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جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه
5/020/000سکه تمام طرح جدید
4/847/000سکه تمام طرح قدیم

2/818/000نیم سکه
1/818/000ربع سکه

1/025/000گرمی
460/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
14/390دالر
16/840یورو
/55919پوند

2/491لیر ترکیه
4/112درهم امارات

قیمت خودروهای داخلی
قیمت کارخانهنوع خودروردیف

39/681/000قیمت پراید 1111

37/641/000قیمت پراید 2131

40/213/000قیمت پراید 3151

127/000/000قیمت چانگان4

42/043/000قیمت تیبا صندوق دار5

56/243/000قیمت ساینا دنده ای6

63,158,000قیمت پژو 7405

8SLX 63/158/000قیمت پژو

65/578/000قیمت پژو 405 دوگانه سوز9

78/338/000قیمت پژو پارس10

11
قیمت پژو پارس TU5 کالس 

13
-

67/283/000قیمت پژو 206 تیپ 122

79/418/000قیمت پژو 206 تیپ 135

80/754/000قیمت پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( قیمت سمند ال ایکس-
16EF7 قیمت سمند-

17
قیمت سمند دوگانه سوز کالس 

16
-

66/000/000قیمت دنا تیپ182

-قیمت تندر پالس دنده19
70/000/000قیمت پژو 207 دنده ای20

273/000/000قیمت مزدا213

22H30  75/000/000قیمت

103/100/000قیمت استپ وی23

85/000/000  قیمت 207 اتوماتیک24

114/994/000قیمت پژو252008

51/360/000قیمت رانا26

با وجود حذف قیمت  خــودرو از روی برخی 
ســایت های فروش اینترنتی، دالالن همچنان در 
برابر کاهــش قیمت ها در بازار مقاومت می کنند و 
مانع از خرید و فروش خودرو با قیمت های پایین تر 

می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از آنکه شاهد رشد 
نجومی قیمت خودرو در کشور و درج این نرخ ها بر روی 
ســایت های فروش خودرو بودیــم،  اقداماتی برای حذف 
قیمت ها انجام شد که این مسئله تا حدی تاثیر روانی بر 
بازار داشــت. اما با این وجود، دالالن و افرادی که خودرو 
برای فــروش دارند همچنان در برابــر کاهش قیمت ها 
مقاومت کرده و حاضر نیستند آن را با قیمت های پایین تر 

عرضه کنند.
بررسی بازار نشان می  دهد که با وجود کاهش قیمت 
برخی خودروها، همچنان نرخ ها در بازار غیرواقعی و حبابی 
هستند به طوری که پراید 131 با قیمت 51 میلیون تومان 

در بازار عرضه می شود اما خریدار چندانی برای این خودرو 
وجود ندارد و مردم به امید منطقی شدن قیمت ها دست 

نگه داشته اند.
همچنین سایپا 111 با قیمت 53 میلیون تومان، تیبا 
معمولی با نرخ 53 میلیون تومان و تیبا هاچ بک با قیمت 
58 میلیون تومان در بازار عرضه می شــوند. قیمت ساینا 
نیز در بازار 62 میلیون تومان است که نسبت به دو هفته 
گذشته شاهد کاهش قیمت ها هستیم اما همچنان بازار 

با رکود مواجه است. 
قیمت پژو 206 تیپ 2 نیز در بازار 98 میلیون تومان 
و تیپ 5 این خودرو 120 میلیون تومان است، پژو 206 
صندوق دار نیز با قیمت 118 میلیون تومان به مشتریان 
عرضه می شود. قیمت پژو پارس در بازار به 101 میلیون 
تومان رسید و سمند LX و سمند EF7 نیز به ترتیب 87 

و 92 میلیون تومان است. 
در مورد پژو 405 نیز باید به قیمت 84 میلیون تومانی 

 SLX این خودور در بازار اشاره کنیم. قیمت پژو 405 مدل
نیز در بازار 91 میلیون تومان است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد گفت: 
بعد از حذف قیمت ها از روی سایت های فروش اینترنتی 
خودرو، افزایش قیمت خودرو در بازار متوقف شــده و در 

عین حال خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 
سعید مؤتمنی با بیان اینکه قیمت خودروهای مونتاژی 
و وارداتی نیز طی روزهای اخیر نوسانی نداشته است، اظهار 

کرد: خریداری برای این نوع خودروها نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اخیراً شــیطنت هایی برای افزایش 
قیمت خودرو در بازار اتفاق می افتاد ولی خرید و فروشی 
صــورت نمی گرفت، گفــت: خودرو بایــد دارای قیمت 
مصرف کننده باشد یعنی از نظر قانونی قیمت فروش خودرو 
بعد از تحویل از کارخانه مشخص باشد و تعیین کنند که 

