم

شاخص قیمت کاال و خدمات

را در خارج کش��ور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند
سنگ روی سنگ بند نمیشود .این عضو کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :بهنظر بنده حتی
خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید ب ه ریال تسویه
ش��ود و بابت خوراک نی��ز آنها باید ب��هدالر با دولت
تسویه انجام دهند .خادمی با اشاره به اینکه بسیاری
از واحدهای پتروشیمی مشغول خامفروشی و استفاده
از منابع طبیعی کشور هستند ،گفت :بهنظر میرسد
باندهای مافیایی بهدنبال س��ودجویی از ارز حاصل از
صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد
سختگیرانهتری با آنها داشته باشد ،اگر نه همان اتفاقی
که در زمان دالر  4200تومانی افتاد تکرار خواهد شد.
به گزارش تسنیم ،بر اساس گفته نایبرئیس انجمن
کارفرمایان پتروشیمی ،مکاتبه زنگنه با پتروشیمیها و
تبصره یک آن مربوط به تاریخ  22فروردین ماه تا 16
مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است
و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمعهای پتروشیمی
است و این مجتمعها باید رسماً میزان صادرات خود
را ب ه صورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ای��ران بهصورت کتبی اعالم کنند و بانک مرکزی بر
اس��اس قیمتی که تعیین میکند ،مع��ادل ریالی آن
را دریاف��ت کند .ظاهرا ً بر اس��اس اختیاری که هیات
دولت به زنگنه داده ،در صورت عدم ارائه ارز توس��ط
پتروشیمیها به بازار ثانویه ،زنگنه میتواند درباره این
ش��رکتهای پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته
دولت سهامدار آنها هستند ،تصمیمگیری کرده و حتی
اجازه دارد اعضای هیات مدیره آنها را عزل کند.
مرداد  ۹۷نس��بت به مدت مش��ابه پارسال حاکی
از جهش قیمتها بوده است .بهعنوان نمونه میوه
و خش��کبار با افزایش  58/2درصدی روبهرو بوده
اس��ت .چای ،قهوه ،کاکائو و نوشابه  29/3درصد و
گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن  27/8درصد
افزایش یافت .از سوی دیگر هزینه تفریح و فرهنگ
نیز نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خود 25/8
درصد رشد دارد .مسکن با  16/5درصد افزایش و
اجارهبها با رشد  16/6درصدی همراه بود.

60.000.000 33.535.000

شرح

شاخص در مرداد 97

درصد تغییر نسبت به تیر 97

درصد تغییر نسبت به مرداد96

شرح

شاخص در مرداد 97

درصد تغییر نسبت به تیر 97

درصد تغییر نسبت به مرداد96

V8 206

75.000.000 42.763.000

دنا پالس سفید

95.000.000 53.268.000

خوراکیها

138/3

8/7

24/5

مسکن

122/9

1/9

16/5

چانگان

130.000.000 74.952.000

نان و غالت

122/6

2/8

14/6

اجاره

122/9

1/9

16/6

سراتو با آپشن

195.000.000 113.062.000

گوشت قرمز و سفید

150/6

13/8

27/8

آب ،برق و سوخت

112/5

6/5

1

شیر ،پنیر و تخم مرغ

136/3

12/3

25/6

مبلمان و لوازم خانگی

130

7/7

24/3

روغنها و چربیها

131/2

5/6

21/4

بهداشت و درمان

122/3

2/5

16

میوه و خشکبار

161/2

11/7

58/2

لونقل
حم 

123/7

6/5

18/6

سبزیجات

140/5

5/9

11/5

ارتباطات

115/9

3/9

13

قند ،شکر و شیرینیها

120/5

6/5

14/5

تفریح و فرهنگ

133/6

6/2

25/8

هایما S5

160.000.000 98.640.000

پژو SLX 405

58.000.000 35.150.000

تعیین سقف رقابت فوالد در بورس کاال

س��تاد تنظیم ب��ازار دس��تورالعمل معامالت
بورس کاال برای محصوالت مسی ،آلومینیومی و
فوالد ،مصوبه کارگ��روه تخصصی را برای اجرا به
تمام وزارتخانههای مرتبط ،دستگاههای اجرایی
و نظارت��ی ،تولیدکنندگان و روس��ای انجمنها
و اصناف کش��ور و بورس ابالغ ک��رد .به گزارش
ش��اتا ،براس��اس این مصوبه همه تولیدکنندگان
محصوالت مسی و آلومینیومی جهت فروش در
داخل ملزم هستند ،محصوالت خود را با رعایت
ک��ف عرضه ابالغی در ب��ورس کاال در هر مرحله
به صورت هفتگی و مس��تمر با سقف رقابت آزاد
عرضه کنند .همچنین در زمینه فوالد و بر اساس
تصمیمات کمیته تخصصی فوالد سقف رقابت در
معامالت بورس کاال برای فوالد  10درصد تعیین
ش��د و قیمت پایه میلگ��رد و ورق گرم حداکثر
 11درصد باالتر از قیمت پایه بیلت و اسلب خواهد
بود .همچنین قیمت پایه ورق سرد،لوله و پروفیل
هم به ترتیب  14و  10درصد باالتر از قیمت ورق
گرم خواهد بود.

