
اقتصادی
صفحه 4
یک شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 
۱۵ شوال ۱44۱ -شماره ۲۲4۸۲ 

جدول نرخ سکه و ارز

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت منحله اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۳6۵۵74 و شناسه ملی ۱0۳۲0۱6۱۱۲۳
پیرو آگهی انحالل منتشــره در روزنامه رســمی به شــماره 20347 مورخ 93/10/22 و در اجرای ماده 
225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران احتمالی اعم از حقیقــی و یا حقوقی و یا هر ذینفع دیگری که از 
شــرکت مذکور مطالبات و یا ادعایی دارد  می رســاند که حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اولین نوبت 
آگهــی به محل قانونی شــرکت در حال تصفیــه واقع در تهران - خیابان کریم خان زند - شــماره 97 با 
کدپســتی 1585685841 مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مدت فوق الذکر هیچ گونه ادعایی 

پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه - علی خوشدل ساالکجانی

)نوبت سوم(

اعالم مفقودی مدرک تحصیلی
نوبت دوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدتقی قاضوی فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه 3012 
صادره از مینودشــت در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناســی عمومی صادره از واحد 
دانشــگاهی اراک به شماره ثبت ســازمان مرکزی 501 به تاریخ 1393/1/18 صادر گردیده 
اســت فاقد اعتبار است لذا از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اراک به نشانی زیر ارسال نمایند.
اراک: میدان امام خمینی)ره( - بلوار امام خمینی شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی اراک 

کدپستی 9131-1-38361 معاونت دانشجویی و فرهنگی - اداره فارغ التحصیالن

اعالم مفقودی مدرک تحصیلی  نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد شــهریاری فرزند موســی به شــماره شناسنامه 
1870215915 صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 
صادره از واحد آزاد اســالمی اراک به شماره: 169412102449 به تاریخ 95/9/7 صادر 
گردیده اســت فاقد اعتبار اســت. لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اراک به نشانی زیر ارسال نمایند. اراک، میدان امام خمینی)ره(، جاده 
خمین، شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک صندوق پستی 38135/567 

اداره فارغ التحصیالن

ســند کمپانی سواری مزدا  N3 مدل 1389 به رنگ 
مشــکی متالیک شــماره انتظامی 185 ب 11 ایران 
67 شــماره موتور LF11017198 شــماره شاسی 
NAGDSX8CC21C41937 بــه نام مســعود 
میرزازاده شماره ملی  1287337015 مفقود گردیده 

فاقد اعتبار است.
 اینجانب امیر رستگاری مالک خودرو دنا EF7 به شماره شهربانی 284 م42- ایران 19 
موتــور  شــماره  و   NAAW01HE2GE402060 بدنــه  شــماره  و 
147H0187789 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت/ المثنی اسناد 
مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

تسلیت
خانواده محترم

بیگلری
درگذشت دوست عزیز و هنرمند 
فقید مرحوم محسن بیگلری 
را از صمیم قلب تسلیت عرض 
نموده و از خداوند منان برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر خواستاریم.
 از طرف مدیریت و کارکنــان گروه صنعتی همیاران فوالد 
و شرکت نگین پالست آفتاب- وحید شاهسواری و برادران

برگ سبز خودرو تراکتور کشاورزی ITM399 به شماره پالک 626 ک 16- 
 YAW2423B ایران 14 به رنگ قرمز- روغنی مدل 1393 و شماره موتور
درجه  از  و  شده  مفقود   N3HKTAA5DEHP07541 شاسی  شماره  و 

اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پالک شماره  به  الف   24 زد  زامیاد  یخچالدار  کامیونت  خودرو  کمپانی  سند 
موتور  شماره  و   1385 مدل  روغنی  سفید-  رنگ  به   14 ایران   -14 ج   343
307783 و شماره شاسی H01290 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره پرونده:
محکوم له: سهراب محمدی- کوی قره ورن- نرسیده به دو راهی قره ورن- سوپرمارکت مهدی

محکوم علیه: نعمت اله کرامتی- سه راهی شاهین دژ- کوچه حافظ
مورد مزایده عبارت است از:

1- عرصه زمین بدون احراز مالکیت و مستندات ثبتی و پروانه ساخت و پایان کار به مساحت 116 متر مربع 
از قرار هر متری 9/000/000 ریال که جمعًا 1/044/000/000 ریال

2- مستحدثات طبقه همکف دارای 3 دهنه مغازه به ابعاد هر کدام 3×9 متر مربع با احتساب راه پله جمعًا به 
مساحت 79 متر از قرار هر متر 28/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 2/212/000/000 ریال

3- طبقه زیرزمین با مصالح بنایی و با سقف تیرچه بلوک با احتساب راه پله به مساحت 98 متر مربع از قرار 
هر متری 4/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 392/000/000 ریال

4- اعیانــی طبقه اول با مصالح بنایی و با ســقف تیرچه بلوک به مســاحت 110 متــر مربع از قرار متری 
6/000/000 ریال که جمعًا 660/000/000 ریال و امتیاز آب و برق و گاز جمعًا 200/000/000 ریال

5- کل قیمت ملک مجموعًا 4/508/000/000 ریال ارزیابی شد.
1- جلســه مزایده به تاریخ 99/4/4 روز چهارشــنبه رأس 10 با حضور طرفین پرونــده و متقاضیان خرید 
و نماینده دادســتان محترم در محل دفتر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف دادگســتری میاندوآب 

برگزار خواهد شد.
2- برنده مزایده بایســتی 10 درصد قیمت معامله را فی المجلــس و الباقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