چه میزان سود در فروش یک خودرو قابل کسب است.
موتمنــی با بیان اینکه در حــال حاضر قیمت  های 

باالیــی که برای خودروها اعالم می شــود، فقط بر روی 
کاغذ نوشته می شــوند، گفت: بازار راکد است و خرید و 

فروشی صورت نمی گیرد.
وی توضیــح داد: عده ای از دالالن و همچنین برخی 
از مردم نسبت به خرید خودرو اقدام کرده اند و منتظرند 
تا قیمت ها باال رود و پس از آن نســبت به عرضه خودرو 
اقدام کنند. در عین حال، متقاضیان نیز برای خرید خودرو 

دست نگه داشتند و منتظرند تا بازار تعدیل شود.
بــه گفته وی، افرادی که خــودرو را در زمان گرانی 
خریــداری کرده اند حاال مقابل کاهش قیمت ها مقاومت 
می کنند و منتظرند تا قیمت ها افزایش یابد و پس از آن 

برای فروش اقدام کنند.
بازار خودرو در حالی همچنان بی سر و سامان است که 
نه از نظارت سازمان های مربوطه به ویژه سازمان حمایت 
خبری هســت و نه از تحقق وعده های وزیر صمت برای 

افزایش تیراژ تولید خودرو.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: در 
ماه های پیــش رو صادرات گاز ایران به عراق به 
۴۰ میلیون مترمکعب در روز و به سقف قرارداد 

می رسد.
حســن منتظر تربتی در گفت وگــو با خبرگزاری 
تسنیم درباره وضعیت صادرات گاز ایران اظهار داشت: 
حجم صادرات گاز ایران به عراق مرتب در حال افزایش 
بوده و در حال رسیدن به سقف قرارداد است. پیش بینی 
می کنیم در ماههای آینده که اوج گرمای تابســتان را 
داریم و مصرف برق عراق افزایش می یابد، صادرات گاز 

ایران به این کشور افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه در ماه های پیش رو صادرات گاز 
ایران به عراق به 40 میلیون مترمکعب در روز خواهد 
رسید، افزود: این مقدار، مجموع حجم صادرات در قالب 

دو قرارداد با مقصد بغداد و بصره است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درخصوص وضعیت 
قــرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: اجرای این 
قرارداد بر اســاس مفاد آن در حــال انجام و پیگیری 
است و هیچ مشکلی برای صادرات گاز به ترکیه نداریم.
تربتی ادامــه داد: در قرارداد صادرات گاز ایران به 

ترکیه دیده شده که برای تمدید آن، در پنج سال آخر، 
دو طرف وارد مذاکرات شوند؛ که بر این اساس از سال 
آینــده به طور جدی بحث تمدید قرارداد صادرات گاز 

ایران به ترکیه مطرح و پیگیری می شود.
وی تصریح کــرد: صحبت هایی که تاکنون مطرح 
شده بر این منوال است که ترکیه خواهان تمدید این 
قرارداد است و ایران نیز مشکلی برای تمدید آن ندارد 
و آماده اســت که گاز مورد نیاز این کشور همسایه را 

تأمین کند.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران درباره صادرات 

گاز ایران به پاکستان گفت: ما امیدواریم که پاکستان 
متقاعد شده باشــد که احداث خط لوله صادراتی در 
خاک این کشــور را دنبال کند. خریــد گاز از ایران، 
راهکاری مطمئن برای تأمین انرژی پاکستان خواهد 

بود.
گفتنی است، ایران در حال حاضر به طور میانگین 
حــدود 42 تا 44 میلیون متر مکعب گاز در روز صادر 
می کند که بخش عمده این گاز به سمت ترکیه می رود 
و 12 تــا 14 میلیون متــر مکعب از آن به عراق صادر 

می شود.

یک استاد اقتصاد گفت: در آمریکا که مهد 
سرمایه داری است از عایدی معامالت مسکن 

حدود 8۰ درصد مالیات می گیرند.
ابراهیم رزاقی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو 
با رد این ادعا که برخی اقتصاددانان می گویند برای 
اقتصاد کشــور الگویی وجود ندارد اظهار داشت: من 
به شــما می گویم الگو داریم اما اجرا نشده است. ما 

قانون اساسی مشخص و مدونی داریم. 
سیاســت ها و اسناد باالدســتی از جمله الگوی 
اقتصــاد مقاومتــی داریم که کامــال قابلیت اجرا و 
موفقیت دارد اما کسانی که مبادی قدرت و ثروت را 
به دست دارند به آنها عمل نمی کنند! وی با انتقاد از 
عملکرد عباس آخوندی افزود: آخوندی وزیر ســابق 