چای ،قهوه ،نوشابه و آبمیوه
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رئی��س کل بانک مرک��زی در
تولید
پاسخ به درخواست غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران برای پیگیری
اجرای قانون بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی از
تالش برای رفع ابهامات ای��ن قانون خبر داد .به
گزارش مهر ،چندی پی��ش رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران در نامهای ب��ه رئی��س کل بانک مرکزی
خواستار اجرای قانون بودجه و دستورالعمل بانک
مرکزی در زمینه بخش��ودگی جرایم بدهیهای
بانک��ی تولیدکنندگان از س��وی بانکهای عامل
ش��د .عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به شافعی از
ت�لاش برای رفع ابهامات این تبصره قانونی برای
سرعتبخش��ی به اجرای آن خب��ر داد .گفتنی

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به بانکها:

موانع اجرای بخشودگی جرایم بانکی تولیدکنندگان را بردارید
اس��ت بند «و» تبصره  ۱۶قان��ون بودجه 1397
میگوی��د« :به منظ��ور تش��ویق تولیدکنندگان
و تس��ویه مطالبات بانکها و مؤسس��ات مالی و
اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که
تا پایان سال  ۱۳۹۶سررسید شده باشد از تاریخ
سررسید تا پایان شهریورماه  ۱۳۹۷تسویه کنند،
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و
سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب
جریمه دریافت و تسویه کنند».

■■شافعی :با محتکران برخورد کنید ،نه بازاریها

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است همه با
برخورد جدی با محتکران موافق هس��تند و اتاق
بازرگانی ایران نیز از آن اس��تقبال میکند اما این
فرآیند باید به دور از فضای امنیتی شکل بگیرد و
مشکلی برای بازاریان به وجود نیاورد .غالمحسین
ش��افعی در گفتوگو با ایس��نا اظهار داش��ت :ما
نیز بارها اعالم کرده بودی��م که باید مابهالتفاوت
ارزی ب��رای واردات کاالهای تولیدی ،مواد اولیه و

ماش��ینآالت خط تولید برداشته شود .وی درباره
توقیف و پلمب انبارها نیز تاکید کرد :این ش��یوه
که فضا را امنیتی کنیم ،درس��ت نیس��ت .باید با
احتکار مبارزه کرد و متخلف را به اش��د مجازات
رس��اند اما در این میان بنکداران س��المی که کار
میکنند نباید آسیب ببینند و تر و خشک کنار هم
بسوزند .وی اضافه کرد :البته به این معنا نیست که
با مبارزه با احتکار و برخورد با متخلفان مخالفیم،
بلکه منظور این است که نباید فضا امنیتی شود
و تولیدکنن��دگان و بازاریان واقع��ی در این میان
متضرر شوند .در هر جایی که برخورد با محتکران
را ببینیم ایستاده برای مسؤوالن دست میزنیم و
از آن استقبال میکنیم.
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بانکها با چراغ س��بز بانک مرکزی ،اجازه
پی��دا کردهان��د با نرخهای س��ود متف��اوت از
دوران نوس��انات ارزی ،س��پردهگیری ک��رده
و ری��ال و ارز از م��ردم بگیرن��د و نرخه��ای
جذاب و گاهی ش��ناور ب��رای آنها لحاظ کنند.
به گ��زارش مهر ،بانک مرک��زی در هفتههای
گذش��ته تغییرات جدیدی را ب��رای مجموعه
نرخهای س��ود ارزی و ریالی اعمال کرده است.
بر این اس��اس ،بانکها میتوانند سپرده ریالی
تا س��قف س��ود  ۱۸درصد را به ص��ورت اوراق
گواهی سپرده یکساله پذیرش کرده و از سوی
دیگر ،ب��رای س��پردههای ارزی نیز تا حداکثر
 ۴درصد س��ود پرداخت کنند .گفتنی اس��ت
مدلی که برخی شعب بانکی برای سپردههای
زی��ر  ۱۰۰میلیون تومان ارائه میدهند ،همان
اعداد و ارقامی است که بانک مرکزی ارائه کرده
اس��ت در حالیکه این ارقام برای س��پردههای
 ۲۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان به ش��کل دیگری
و برای س��پردههای باالی  ۵۰۰میلیون تومان
با اعداد متفاوتی لحاظ شده است؛ سپردههای
 ۲۰۰ت��ا  ۵۰۰میلی��ون توم��ان نرخ س��ود تا
 ۲۰درصد هم پیش��نهاد داش��تهاند که البته
در مع��دود ش��عبی این ن��رخ ب��ه  ۲۲درصد
ه��م میرس��د .اما درب��اره س��پردههای باالی
 ۵۰۰میلی��ون توم��ان با لحاظ ک��ردن برخی
شرایط خاص ،ش��عب نرخهای مرکب و بعضا
متغیر را ارائه میدهند.
کشاورزی