مزایده پرداخت نماید.
3- متقاضیان می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

4- کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول-تجدید(

دفتر شعبه اجرای احکام مدنی
شورای حل اختالف دادگستری میاندوآب

حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالعلی جلیلی وند فرزند ســلطانعلی به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9909984629100100 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سلطانعلی جلیلی وند  فرزند محمدعلی در 

اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- آقای عبدالعلی جلیلی وند فرزند ســلطانعلی به شــماره ملی 2970615223 پسر 
متوفی 2- آقای نقدعلی جلیلی وند فرزند سلطانعلی به شماره ملی 2970616882 پسر 
متوفی 3-آقای خانعلی جلیلی وند فرزند سلطانعلی به شماره ملی 2970619342 پسر 
متوفی 4- خانم گلی جلیلی وند فرزند ســلطانعلی به شماره ملی 2970615215 دختر 
متوفی 5- خانم نارین گل جلیلی وند فرزند ســلطانعلی به شماره ملی 2970613621 
دختر متوفی 6- خانم نازله جلیلی وند فرزند ســلطانعلی به شماره ملی 2970613611 
دختر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول شورای حل اختالف 
بخش مرحمت آباد-  زهرا حبیبی چهاربرج

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت باروک سهامی خاص به شماره ثبت 1502 و شناسه 
ملی 10420165926 واحد ثبتی اهواز دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح مورخ 99/04/02 در اهواز به آدرس زیتون 
کارمندی خیابان زیبا بین ظهرابی و هدایت پالک 28 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه در ساعت 10 صبح: تقسیم سهام مرحوم فریدون ظاهری قهفرخی، بین ورثه.
دارندگان بیش از یک پنجم سهام شرکت باروک

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت باروک سهامی خاص به شماره ثبت 1502 و شناسه ملی 
10420165926 واحد ثبتی اهواز دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که در ساعت 11 صبح مورخ 99/04/02 در اهواز به آدرس زیتون کارمندی خیابان زیبا 

بین ظهرابی و هدایت پالک 28 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه در ساعت 11:

1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسان 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
دارندگان بیش از یک پنجم سهام شرکت باروک

قیمت )به تومان(نوع سکه
7/281/000سکه تمام طرح جدید
7/107/000سکه تمام طرح قدیم

3/703/000نیم سکه
2/003/000ربع سکه
1/092/000گرمی

708/300هر گرم طالی 18 عیار
نوع ارز

16/980دالر
18/607یورو
22/469پوند

2/626لیر ترکیه
4/857درهم امارات
15/6دینار عراق

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند در 
مورد سودآوری سهام در بورس تضمین دهد،  گفت: سرمایه گذاران 

باید توجه کنند که ریسک، بال جدا نشدنی از بورس است.
تیرداد احمدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس، درباره اینکه برخی 
از سهامداران یک شرکت با تشکیل کمپین و پویش های 11 هزار نفری 
خواهان حمایت از ســهم مورد نظر خود در بورس شده اند، اظهارداشت: 
مــن در مورد مصــداق صحبت نمی کنم، اما به صــورت کلی می گویم، 
هیچ کــس نمی تواند در مورد ســودآوری یک شــرکت تضمین دهد، 
چون ریســک و بازدهی ، دو بال جدا ناشدنی از حضور در بازار سرمایه 

است و حضور در بازار سرمایه به منزله پذیرش ریسک های آن است.
وی ادامه داد: متغیر نرخ ارز وقتی رشد می کند، بهای تمام شده برای 
تولیدکننده باال می رود اما همین نرخ رشد ارز برای صادرکننده محصول 
باعث رشــد درآمد ریالی و ارتقاء سهام آن می شود. بنابراین سرمایه گذار 
باید در مرحله اول تحلیل از اقتصاد کالن ســپس تحلیل از صنعتی که 
در آن ســرمایه گذاری می کند و مرحله بعد تحلیل از شرکت مورد نظر 

را داشته باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: اگر یک ســرمایه گذار در 
بورس غیرحرفه ای بود یا قدرت تحلیل بازار و تحلیل صنعت را نداشت، 
بهتر است، از طریق سرمایه گذاری غیرمستقیم و خرید سهام شرکت های 

سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری در بازار حضور پیدا کند.
احمدی به سرمایه گذاران بورس توصیه کرد: از زیرساخت های موجود 
بازار یعنی نهادهای مالی و شــرکت های سرمایه گذاری برای مشورت و 
سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند از جمله اینکه سهام صندوق های 

سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری را خریداری کنند.
احمدی افزود: سرمایه گذار در بورس باید نگاه بلندمدت داشته باشد، 
نه اینکه دلش به نوسان های روزانه و تصمیم گیری مقطعی خوش باشد. 
از طرفی، کسی که نمی تواند بازار را تحلیل کند روش غیرمستقیم را در 

سهامداری انتخاب کند؛ یعنی از طریق نهادها و صندوق  ها.
وی در مورد تشــکیل کمپین های 10تا 11 هزار نفری ســهامداران 
گفــت:  این کمپین ها نمی تواند واقعی باشــد، مانند اینکــه کارمندان 
دولت کمپینی تشکیل دهند که حقوق ما را افزایش دهید و همه آن را 
امضاء کنند، اما مســؤوالن با توجه به محدودیت منابع نمی توانند آن را 
اجرا کنند. مانند سپرده گذاران در شرکت های مالی و اعتباری غیرمجاز 
کــه در مقابل بانک مرکزی تجمع کــرده بودند و به جای اینکه از خود 
ســؤال کنند، چرا در یک مؤسسه مالی غیرمجاز سپرده گذاری کرده اند، 

خواهان سود وعده داده شده در این مؤسسات شدند.