راه و شهرســازی می گفت: مســکن های مهر خانه 
نیســت قفس است! در حالی که سؤال این است آیا 
 اشکالی دارد به میلیون ها ایرانی که بیش از 50 درصد 
حقوق خود را برای کرایه خانه هزینه می کنند یک 
خانه کوچک 50 متری و ساده داد؟ شاید 50 متر از 
نظر آقای آخوندی کوچک و کم ارزش باشد اما برای 
بسیاری از مردم سرپناه محسوب می شود که بقای آنها 
را تأمین می کند. زیرا اگر نتوانند از پس اجاره های باال 
بر بیایند باید بروند و کپر نشین یا کارتن خواب شوند! 
این استاد اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون اساسی باید 
همه خانه داشته باشند افزود:متاسفانه در شرایطی 
که بســیاری از مردم خانه ندارند 2/5 میلیون خانه 
خالی در کشــور وجود دارد که احتکار شده است تا 

قیمت باال برود و صاحبان سرمایه دار آنها چند برابر 
هزینه ای که برای ســاخت خانه صرف شــده سود 
ببرند! برخی بانک ها 400، برخی 600 و برخی بیش 
از 1000 خانــه خریده و احتکار کرده اند و هر چند 
مدت یک بار قیمت را باال می برند! چرا کسی جلوی 
آنها را نمی گیرد؟ برای اینکه مبانی سرمایه داری و به 
اصطالح آزاد گذاشــتن بازار در کشور پیاده می شود 

نه قانون اساسی و تفکر انقالب اسالمی! 
رزاقی با بیان اینکه در بســیاری از کشــورهای 
غربی که نگاه سرمایه داری وجود دارد با این رفتارها 
مقابله می شود افزود: در این کشورها قوانین محکمی 
برای مقابله با سفته بازی در بازار مسکن مثل مالیات 
برخانه های خالی وجود دارد اما در ایران چنین چیزی 

اجرا نمی شود؟ چون در ایران بدترین نوع سرمایه داری 
اجرا می شود! در کشورهای غربی یک مقاومت مردمی 
در برابر سرمایه داری وجود دارد. همین جلیقه زردها را 
در فرانسه ببینید. بسیاری از آنها شاید خانه هم داشته 
باشند اما سطح زندگی خیلی پایین است و می دانند 
کــه علت این وضعیت نظام ســرمایه داری حاکم بر 
کشور آنهاست. در همان آمریکای مهد سرمایه داری 
 از عایدی معامالت مسکن حدود 80 درصد مالیات 

می گیرند!
 البته مالیات بر عایدی ســرمایه اســم مناسبی 
نیست. این چه سرمایه ای است که با خرید و فروش 
نیاز مردم سود می برد؟ بهتر است بگوییم مالیات بر 

غارت سرمایه های مردم!

مرکــز پژوهش های مجلس در گزارشــی، اعــالم کرد که در 
بین برنامه های حمایتی کشــورها از مردمشــان، حرکت به سمت 

سیاست های پرداخت نقدی بیش از پیش افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
آمده است: نگاهی به پراکندگی متداول ترین برنامه های سیاستی دنیا نشان 
می دهد که از بین 122 برنامه در سال 2004 میالدی، 49 برنامه پرداخت 
نقدی بوده و 73 برنامه دیگر بین سایر انواع برنامه های حمایتی توزیع شده 
که تا سال 2015 حرکت به سمت سیاست های پرداخت نقدی بیش از پیش 
افزایش یافته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود افزوده است: از 
این رو سیاست های پرداخت نقدی به سیاست های کاالیی و یا هر روش دیگر 
غیرنقدی ترجیح داده می شود. سیاست های نقدی به لحاظ میزان اصابت به 
هدف، حداقل نشت، حداقل فساد، حفظ کرامت انسانی و بیشترین سرعت 
در تحقق اهداف و عدم نیاز به دســتگاه های اجرایی و نهادهای گســترده، 
نســبت به روش های غیرنقدی ارجحیت دارند. در این گزارش تصریح شده 
است: باید توجه داشت که پرداخت نقدی دارای الزامات و پیش فرض هایی 
است که بدون لحاظ آنها اجرای سیاست پرداخت نقدی توصیه نمی شود. از 
جمله این الزامات آن است که منابع پرداخت باید مشخص باشد، همچنین 
پرداخت نباید دائمی باشد و باید از قبل تعیین شود که به عنوان مثال تنها 
برای یک سال خواهد بود. پرداخت منظم نبوده و مقدار آن نیز برای مردم 
مشخص نیست تا تصور یک درآمد دائمی را ایجاد نکند. در بخشی از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس آمده است: البته ممکن است سیاست گذار دغدغه 
تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار را داشته باشد؛ هرچند پرداخت کاالیی 
نمی توانــد به طور کامل متضمن دریافت کالری باشــد و با احتمال زیادی 
خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، کاال را با پول نقد معاوضه خواهند 
کــرد، با این حال تا حدی می تواند برای درصدی از خانوارها تأمین حداقل 
کالری باشــد. راه  حلی که در این زمینه مطرح می شود یارانه نقدی کاالیی 
است. به طوری که کارت یارانه به منظور خرید کاالی اساسی در اختیار خانوار 