تولید پسته امسال نصف شد

مع��اون وزیر جهاد ب��ا بیان اینک��ه برآورد
میش��ود میزان تولید پسته در س��ال جاری،
حدود  ١٧٠هزار تن باشد ،گفت برآورد تشکلها
یکس��وم این میزان اس��ت .بهگ��زارش مهر،
محمدعلی طهماسبی درباره آخرین وضعیت
تولید پسته در سال جاری ،اظهار داشت :حدود
 ٤٦٠هزار هکتار سطح باغات پسته کشور است.
وی ادامه داد :هر جا مشکل کمآبی وجود داشته
باشد و اقلیم خشنتر شود ،کشت پسته مورد
استقبال قرار میگیرد؛ بهعنوان مثال هماکنون
در مناطقی مثل خوزس��تان ،آذربایجانغربی،
آذربایجانشرقی و اردبیل پسته کشت میشود.
وی با بیان اینکه گرمازدگی آخر سال گذشته
و سرمای بهار امس��ال به تولید پسته در سال
جاری خس��ارت وارد کرد ،ادامه داد :براس��اس
ب��رآوردی ک��ه در اس��تانهای تولیدکنن��ده
انجام ش��ده ،امس��ال میزان تولید ب��ه حدود
 ١٧٠هزار تن خواهد رسید اما این برآورد هنوز
قطعی نیست .طهماس��بی اضافه کرد :برآورد
تشکلها این اس��ت که میزان تولید یک سوم
میزانی اس��ت که وزارت جهاد ب��رآورد کرده و
بیش از  ٦٠هزارتن نیست .وی با اشاره به اینکه
از سال گذشته مقداری پسته در انبارها مانده
است ،افزود :با توجه به افزایش قیمت جهانی و
گرانی دالر ،ممکن است صادرات ما از نظر وزنی
افت کند اما از نظر ارزش��ی کاهش چندانی در
این زمینه نخواهیم داشت.
خانه
نایبرئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک:

مسکن کشش رشد قیمت را ندارد

نایبرئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک
ب��ا تاکید بر اینکه مس��کن را نباید با ارز و طال
مقایسه کرد و با این تصور که چون این  2بازار
رش��د میکنند ،باید مس��کن هم گران شود،
گفت :مس��کن دیگر کشش رشد قیمت ندارد.
حس��ام عقبایی در گفتوگو با فارس ،در پاسخ
به اینکه آیا رکود مسکن با رشد قیمت مسکن
رابطه معناداری دارد ،افزود :قیمت مس��کن در
س��ال جاری نسبت به پارسال  ۵۵درصد رشد
داشته است و همین امر باعث شد قدرت خرید
کاهش یابد و ش��اهد افت معامالت در تیرماه
و مردادماه باش��یم .وی با اش��اره به اینکه رشد
چندبرابری قیمتها در بازارهای موازی و رشد
قیمت مسکن موجب شد در تیر و مرداد شاهد
کاهش محسوس معامالت مسکن باشیم ،اظهار
داشت :افزایش قیمت مسکن یا هر کاالیی باید
در حد معقولی باش��د و رش��د بیش از حد هر
کاالیی بویژه مس��کن موجب رکود میش��ود.
عقبایی با تصریح اینکه نقش مصالح ساختمانی
در قیمت تمامش��ده مسکن  ۲۰درصد است و
نباید بازار ارز و س��که را با بازار مسکن مقایسه
کرد ،یادآور شد :قیمت مصالح ساختمانی ،خانه
را گران نمیکند .وی تأکید کرد :اگر بازار ارز و
طال ثبات قیمت نداشته باشد ،بازار مسکن روند
رکود تورمی خود را ادامه خواهد داد .وی افزود:
بازار مسکن در نیمه دوم امسال کشش افزایش
قیمت ندارد.