سرویس اقتصادی- 
روز گذشته با افت قیمت دالر به کانال 16هزار تومان نرخ سکه 

بهار آزادی نیز کاهش یافت.
این سقوط قیمت در حالی رخ داد که سال جاری با افزایش قیمت دالر 
آغاز شده بود و در شرایطی که نرخ ارز در روزهای پایانی سال قبل حدود 
15 هزار و 500 تومان بود، در نخســتین روزهای امسال به باالی 16 هزار 
تومان رسید، برهمین اساس، مسئولین با توجه به اینکه این افزایش قیمت 
در زمان تعطیلی بازارها )تعطیالت نوروز و بسته بودن کسب و کارها به دلیل 

شیوع کرونا( رخ داده بود، وعده بهبود شرایط بازار را دادند.
هرچند اواخر فروردین ماه تاحدودی این آرامش به بازار بازگشــت اما 
با شــروع اردیبهشت مجددا روند صعودی قیمت ها در بازار ارز آغاز شد تا 
جایی که در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، قیمت دالر به حدود 17 هزار و 
900 تومان رسید. هرچند با شروع خرداد مجددا نرخ ارز کاهش یافت اما 

همچنان در حدود 17 هزار و 500 تومان باقی ماند. 
بــا تمام این اوصاف، نرخ ارز در آخرین روز کاری هفته قبل حدود 17 
هزار و 600 تومان بود که با شروع هفته جاری این رقم به 16 هزار و 950 
تومان کاهش یافت. بر همین اســاس، می توان گفت پس از گذشت بیش 
از یکمــاه، مجددا نرخ ارز به کانال 16 هزار تومان برگشــته و حدود 700 
تومان نسبت به هفته گذشته ارزان تر شده است. نتیجه این کاهش قیمت 
دالر را در قیمت سکه نیز می توان مشاهده کرد که حدود 150 هزار تومان 

افت کرده است. 
دالیل متعددی در خصوص این افزایش نرخ ارز گفته شد، مانند افزایش 
فشار تحریم ها در جابه جایی پول و شیوع ویروس کرونا که صادرات غیرنفتی 
کشور را تحت الشعاع قرار داده بود. با این وجود، طی روزهای گذشته برخی 
مسئوالن از بهبود شرایط ارزی و گشایش بیشتر در این حوزه خبر داده بودند. 
به عنوان نمونه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هفته قبل در 
صحن علنی مجلس بیان کرد: »به واسطه شیوع ویروس کرونا، ورود ارز به 
کشور در اسفندماه به دلیل قطع ارتباط با همسایگان کاهش یافت و شاهد 
فشــار روی بازار ارز بودیم البته اشکاالت در حال رفع است. اوایل سال 99 
به دلیل برخی اتفاقات خصوصاً شــیوع ویروس کرونا نرخ ارز افزایش یافت 

که به مرور تعدیل خواهد شد.« 
همچنین رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز که ســفری به بغداد داشــت از 
بازگشت نیمی از ارزهای صادراتی به کشور خبر داد و گفت: »با پیگیری هایی 
که نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در عراق داشته، در این سفر حدود 400 
میلیون دالر )معادل نیمی از مطالبات برق ایران( از طرف عراقی وصول شد.« 
نتیجه تســهیل شدن جریان ارزی در کشور و ورود دالرهای صادراتی، 
همین کاهش نرخ ارز بود که با ادامه این روند می توان به کاهش بیشــتر 
و افزایــش ثبــات در بازار ارز امیدوار بود. فراموش نکنیم که شــدیدترین 
فشارهای ارزی )هم به لحاظ درآمدی و هم به لحاظ وصول این درآمدها( 
روی کشورمان اعمال می شود ولی جریان صادرات و واردات کشور همچنان 

ادامه دارد.

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، 
از زمــان روی کارآمدن دولــت روحانی تا پایان 
سال 97، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

مهم ترین دلیل رشد پایه پولی بوده است. 
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، اوایــل هفته قبل، 
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
صحن علنی مجلس گزارشــی درباره وضعیت اقتصادی 
کشــور و راهکارهای اصالح آن بــه نمایندگان مجلس 
یازدهم ارائه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای 
مرتبط با میزان رشد پایه پولی و نقدینگی در سال های 

اخیر و علل آن اختصاص داشت. 
براســاس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، از 
ســال 90 تاکنون، پایه پولی 4/1 برابر و نقدینگی 6/4 
برابر شــده اســت. در ادبیات اقتصادی، پایه پولی )که 
به طور ســاده، به آن چــاپ پول هم می گویند( یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش تورم به شــمار می آید، چراکه 
هرگونه افزایــش در آن، منجر به افزایش چند برابر آن 
)معادل ضریب فزاینده پولی( در کل عرضه پول می شود 
و افزایــش عرضه پول نیز ارزش پول را کاهش می دهد. 