قرار می گیرد، اما پس از مدت زمانی قابلیت نقدشوندگی دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، پیش شــرط های پرداخت 
نقدی-کاالیی یارانه به شــرح زیر آورده است: داشتن منابع مشخص،منظم 
نبودن پرداخت، پرداخت گاه به گاه و غیردائمی، عدم ایجاد تعهد پرداخت برای 
دولــت، امکان پرداخت به گروه های هدف )گروه های زیر خط فقر و حوالی 
خط فقر،( پویا بودن مکانیســم حذف و اضافه افراد )افرادی که به هر دلیل 
درآمدشان از کف مشخصی باالتر می رود حذف و افراد نیازمند جدید اضافه 
شوند(، عدم ایجاد رانت برای مراکز توزیع کاالهای اساسی و امکان ثبت نام 
واحدهــای ُخرد به عنوان مرکز توزیع و ریالی بودن و نه کاالیی بودن مبلغ 

کارت الکترونیک از شرایط و الزامات پرداخت یارانه نقدی- کاالیی است.

اسامی۳۶۴8  ایران  بازرگانی دولتی  شرکت 
شخص حقیقی و حقوقی دریافت کننده شکر به 

نرخ دولتی در سال جاری را منتشر کرد. 
به گزارش ایســنا، در دو سه ماه اخیر بازار شکر با 
نوســانات قیمتی مواجه شده است در حالی که بارها 
وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی بر این نکته 
تأکید کرده اند که هیچ کمبودی در زمینه این کاالی 

اساسی وجود ندارد.
به گفته یزدان سیف؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی 
و مدیرعامل بازرگانی دولتی ایران، بیش از 300 هزارتن 

شــکر از 23 اسفندماه تاکنون به کشــور وارد و بین 
استان های مختلف توزیع شده است. این در حالی است 
که در برخی از نقاط به ویژه سوپر مارکت ها و برخی از 
فروشگاه ها شکر با قیمتی بیش از دو برابر نرخ مصوب 
عرضه می شــود و به نظر می رسد کسی نیست که با 

این گران فروشی آشکار برخورد کند.
در این شــرایط، شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
اسامی دریافت کنندگان شکر با نرخ دولتی از ابتدای 
امسال تا 23 اردیبهشت ماه را، منتشر کرد. بر اساس 
این اطالعیه، 3648 شرکت، صنف و تشکل در کشور 

بیش از 168 هزار و 114 تن شکر در 53 روز دریافت 
کرده اند. حال این دستگاه های نظارتی هستند که باید 
با تمرکز بر این لیست و بررسی عملکرد این شرکتها 
بر روند توزیع درست، به موقع و با قیمت مصوب دولتی 
 نظارت کنند تا کسی نتواند در این بازار مرتکب تخلف 

شود.
همچنیــن به گفتــه معــاون بازرگانی داخلی 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، در حال حاضر 
شــکر در همه میادین میوه و تره  بار شــهرداری و 
فروشگاه های منتخب بدون محدودیت و با قیمت 

کیلویی 3400تومان در حال عرضه است و از نظر 
تأمین شکر کشور مشکلی نداریم. به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در حاشیه جلسه 
اطالع رسانی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور با بیان این 
مطلب افزود: حجم زیادی از تقاضا برای شــکر وجود 
داشــت که از طریق همکاران مان در بازرگانی دولتی 
تأمین شــد. وی با بیان اینکه به اندازه کافی واردات 
شــکر خام انجام شده است، تصریح کرد: تولید داخل 
نیز شــروع شده است و تا چند روز آینده چغندرهای 

پاییزی به کارخانجات تحویل داده می شود.

بررســی ها نشــان می دهد با وجود ادعای 
از  ایران پس  نفت  برای جایگزینی  ســعودی ها 
تشــدید تحریم های آمریکا، کشورها استقبال 

چندانی از این طرح نداشته اند.
به گزارش ایســنا، آمریکا پس از خــروج از برجام 
اعالم کرد که قصد دارد میزان صادرات نفت ایران را به 
صفر برســاند و به طور غیررسمی از عربستان سعودی و 
سایر تولیدکنندگان اوپک درخواست کرد تولیدشان را 