)تورم( 

نقدینگی نیز، مجموع پول و شبه پولی است که در 
جامعه جریان دارد، پول همان اســکناس و سپرده های 
کوتاه مدت و شبه پول نیز سپرده های بلندمدت می باشد؛ 
متاسفانه حجم نقدینگی که از جمله متغیرهای مهمی 
است که روی تورم اثر می گذارد، در طول دولت روحانی 
نزدیک به دو تریلیون تومان! افزایش داشــته که حجم 

عمده آن شبه پول است. 
موضوعــی که اخیرا مورد اشــاره همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی هم قرار گرفته است: »شبه پول 80 درصد 
نقدینگی ما را شامل می شود. شبه پول درست نمی شود 

مگر از طریق سود بانکی و سود بانکی باال ایجاد نمی شود 
مگر از ناترازی بانک ها و ناترازی بانک ها ایجاد نمی شود 
مگر از ضعف نظارت بانک مرکزی و تخلفات بانک ها در 
سود سپرده ها و سرمایه گذاری ها و معوقات و نیز بدهی 
دولت و تسهیالت تکلیفی که به بانک ها تحمیل می شود.« 
براســاس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، از 
زمــان روی کارآمدن دولت روحانی تا پایان ســال 97، 
افزایــش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین دلیل 
رشد پایه پولی بوده ولی در ماه های اخیر، افزایش خالص 
دارایی های خارجی دلیل اصلی رشد پایه پولی بوده است.

مدیرعامل شــرکت عمران پرند گفت: یک دالل بیش از ۵۰۰ تا 6۰۰ 
واحد مسکن مهر را به صورت غیرقانونی خریداری کرده است.

محســن وطن خواهی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: 
بســیاری از واحد های مسکن مهر در پرند توســط دالالن خریداری شده اند که 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته سعی داریم پای سوداگران را از بازار مسکن 
مهر قطع کنیم. وی افزود: برخی از دالالن بیش از 500 تا 600 واحد مســکن 
مهر را خریداری کرده اند که ســعی داریم با رصد های مداوم از طریق اتحادیه ها 
به یک جمع بندی برای حذف دالالن برسیم. تا 20 روز آینده با برنامه ریزی های 

دقیق کارت قسط واحد های پرند را تحویل می دهیم.
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه حدود 78 هزار واحد مسکن مهر در 
شهر جدید پرند در حال ساخت است، توضیح داد: دو هزار و 800 واحد مسکونی 

در این منطقه مشکل حقوقی دارند که به همین دلیل از رده خارج شده اند.
وطن خواهی ادامه داد: بسیاری از پروژه های مسکن مهر در شهر جدید پرند 
توســط تعاونی ها ساخته شده است که متاســفانه به دلیل آنکه تنها 10 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته به طور کامل کنار گذاشته شده اند.
وی با اشاره به اینکه حدود سه هزار واحد مسکن مهر در پرند باقی مانده که 
با تاخیر یک تا دو ســاله تعیین تکلیف شده است، افزود: تاکنون 74 هزار واحد 
مسکونی تحویل داده شده است و از این میان 63 هزار کارت قسط هم به سرانجام 
رسیده اند، 11 هزار واحد مسکن مهر هم در آستانه تحویل کارت قسط هستند 

که به زودی این کارت ها تحویل داده می شوند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه 10 هزار واحد مسکن مهر در پرند 
باقی مانده که شش هزار واحد آن تا پایان شهریور تحویل داده می شود و چهار 
هزار واحد دیگر در نیمه دوم سال 99 به بهره برداری می رسد، گفت: بسیاری از 
مالکان تمایلی برای تکمیل آورده خود ندارند طبق تصمیماتی که گرفته شــده 
مقرر شده کسانی که آورده خود را تکمیل نکنند سود آنها از چهار درصد به 18 

درصد تغییر کند.

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت، فروش 
این سهام در بانک ها را موقتی دانست. 

حســین فهیمی در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره 
به اینکه ســهام عدالــت پس از 10 ســال انتظار آزاد 
شده است، اظهار داشت: سود سالیانه شرکت های سهام 
عدالت، مثل ســال های قبل به همان نحو اتفاق خواهد 
افتاد، اما کسانی که روش مستقیم مدیریت سهام عدالت 
را انتخاب کرده اند و در 36 شرکت سهامدار شده اند، از 

این شرکت ها سود می گیرند.
ســهام  شــرکت   36 ترکیــب  افــزود:  وی 
عدالت شامل صنایع مختلفی است، الزاماً این شرکت ها 
درآمد ســالیانه خودشــان را به سود تقسیمی تبدیل 

نکرده اند، فرصتی به مردم داده شد که با ارزش سال 85 
مابه التفاوت ارزش سهام عدالت تسویه نشده را پرداخت 
کنند در غیر این صورت آن مقدار از سهامی که تسویه 

نشد به دولت بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ستاد راهبری 
ســهام عدالت ادامه داد: در حال حاضر یک جامعه 46 
میلیونی ســهام عدالت داریم، مفهوم آزادســازی سهام 
عدالت، فروش آن نیســت و مردم می توانند دارایی شان 
را مدیریت کنند، این سهام تا قبل از این تحت مدیریت 
دولت بود و حاال خود ســهامدار می تواند آن را مدیریت 

کند.
وی با بیان اینکه رفتار مالی مردم با آزادسازی سهام 

عدالت تغییر می یابد، گفت: فروش سهام عدالت در شعب 
بانک هــا یک امر غیرعادی برای یک زمان خاص و ویژه 
کسانی است که به شبکه کارگزاری بازار سرمایه دسترسی 

ندارند، بنابراین این کار برای یک دوره مشخص است.
سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت اضافه کرد: در 
همه بازارها امکان سوءاستفاده وجود دارد ولی سازمان 
بورس باید از آن جلوگیری کند، ولی این انتظار را نباید 
داشت که به خاطر این مسئله زیرساخت را کنار گذاشت، 
ما تالش می کنیم از دارایی های ســهام عدالت به خوبی 