افزایش دهند.
از سوی دیگر خالد فالح، وزیر صنعت، معدن و انرژی 
عربســتان در آن زمان گفت که در واکنش به احتمال 
کاهــش حجم نفت خام ایــران در بازارهای بین المللی 
پس از خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق هســته ای، 
این کشور آماده افزایش تولید نفت است. چندی پیش 
هم رویترز در گزارشــی مدعی شد که کره جنوبی در 
حال آزمایش نفت ســبک تگزاس اســت تا در آستانه 
افزایش تحریم های ایاالت متحده، این نفت را جایگزین 

نفت ایران کند.
اما انتشار این اخبار در شرایطی بود که اخیراً سوشما، 
وزیــر امور خارجه هند در تماســی تلفنــی از همتای 
آمریکایی خود خواست تا درباره تحریم هایی که پس از 
اتمام مدت معافیت های نفتی شامل کشورهایی خواهد 
شد که به واردات نفتی ایران ادامه دهند، انعطاف به خرج 
دهد چراکه جایگزین کردن واردات نفتی ایران برای هند 

از منبعی دیگر در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
همچنیــن رزاق محیبس، عضو کمیســیون انرژی 
پارلمان عراق اعالم کرده اســت که تحریم های آمریکا 
یکجانبه اســت و عراق ملزم به پایبندی به آنها نیست. 
واشــنگتن باید بداند که عراق با ایران روابطی تجاری، 
اقتصــادی، جغرافیایی و امنیتــی دارد و از انرژی ایران 

بی نیاز نیست.
عالوه بر این، با وجود هیاهوی رژیم عربستان در زمینه 
عرضه نفت خام بیشتر جهت جایگزینی با نفت ایران در 
بازارهای جهانی، اینک تنها یکی از مشتریان نفتی ایران 

پیشنهاد عربستان را پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری 
»رویترز« دوشــنبه عصر به وقت تهران به نقل از منابع 
مطلع در امــور نفتی گزارش کرد که تنها پاالیشــگاه 
هندی »مانگالور« پیشــنهاد عربستان برای خرید نفت 
اضافی از این کشور را قبول کرده و قصد دارد برای ماه 
ژوئن )خرداد( دو میلیون بشــکه نفت خام از عربستان 

خریداری کند.
 به گفته این منابع مطلع، عربســتان ماه گذشته با 
نزدیک شدن به خریداران هندی به آنها پیشنهاد جبران 

خسارات ناشی از عدم دسترسی به نفت ایران را داد.
چالش جایگزینی نفت ایران

در این باره سید مهدی حسینی، تحلیل گر حوزه نفت 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در پاالیشگاه ها می توان 
از نفت هر منطقه ای اســتفاده کرد اما پاالیشگاه ها باید 
هزینه زیادی را برای تغییر طرح خود پرداخت کنند که 
همین مسئله نیز مشکالت متعددی را به وجود می آورد.

وی ادامــه داد: به طور کلی باید گفت که جایگزین 
کردن نفت ایران به لحاظ محاسبات اقتصادی به گونه ای 
خواهد بود که بسیاری از شرکت ها و پاالیشگاه ها را دچار 

چالش خواهد کرد.
او با  اشــاره به صحبت های برخی کشــورها برای 
جایگزینی نفت ایران، تاکید کرد: یکی از مسائلی که با 
آن مواجهیم، پشــت پرده هایی است که اتفاق می افتد. 
برخی از کشــورها هم کاری که منفعتشان را به دنبال 
داشته باشد، انجام می دهند و اگر برای آنها هزینه داشته 
باشــد، از آن فاصله می گیرند و اگر مسئله ای برای آنها 

منفعت داشته باشد، قطعاً به دنبال آن خواهند رفت.
وی تصریــح کرد: اتفاقات اخیر نوعی بازی اســت 
که عربســتان و آمریکا علیه کشــورهای مختلف به راه 
انداخته اند و الزم اســت در این شرایط تدابیر کافی در 
نظر گرفته شــود، چراکه کمک های مالی عربستان به 
کشورهایی همچون هند و پاکستان که نیاز مالی دارند 

هم باید مورد توجه قرار داده شوند.

بر اســاس اظهارات دفاتر امالک، به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی 
قیمت مســکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره ها را 

باال برده اند.
به گزارش ایســنا، با نزدیک شــدن به فصل جابه جایی، قیمت های 
پیشــنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته اســت. بر اساس 
اظهارات دفاتر امالک به دنبال رشد 100 درصدی قیمت مسکن، از عید 

به بعد موجران 10 تا 40 درصد اجاره ها را باال برده اند.
گزارش های میدانی نشان می دهد به دلیل باال رفتن نرخ اجاره، شاهد 
نوعی تغییر رفتار در این بازار هستیم؛ نقل مکان اجاره نشین ها به خانه های 
متناسب با استطاعت مالی از فصل جابه جایی سال قبل کلید خورد و بنا به 
گفته واسطه های ملکی، این روند امسال شدت بیشتری به خود گرفته است.