محافظت کنیم تا سوءاستفاده نشود.
در ادامه، ولید هالالت، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان 
اینکه سهام عدالت از صنایع مختلفی تشکیل شده است، 

گفت: تغییرات قیمت ســهام عدالت شــبیه تغییرات 
شــاخص کل بازار بــورس بــوده، تحریم هــا در 10 
سال اخیر باعث افت شرکت های بورسی نشده و ارزش 
آنها یا ثابت بوده و یا بیشتر شده است، بنابراین تحریم ها 

اثر چندانی بر روی بورس ندارد.
وی افزود: شاخص تورم یکی از عوامل مؤثر بر بورس 
بوده، که با بررسی اطالعات این نتیجه استنباط شد که 
رشــد بازار بورس بیش از تورم بوده اســت. اثر کرونا بر 
روی بورس کوتاه مدت است، از طرفی فروش شرکت ها 
در فروردین ماه افت می کند که اثر این پارامتر قباًل در 
قیمت ها دیده شــده و کرونا نیز در ایــن زمان رخ داد، 

بنابراین اثری بر بازار نداشت.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: با پیگیری های 
صورت گرفته ارز مورد نیاز برای تامین نهاده های 

دامی توسط بانک مرکزی تامین می شود. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، کاظم خاوازی 
در حاشــیه نشست مشترک با معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش 
قابل مالحظه ای از نهاده های دامی که در گمرکات مانده 
بود آزاد شده است گفت: تنها در روز های اخیر 30 هزار 
تن نهاده های دامی از بندر امام ترخیص شده و به سرعت 

در حال توزیع در کشور است.

وی افزود: وزیر راه هم توجه ویژه ای به این موضوع 
داشته و علی رغم اینکه در فصل برداشت گندم هستیم 
ناوگان بســیاری درگیر حمل و نقل این محصول است، 
کامیون های مورد نیاز حمل نهاده های دامی نیز اختصاص 
یافته و نگرانی در خصوص رســیدن این نهاده ها به مرغ 

داران و دامداران وجود ندارد.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: بــا پیگیری های 
صــورت گرفته در مراحل بعدی هم ارز مورد نیاز تامین 
نهاده های دامی توســط بانک مرکزی تامین می شــود 
و امیدواریم بزودی شــرایط مناسب در بازار نهاده های 

دامی به وجود بیاید.
خاوازی اضافه کرد: می توان گفت مشکالت موجود در 
تامین نهاده های دامی حل شده و تنها نکته باقی مانده این 
است که نهاده ها به سرعت به دامداران و مرغداران برسد 
که این موضوع نیز در حال انجام است. بخش کشاورزی 
مشکالت بسیاری دارد که از طریق ورود دانش و فناوری 

به این بخش قابل حل است.
وی اضافــه کرد:  با توجه به همــکاری تنگاتنگ با 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، افق خوبی 
بــرای ورود دانش بــه بخش کشــاورزی و بی نیازی از 

واردات بســیاری از محصوالت کشاورزی دیده می شود. 
تامین نهاده های وارداتی و هوشــمند سازی کشاورزی 
از طریق شــرکت های دانش بنیان از اولویت های وزارت 

جهاد کشاورزی است
وی ابراز امیدواری کرد:  در آینده نزدیک یک میلیون 
تن خوراک دام با اســتفاده از سرشاخه های نیشکر که 
توســط شــرکت های دانش بنیان تولید شده است به 
بازار عرضه شــود. این موضوع می تواند کمک شایانی به 
کاهش واردات نهاده های دامی کند و هدف وزارت جهاد 

کشاورزی حمایت از توسعه این دست تولیدات است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی 
بر پیگیری رد پای قاچاق در نهادهای دولتی تأکید 

کرد.
فداحسین مالکی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار 
کرد: فرض اینکه، قاچاق مربوط به کوله بران است درست 
نیست و آقای روحانی باید قاچاق را در وزارتخانه های خود 
جست وجو کند؛ وجود حواله ها و مجوزهای کاذب واردات 
کاالهــای غیرضروری، واحدهای تولیــدی را به تعطیلی 

کشانده است.
وی گفت: مرزنشینان ما مسئولیت حفاظت از مرزهای 
کشــور را به عهده دارند و نباید انــگ قاچاق کاال را نیز به 
آنهــا زد، گردن کلفت هایی که در وزارتخانه ها حواله صادر 

می کنند و قوه قضائیه نیز با آنها برخورد می کند هیچ ربطی 
به مرزنشینان ندارند.

رئیس ســابق سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار 
کرد: این فســاد موجود در وزارتخانه های دولتی است که 
موجب بدبینی میان مردم شــده به طوری که حتی بیان 

وضعیت زندگی مردم شرم آور است.
مالکی با تأکید به اینکه دولت باید از خودش تحرکی 
نشان داده و کشور را از این وضعیت اقتصادی نجات دهد 
اظهار داشــت: مشکل جدی در بحث گرانی ها داریم؛ ما از 
بعد نظارتی خود برای در مسیر قرار دادن دولت در مسیر 

و ریل اقتصادی درست استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: مجلس جدید برای کمک به اقتصاد کشور 

کنار دولت است اما دیگر اجازه نمی دهد که مجلس یازدهم 
را مانند مجلس دهم دور بزند؛ مجلس از ابزار نظارتی خود 
بدون تعارف اســتفاده می کنــد اما چوب الی چرخ دولت 