با این که اجاره بها نســبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار 
بوده، اما رقم های کنونی هم با توان مالی بســیاری از مستأجران تناسب 
ندارد. از سال گذشته گزارش هایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجاره نشین به 
شهرهای اطراف تهران شنیده می شد و پیش بینی کارشناسان این است 

امسال هم این روند ادامه پیدا کند.
بر اســاس آمار از ســال 1390 تا 1395 اســتان های البرز، گیالن و 
مازندران بیشــترین مهاجر را از تهران داشــته اند؛ برخی به قصد خرید و 
برخی دیگر به قصد اجاره. کرج، گرم دره، شهریار، مالرد، فردیس، اندیشه، 

پردیس، پرند و هشتگرد مقاصد اجاره نشین ها عنوان می شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری 
دولتی به عنوان یک راه حل برای کنترل بازار اجاره بها در دستور کار قرار 
دارد. در ایران نیز از سال 1392 طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن 
اجتماعی مطرح شــده اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شــکلی 
عملیاتــی به خود نگرفت و می توان گفت بــازار اجاره کماکان در اختیار 
بخش خصوصی قرار دارد. ساز و کار آن هم کاماًل سنتی و توسط مالکان 

مدیریت می شود.
در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته ای را در دستور کار خود قرارداده 
که طبق اعالم مدیرعامل بانک مســکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در 
این بســته توجه شده است. رحیمی انارکی درباره گروه های اجاره نشین 
بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی 
از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه 

ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.
در شــرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم ترین عامل تعیین نرخ اجاره 
بها عنوان می شــود. با این وجود بررسی ها نشان می دهد عواملی همچون 
کاهش یا افزایش نرخ ســود بانکی، مقایسه بازده سرمایه گذاری در بخش 
اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقشار 
اجاره نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است. امسال با توجه 
به کاهش نرخ ســود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و 
بیشتر ترجیح می دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند. از سوی 
دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه سطوح اقتصادی، توان مستأجران برای 
پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان معتقدند منحنی رشد اجاره 

بها با قدرت پرداخت اجاره نشین ها رابطه ی مستقیم دارد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن هم با تأکید بر این که 50 درصد اقشار 
کــم  درآمد جامعه در بحث اجاره بهــا نیازمند حمایت های یارانه ای برای 
تحمل پذیرتر شــدن اجاره بها هستند، هشدار داد:  اگر نتوانیم از این قشر 

حمایت کنیم به حاشیه و سکونتگاه ها ی غیررسمی پرتاب می شوند.
فردین یزدانی به تسنیم گفت: دولت باید زمانی که اجاره بهای مسکن 
غیرقابل تحمل می شود برای برخی از اقشار حداقل 50 درصد از دهک های 
پایین جامعه، اجاره بها را تحمل پذیر کند. در این راســتا دولت می تواند با 
پرداخت یارانه اقدام کند. این یارانه هم می تواند به شکل پرداخت تسهیالت 

یا وام رهنی مسکن باشد.

مدیر گــروه مطالعات اقتصادی اندیشــکده 
حکمرانی شــریف با تاکید بر اینکه اصالح قیمت 
بنزین در شرایط کنونی می تواند بستر کنترل تورم 
را فراهم آورد، گفت: ممنوعیت افزایش قیمت بنزین 
به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت عمومی به نفع 

ثروتمندان است.
مرتضی زمانیــان درگفت وگو با خبرگزاری فارس با 
 اشاره به طرح دو فوریتی مجلس درخصوص ممنوعیت 
افزایش قیمت بنزین در ســال 98 اظهــار کرد: من از 
تدویــن کنندگان این طرح که در آن عنوان کرده اند که 
هرگونه افزایش قیمت در حامل های انرژی تاثیر عمیق 
و غیرمتعارفــی بر تمامی بخش هــای اقتصادی دارد و 
چندین برابر درامدهای آن فشار اقتصادی ایجاد خواهد 
کرد، درخواست می کنم که مطالعات خود و یا مطالعاتی 
که دیگران انجام داده اند و این گفته هایشان را تصدیق 

می کنند منتشر کنند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد معطل نگاه داشتن این 
بخش از اصالحات اساســی و بنیادی در کشور نیازمند 
حجت علمی باالیی است. ضمن آنکه به نظر می رسد این 
قبیل طرح  ها که عمال به معنای ادامه توزیع نابرابر ثروت 
عمومی کشور به نفع دهک های برخوردار جامعه است، 
نیازمند حجت شرعی بسیار جدی از سوی امضاکنندگان 

این طرح دارد. به هر حال مدت هاســت که بخشــی از 
جامعه پ ژوهشی کشور منتظر انتشار مستندات پشتیبان 
و مطالعاتی اســت که بر مبنای آن روال ناکارا و ظالمانه 

کنونی در حوزه یارانه انرژی ادامه می یابد.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: بر اساس مطالعات 
و تحلیل هایی که شخصاً در آنها مشارکت داشته و یا در 
جریــان آنها بوده ام اعمال اصالحات در مورد بنزین اثر 
تورمــی باالیی ندارد. ضمن آنکه بر این باور هســتم که 

اصالح قیمت بنزین در شــرایط کنونی می تواند بســتر 
کنترل تورم را فراهم آورد.