نخواهد گذاشت.
سفیر سابق ایران در کشور افغانستان افزود: افغانستان، 
پاکستان و عراق بازار خوبی برای تولیدات محصوالت ایرانی 
هستند اما در ســال های اخیر تجارت ایران با کشورهای 
همسایه کمرنگ شده است و نتوانسته ایم بسترسازی کنیم؛ 
به طوری که سهم صادرات ما به کشورهای منطقه در مقایسه 
با رقبا کمتر شــده و الزم است که دستگاه دیپلماسی در 

این ارتباط فعال شود.
مالکی تأکید کرد: تشکیل فراکسیون مرزی در مجلس 

نیز می تواند تبادالت مرزی را با کشورهای همسایه توسعه 
دهد و در مقابل فشــارهای آمریکا  از ظرفیت های مناسب 

خود استفاده کنیم.
وی گفت: واحدهای تولید بسیاری در کشور وجود دارد 
که محصوالتشــان فروش نرفته است که از طریق تقویت 
دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه، 

می توانیم آنها را صادر کنیم.
وی گفت: اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور با یک تلفن 
یک وزیر عوض کند از اختیارات رئیس دفتر نیســت بلکه 
از اختیارات ریاســت جمهوری به حساب می آید؛ به خاطر 
همین بی قانونی ها اســت که اقتصاد کشور شرایط بحرانی 

را سپری می کند.

پذیرفته شدگان در قرعه کشی ایران خودرو پس از تأیید نهایی توسط 
ناظران، پیامکی دریافت خواهند کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته مراسم قرعه کشی ایران خودرو 
مربــوط به طرح فــروش فوق العاده 15 هزار خودرو  با حضور نهادهای نظارتی و 

رسانه ها در شرکت ساپکو انجام شد.
با پایان مراسم قرعه کشی ایران خودرو و تأیید نهایی توسط ناظران، از طریق 

ارسال پیامک نتیجه به برندگان اعالم خواهد شد.
در روند ثبت نام اولیه محصوالت ایران خودرو حدود پنج میلیون و 273 هزار 
و 856 نفر اقدام به ثبت نام کرده بودند و بر اســاس آمار پس از راستی آزمایی و 
بررسی اطالعات، قرعه کشی بین چهار میلیون و 744 هزار و 984 نفر برگزار شد.

بر این اساس، از هر 469 متقاضی خودرو رانا یک نفر، از هر 542 نفر متقاضی 
پژو پارس یک نفر، از هر 149 متقاضی پژو 206 یک نفر و از هر 136 متقاضی پژو 

405 یک نفر و جمعاً 15 هزار نفر برنده قرعه کشی ایران خودرو شدند.
گفتنی است قرعه کشی برای مشخص شدن منتخبان طرح فروش فوق العاده 
10 هزار دســتگاه از محصوالت گروه خودروســازی سایپا هم امروز یکشنبه 18 
خردادماه برگزار می شود. بر اساس وعده مسئوالن، قرار است ثبت نام برای پیش 

فروش تعداد بیشتری از محصوالت این دو خودروساز ادامه داشته باشد.
در همین رابطه، فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران خودرو در مراسم قرعه کشی 
فروش فوق العاده محصوالت این شرکت با  اشاره به پیش فروش 45 هزار دستگاه 
از محصوالت ایران خودرو طی هفته جاری، گفت: فرآیند قرعه کشی برای عرضه 

این محصوالت نیز هفته آینده انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس وعده های قبلی، قرار است دور جدید پیش فروش محصوالت 
گروه خودروسازی سایپا هم از ساعت 14 امروز یکشنبه 18 خردادماه آغاز شود و 

به  مدت سه روز و تا سه شنبه 20 خردادماه ادامه یابد.

رئیس  سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی گفت: تنها 
در تهران ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ هزار ماســک سه الیه در واحدهای 

تحت پوشش بسیج اصناف وجود دارد.
غالمرضا حسن پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ظرفیت اصناف 
برای تولید ماسک مورد نیاز کشور تصریح کرد: در حال حاضر در تهران ظرفیت 
تولید روزانه 500 هزار ماسک سه الیه در واحدهای تحت پوشش بسیج اصناف 

وجود دارد. 
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی با تاکید بر اینکه پس 
از شیوع ویروس کرونا اولویت اصلی سازمان بسیج اصناف تولید ماسک بود، افزود: 
بنابراین با تشــکیل ستادی در بسیج اصناف کشور و با همکاری تولید کنندگان 
بخشــی از کمبود ماسک مورد نیاز کشور تامین شد. ماسک های تولید شده در 
اختیار دانشگاه های علوم پزشکی، داروخانه ها و مراکز بهداشتی قرار گرفت ضمن 

اینکه بخشی از تولیدات به صورت رایگان در میان مردم توزیع شد. 
حسن پور با تاکید بر اینکه واحدهای تحت نظارت سازمان برای تامین ماسک 
مورد نیاز بخش های مختلف آمادگی کامل دارند، گفت: واحدهای تولیدی تحت 
نظارت بسیج اصناف کشور بویژه در تهران با ظرفیت باال مشغول تولید هستند.  
گفتنی است، طی سه ماه و نیم گذشته از شیوع کرونا، تولیدکنندگان صنفی 
و صنایع بزرگ بسیج شدند تا نیاز های کشور را با هر توان تولیدی که در اختیار 
دارند، برآورده ســازند. کاری که رئیس ســازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن 
اقتصادی کشــور آن را به یک حرکت جهادی بزرگ تشبیه کرده و معتقد است 
این گروه ظرفیت های تولید را در تأمین مایحتاج کنونی کشــور بسیج و خطوط 

تولید را به سنگر هایی در خط مقدم برای مبارزه با این ویروس تبدیل کرده اند.
تولیدکنندگان پوشــاک، خیاطان، دارندگان کسب و کار های اینترنتی برای 
مقابله با این ویروس به صف شــدند و تولیدکنندگان مواد شوینده بسیج شده و 
خطوط تولیدی سایر اقالم کم مصرف تر خود را به تولید ژل های ضدعفونی کننده 
و سایر مواد بهداشتی تغییر داده اند و تولیدکنندگان پوشاک، به جای اقالم شب 

عید و پس از آن، به فکر تولید لباس پزشکان و ماسک بوده و هستند.