بــه گفته زمانیــان، یکی از ریشــه های وجود تورم 
در اقتصاد کســری بودجه دولت ها اســت که در پی آن 
دولت ها ســعی می کنند به منابع بانکی و با واسطه پایه 
پولی بانک مرکزی دست اندازی کنند زیرا عموما بانک ها 
برای جبران ضرر ناشــی از دست اندازی دولت از منابع 
بانک مرکزی اضافه برداشــت خواهند داشت. بنابراین 

کسری بودجه دولت یک عامل موثر منتهی به تورم است
وی افزود: به نظر من در صورتی که اصالحات در این 
بخش و بخش های مهمی مانند مالیات صورت نپذیرد،  
دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال انتشار اوراق 
خواهد رفت. انتشــار اوراق یعنی اینکه ما از مردم پول 
بگیریم و فعال امســال را پشت سر بگذاریم و چند سال 
بعد باید این پول اخذ شده رابه عالوه نرخ سود آن پس 
بدهیم. ضمن امید به بهبود شرایط اقتصادی،  اما با این 
فرض که اقتصاد کشور در طی چند سال آینده کماکان 
با چالش مواجه باشد،  پرداخت این دیون دولت بعد را با 

مشکالتی مواجه خواهد کرد.
مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده حکمرانی 
شــریف گفت: حــرف ابتدایی و انتهایی این اســت که 
اصالحات واقعی در حوزه اقتصاد باید انجام شود و تعویق 
انداختن باید مورد سؤال قرار گیرد. پیشنهاد من به اساتید 
و پژوهشگران مناطق مختلف کشور این است که ادامه 
توزیع ظالمانه یارانه ها به نفع دهک های برخوردار جامعه، 
به ویژه در دوران سخت کنونی برای دهک های مستضعف 
را به صورت جدی از نمایندگان خود مطالبه نمایند. به 
نظر من این موضوع می تواند یکی از مسائل جدی برای 
مطالبه عمومی در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای 

اسالمی باشد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ۵۰۰ هزار 
مسکن مهر به صورت نیمه کاره در کشور وجود دارد، گفت:پیگیری 

تکمیل این واحدها توسط استانداران در حال انجام است.
به گزارش ســازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان با  اشاره به ساخت 
400 هزار مسکن در سطح کشور به منظور کنترل قیمت ها و در قالب طرح 
جامع اقدام ملی، این طرح را از برنامه های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی 
برشمرد و اعالم کرد: اجرای طرح های بازآفرینی شهری در مناطق مختلف 

شهرها در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور انجام می شود.
وی افزود: ساخت این مسکن ها در قالب طرح اقدام ملی در طول سال های 

98 و 99 در سطح کشور اجرایی می شود.
وی ادامه داد: 200 هزار واحد این مسکن ها در سطح شهرهای جدید، 
100 هزار واحد در قالب بازآفرینی شــهری و 100 هزار واحد توسط بنیاد 

مسکن در سطح کشور ساخته می شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: طرح اقدام ملی 
به 2 صورت شامل تأمین زمین توسط شهرستان ها و یا در زمین های سازمان 

ملی زمین و مسکن در استان ها اجرا می شود.
نبیان افزود: طرح آرمان اراک از جمله طرح های مشارکتی است که زمین 
آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 500 هزار واحد مسکن مهر به صورت 
نیمه کاره در سطح کشور وجود دارد که پیگیری تکمیل این طرح ها توسط 

استانداران و جانشینی معاونت عمرانی استانداری ها در حال انجام است.
نبیان افزود: تکمیل طرح های مســکن مهر اکنــون به صورت ویژه در 
شــهرهای باالی 25 هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و شهرسازی و زیر 

25 هزار نفر توسط بنیاد مسکن و شهرهای جدید در حال انجام است.
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن گفت: بهره برداری از طرح های 
مســکن مهر به صورت ماهانه در حال انجام بوده و اتمام طرح مسکن مهر 
به جز پروژه هایی که مشکل حقوقی دارند تا پایان سال جاری از برنامه های 

اولویت دار وزارت راه و شهرسازی است.
نبیان خاطر نشــان کرد: اجرای طرح های بازآفرینی شهری در مناطق 

مختلف شهرها در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور انجام می شود.
گفتنی اســت وجود 500هزار مسکن مهر نیمه کاره در کشور به نوعی 
بیانگر این اســت که دولت روحانی در اغلب سال های گذشته اقدام خاصی 
در جهت تکمیل این واحدها انجام نداده است.متاسفانه عباس آخوندی وزیر 
ســابق راه و شهرسازی در طول 5/5سال مدیریت خود بر این وزارتخانه به 
جای تکمیل این واحدها مدام به مسکن مهر حمله می کرد و در روز تودیع 

خود نیز گفت: افتخار می کنم حتی یک خانه هم نساخته ام !

کارشناس اقتصادی:

افزایش قیمت بنزین اثر تورمی باالیی ندارد

وزارت صمت اعالم کرد

عرضه شکر به قیمت کیلویی3400تومان 
در میادین میوه و تره  بار

واکنش سرد مشتریان ایران به نفت عربستان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اعالم کرد

کاهش قدرت خرید مردم 
عامل اصلی کسادی بازار گوشت

مرکز پژوهش های مجلس:

تمایل کشورهای جهان به پرداخت 
یارانه نقدی افزایش یافته است

سازمان ملی زمین و مسکن:

500 هزار مسکن مهر نیمه کاره 
در کشور وجود دارد

رشد بی سروصدای اجاره خانه 
در تهران

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: هم اکنون هر کیلوگرم شقه 
گوســفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۵ هزار به مغازه دار و ۱۰۴هزار 

تومان به مشتری عرضه می شود. 
علی اصغر ملکی، در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، از رکود حاکم بر 
بازار گوشت خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه 
با نرخ 92 تا 95 هزار به مغازه دار و 104 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
وی کاهش قدرت خرید خانوار را عامل اصلی رکود و کسادی بازار گوشت 
دانست و افزود: علی رغم فراوانی عرضه دام در میادین، خریداری در بازار وجود 
ندارد. در حال حاضر هر کیلوگرم دام زنده در میادین 43 تا 44 هزار تومان 
اســت اما در هفته های اخیر هر کیلوگرم دام زنده با نرخ های باالتری خرید 
و فروش می شد.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با  اشاره به اینکه کمبودی 
در عرضــه دام به بازار وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید 
خانوار و رکود مطلق حاکم بر بازار، نمی توان پیش بینی خاصی درباره وضعیت 
قیمت در روز های آتی داشت.ملکی ادامه داد: شرایط مساعد بارندگی و رویش 
علف در مراتع و جنگل ها موجب شــده تا دامداران تعجیلی در عرضه دام به 
بازار نداشته باشند. وی با بیان اینکه قاچاق دام به صورت محدود از مرز های 
کشور انجام می شود، اظهار کرد: با اعمال نظارت های بیشتر باید از خروج غیر 
قانونی دام جلوگیری شود چرا که قاچاق محدود بر نوسان قیمت دامن می زند.
رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی قیمت گوشت را تابع عرضه و تقاضا 
دانســت و گفت: با توجه به افت تقاضــا برای خرید و تضعیف بودجه خانوار 
بدیهی است که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد. ملکی، نرخ هر کیلوگرم الشه 
وارداتی را 81 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به حذف ارز 4200 تومانی 
و اختصاص ارز نیما به واردات، قیمت گوشت داخلی با وارداتی تفاوت چندانی 
ندارد. وی با  اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گوشت به بازار نداریم، اظهار 
کرد: افزایش عرضه دام و ورود بره  به بازار، بر انباشت دام و رکود دامن می زند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه امکان تامین 90 درصد نیاز 
کشــور از تولید داخل وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به سیاست مسئوالن 
در جلوگیری از خروج دام از مرز های کشــور از اسفندماه تاکنون پیش بینی 
می شود که با استمرار این روند تنها 10 درصد نیاز کشور باید از طریق واردات 
تأمین شود که این امر در جلوگیری از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.
گفتنی است، برخی کارشناسان و فعاالن صنعت غذا، قیمت هر کیلوگرم 
گوشت قرمز وارداتی را پنج دالر به نرخ ارز نیمایی اعالم کرده اند که به این 
ترتیب بهای آن کمتر از 45 هزار تومان می شــود. با وجود همه هزینه های 
جانبی مثل حمل ونقل، عرضه گوشــت به قیمــت کیلویی 81 تا 100 هزار 

تومان، بسیار غیر منطقی و گران است.

رئیس  اتحادیه فروشندگان خودرو خبر داد 

مقاومت دالالن در برابر کاهش قیمت خودرو

استاد اقتصاد:

کشورهای غربی از خانه های خالی مالیات سنگینی می گیرند

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعالم کرد

افزایش سه برابری صادرات گاز ایران به عراق در ماه های آینده