کاهش قیمت سکه و ارز در بازار آزاد

سرویس اقتصادی-
با فرارسیدن فصل جابه جایی مستأجران، افزایش 
شدید قیمت ها در غیاب اقدام موثر مسئوالن، مردم 

را با مشکالت جدی مواجه کرده است.
هفته های منتهی به تابستان هرسال، اگر چه برای برخی 
از مردم فصل تعطیالت مدارس و مسافرت به شمار می رود، 
اما برای گروه بزرگی از جامعه، آغاز نگرانی و اضطراب پیدا 

کردن خانه جدید است.
هر سال با وعده و وعیدهای مختلف، امید می رود که 
از ســال بعد، اندکی از بار مستأجران برداشته شود، اما به 
نظر می رسد که »هر سال دریغ از پارسال«. تابستان 1399 
هم فرا رسیده ولی نگاهی به وضعیت بازار اجاره، حکایت از 
حال ناخوش این بازار دارد و به نظر می رســد رسیدگی به 
وضع بخشی از مستأجران، به مرحله اضطرار رسیده است؛ 

موضوعی که مسئوالن هم به آن اذعان دارند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی، می گوید: »اعتقاد کارشناسی ما این است 
که اگر بــرای دهک های چهار تا هفت اقدامی درخصوص 
تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکالت جدی برای 

تامین مسکن و پرداخت اجاره بها خواهند شد«.
اجاره نشینی نیمی از مردم کالنشهرها

معــاون وزیر راه و شهرســازی می افزاید: »با توجه به 
اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط 
جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس 
کشوری 31/7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43/5 درصد 
برآورد شده و با این احتساب در کالنشهرها نزدیک به 50 
درصد جمعیت شهر را اجاره نشــین ها به خود اختصاص 
داده اند. بنابراین ســاماندهی این بخش ضرورت داشت که 

در برنامه نیز قرار گرفته است«.
بدون شــک این میزان از اجاره نشینی، ضرورت مهار 
روند افزایشی قیمت ها را بیش از گذشته گوشزد می کند، 
اما به موازات افزایش اجاره نشــینی، متأسفانه اجاره ها نیز 

افزایشی بوده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره بها در 
شــهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 5/28 درصد و برای کل مناطق شهری 3/31 

درصد رشد داشته است.
در بازار خرید و فروش که ارتباط مســتقیمی با اجاره 
دارد و در حقیقت به بازار اجاره پیام افزایش قیمت می دهد 

نیز همین وضعیت برقرار بوده است. در اردیبهشت ماه سال 
1399، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران نزدیک به 17 میلیون تومان بوده است 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33/9 درصد افزایش نشان 
می دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال 97 پنج میلیون و 
753 هزار و 400 تومان بود که رشــد بیش از سه برابری 
)300 درصدی( قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران 
رقم خورده است. متأسفانه یکی از نخستین قربانیان افزایش 
قیمت مسکن، اجاره نشین ها هستند که آثار تورم در بازار 

مسکن را لمس می کنند.
آه مستأجران

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه مردم 
با ارقام نجومی و رشــد نامتعارف رو برو شده اند، می گوید: 
موجرین با توجه به تورم عمومی و رشــد قیمت ها هنگام 
مواجهه با مشــاوران مسکن همه کاالها از جمله سوخت، 
اســنپ و هرچه گران شــده را به نوعی از مستأجر خود 
می خواهنــد دریافت کننــد تا این خأل را پــر کنند و آه 

مستأجران بلند شده است.
حسام عقبایی می افزاید: حوزه مسکن تنها مربوط به 
مشاوران امالک یا تولیدکنندگان و انبوه سازان نیست بلکه 
دستگاه های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و 
باید با هم در یک هماهنگی کار کنند تا پایداری ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی یادآور شد: در حوزه 
مسکن استیجاری مجلس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند، 
اما همه موافق انجام کار بودند و همچنین از دولت اصالحات 
تا تدبیر و امید هیچ کاری در حوزه تسهیالت برای مسکن 
استیجاری انجام نشد. متأسفانه اجاره نشینی از 22 به 42 

درصد رسیده است.
کجاست گوش شنوا؟!

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با اشاره به اینکه 
نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلکه از مهرماه سال گذشته 
دغدغه های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار 
دادیم، تأکید می کند: بارها گفتیم که امســال تمام شــد، 
اما بیاییم از ســال دیگر فکری برای مــردم کنیم، اما کو 

گوش شنوا؟
عقبایی با  اشــاره به اینکه اجاره نشینی از 22 به 42 
درصد رسیده است خاطرنشان می کند: در این مسئله همه 

مســئولیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه دولت است که در 
حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارند و این 

بار از روی دوش مردم سبک شود.
این فعال بازار مسکن درباره وظایف سنتی بنگاه های 
امالک یادآور می شود: در زمان های گذشته وقتی موجری 
قیمتی نامتعارف می داد، مشــاوران امالک می گفتند که 
روی این ملک کار نمی کنند، اما امروز هر فردی به مشاور 
امالک مراجعه و قیمتی نامطلوب اعالم می کند، مشاوران 
امالک کمتر او را بالک می کنند و اگر موجر این نامتعارف 
بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به خودش می آید.

جای خالی عزم دولت
متأسفانه رشــد افسارگسیخته نقدینگی در سال های 
گذشــته از یک ســو و کم کاری در انجام اقدامات عملی و 
نیز برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از 
حالت سرمایه ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری 
قیمت مسکن طی سال های اخیر شده است به طوری که 
خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک و اجاره آن حتی 
در مناطق متوسط کالنشهرها برای بسیاری از دهک های 
درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.

افشین پروین پور، کارشناس مسکن، با  اشاره به موضوع 
مســتاجران می گوید: در شــهرهای بزرگ، خانواده های 
مســتاجر بیــش از 50 درصد درآمد خــود را به اجاره بها 
اختصاص می دهند. این در شــرایطی اســت که بعضی از 
خانواده ها در یکی دو ماه اخیردرآمدی نداشــته اند و این 

مشکل بسیار جدی شده است.
این عضو ســابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه در 
این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده ها خود 
را بیش از پیش نشــان می دهد، تصریح می کند: مهم ترین 
مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای 
تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده ها 
مالک می شدند هم هزینه اجاره آنها از سبد هزینه هایشان 
 حذف می شــد و هــم مدیریت ســایر هزینه هــای آنها 

تسهیل می شد.
پروین پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این 
شــرایط یادآور می شود: اگر زیرســاخت اطالعاتی برخط 
و دقیقی از وضعیت ســکونت خانواده هــا و قرارداد اجاره 
آنها وجود داشــت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره بها به 
مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می شد و هم درآمد 
مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده اند و روی آن حساب 

کرده اند، محقق می شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت 
راه و شهرســازی بود که باید تا پایان سال 94 راه اندازی و 
تکمیل می شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده های 

الزم در این سامانه بارگذاری نشده است.
بنابراین گام ابتدایی و الزم برای راه اندازی موسســات 
اجاره داری، تصویــب قوانین الزم در حــوزه مالیات های 
تنظیمی حوزه مســکن و اجرای آنهاســت. بعالوه اجرای 
صحیح مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحدهای 

خالی و تنظیم بازار اجاره مسکن می شود.
مسئوالن باالنشین!

در این بین، علی رغم گذشت بیش از هفت سال از دولت 
روحانی، نه تنها اقدام موثری در ســاماندهی این وضعیت 
مشاهده نشــده، که بی عملی و بی تفاوتی دولت خصوصا 
وزارت راه و شهرســازی در قبال بازار مسکن و بویژه بازار 

اجاره بها مشهود است.
در دولت نخســت روحانی که وزیر او، عباس آخوندی 
معتقد بود دولت نباید به حوزه ساخت مسکن ورود کند و 
با صدای بلند اعالم می کرد که افتخار می کند در طول پنج 
ســال وزارتش خانه ای نساخته است! در این دولت نیز هر 
چند تیم جدید وزارتخانه در مقام سخن تغییر جهت خود 
را نســبت به گروه قبلی اعالم کرده، اما متأسفانه تا اینجا 
ظاهرا به حرف درمانی بسنده شده است. اسالمی، وزیر راه 
و شهرسازی  اعالم می کند که هموطنانی که نیازمند خانه 
هستند و اســتطاعت خرید این خانه ها را ندارند، به هیچ 
عنوان نگران نباشــند، ولی در مقــام راهکار، می گوید که 
مــردم خانه نخرند تا قیمت ها کاهش یابد)!( آقای وزیر به 
بدیهی ترین قانون اقتصاد یعنی نظام عرضه و تقاضا  اشاره 
می کند اما باید از ایشان پرسید که وقتی مردم ناچارند، باز 

هم چاره کار نخریدن است؟!
برخی مسئوالن دولتی برج عاج نشین که در خانه ها و 
ویالهای باالی شهر زندگی می کنند، چگونه درد مستأجرانی 
که باید از این تابســتان به آن تابستان، از این بنگاه به آن 

بنگاه دنبال سرپناه بگردند را درک خواهند کرد؟
در سال پایانی دولت قرار داریم و فصل جابه جایی ها نیز 
فرا رسیده است، ولی هنوز مردم چشم انتظار گشایشی در 
این بازار آشفته هستند. اینکه برای ایام کرونا، قراردادهای 
اجاره دوماه تمدید شوند، یک مسکن خفیف به شمار می رود. 
این معضل، به اقدامی جهادی نیاز دارد که شاید با مجلس 

جدید به سرانجام برسد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

فصل جابه جایی مستأجران
و لجام گسیختگی بازار اجاره بها

مدیرعامل شرکت عمران پرند: 

یک دالل ۶۰۰ واحد مسکن خریده است!

وزیر جهاد کشاورزی: 

مشکل تامین ارز برای واردات نهاده های دامی برطرف شد

نماینده مجلس:

واردات کاالهای غیرضروری تولید را به تعطیلی کشانده است

نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعالم شد

یک مسئول خبر داد
ظرفیت تولید روزانه 5۰۰ هزار ماسک 

در بسیج اصناف تهران 

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین دلیل رشد پایه پولی

سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت:

فروش سهام عدالت در بانک ها موقتی است

یک کارشناس:
 سودآوری بورس را 

هیچ کس نمی تواند تضمین کند


