
اقتصادی
صفحه 4
یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ 
اول ربیع االول ۱44۲ - شماره ۲۲۵۸۹

وزارت صمت گزارش داد 

رشد ۱۵ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۵ ماهه امسال

گزارش خبری تحلیلی کیهان

راهکارهای مهار نقدینگی و مقابله با گرانی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326005000489 - مورخ 1399/6/27 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالحســین قارلقی فرزند 
عباداهلل به شــماره شناســنامه 2 به شــماره ملی 3962045678 صادره از نهاوند ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به مســاحت 46892/02 متر مربع قســمتی از پالک شماره 
18 اصلــی واقع در بخش چهــار ثبت نهاوند واقع در اراضی مزروعی روســتای بره فراخ از 
مورد نســق زراعی خود حقوق ارتفاقی ندارد تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1399/7/12          تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1399/7/27
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند م الف 704

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رای شماره 139960317007001506 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا علی پور فرزند غالم به شناسنامه 569 و شماره 
ملی 1861336713 صادره از بهبهان نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
183/9 متر مربع در قســمتی از پالک 5657 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان خریداری 
شده از مالک رسمی محمدصادق حقیقی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک 
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/7/13                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/27
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

شماره ابالغنامه: 9910108611105711
شماره پرونده: 9909988611100076
شماره بایگانی شعبه: 9900079

در خصوص دعوی فاطمه عزت پناه فرد به طرفیت مجتمع شــماره 
یک دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اراک مبنی بر صدور 
حکم موت فرضــی با توجه اینکه خانم فاطمه عزت پناه فرد عنوان 
داشته اند که آقای حســام الدین عزت پناه فرد فرزند محمدحسن به 
مدت 34 سال مفقود می باشــد لذا از هموطنان گرامی خواهشمند 
اســت چنانچه از حیــات و ممات و جا و مکان آقای حســام الدین 
عزت پناه فرد فرزند محمدحســن اطالعــی دارند بصورت کتبا و یا 

شفاهی شعبه یازدهم دادگاه حقوقی خانواده اراک را مطلع نمایند.
شعبه یازدهم دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده( دادگستری شهرستان اراک

ابالغیه

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960322001000108 هیئــت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید میرشکارپور فرزند عیسی به شماره 
شناســنامه 20633 صادره از زاهدان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/85 مترمربع 
قسمتی از پالک 8 فرعی از 2835 اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان 
رزمجومقدم- رزمجومقدم 60 از محل مالکیت مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1399/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1399/08/12
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف560

آگهی مزایده سراسری
سازمانی در نظر دارد یک قطعه زمین به پالک ثبتی 1579/242 به 
مساحت 151375 مترمربع عرصه و 14109 مترمربع اعیان با کاربری 
صنعتی ســبک با قیمت پایــه 1/228/516/000/000 ریال واقع در 
اهواز، بلوار شهید بقایی، جنب بیمارستان شهید بقایی، مجتمع شهید 
ســلیمی را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا متقاضیان 
محترم می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ فرم شرکت در 
مزایده و شــرایط آن به نشــانی فوق الذکر مراجعه و یا با شماره تلفن 

11-06133353610 تماس حاصل فرمایند.
* شروع و بازدید ملک از مورخ 1399/07/29 تا 1399/08/12

* همه روزه از ساعت 8:00 الی 17:00 می باشد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول بابت پرونده اجرایی ۹6000۷۳
صندوق ضمانت صادرات ایران به اســتناد سند رهنی شماره 3153 مورخ 91/06/06 تنظیمی دفترخانه 
1630 تهران علیه شــرکت درخت زمرد ســبز به شــماره ثبت 11288 ثبت شــرکتها و شناســه ملی 
10840087460 به عنوان وام گیرنده و آقای ســیدمهدی میررکنی بــه عنوان راهن مبادرت به صدور 
اجراییه نموده که پس از تشــکیل پرونده به کالســه 9600073 اجراییه در تاریخ 96/12/26 به بدهکار 
و راهن ابالغ قانونی گردیده اســت و پس از جری تشــریفات قانونی مورد وثیقه که عبارت اســت از 
شــش دانگ پالک ثبتی 27 فرعی مجزی شــده از 6 فرعی 6956 بخش 34 یزد مورد ثبت در صفحه 
165 دفتر 65 ذیل ثبت 9386 که ســند مالکیت آن بنام ســیدمهدی میررکنی فرزند سیدحســن صادر 
گردیده اســت که به موجب سند رهنی 3153 مورخ 1391/06/06 دفترخانه 1630 تهران در قبال مبلغ 
10/000/000/000 به مدت 5 ســال در رهن صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفته است و پالک 
به موجب نامه شــماره 1397013000313371 مورخ 1397/05/09 )مازاد اول ششــدانگ( در ردیف 
5478 مورخ 1397/05/11 در قبال مبلغ 16/662/000/000 ریال توســط دادرس اجرای احکام مدنی 
دادگســتری مهریز و مازاد دوم پالک به موجب نامــه 9800119 مورخ 1398/08/02 در ردیف 5893 
مورخ 1398/08/02 در قبال مبلغ 5/300/000/000 ریال که مبلغ بازداشتی بابت اصل طلب و همچنین 
5 درصد اجرایی موضوع طلب بانضمام 4 پالک دیگر می باشــد توسط واحد اجرای اسناد رسمی مهریز 
بازداشــت گردیده است و همچنین مازاد سوم ششــدانگ به موجب نامه 980567 مورخ 1398/10/24 
در ردیف 5979 مورخ 1398/10/24 در قبال مبلغ 78/000/000/000 ریال که مبلغ بازداشتی بانضمام 
یک پالک دیگر می باشد توسط دادرس اجرای احکام مدنی مهریز بازداشت می باشد. حدود پالک طبق 
ســند صادره به شرح ذیل است: شماال: دیواریست بطول 34/40 متر به پالک 30 فرعی مجزی شده از 
7 فرعی 6956 شرقا: در دو قسمت اول دیوار مشترک بطول 73/60 متر به پالک 11 فرعی 6956 دوم 
دیواریســت بطول 15/40 متر به حریم جاده یزد کرمان جنوبا در 5 قسمت که قسمت چهارم آن شرقی 
اســت و قسمت دوم آن غربی است اول دیواریست بطول 21/90 متر به حریم جاده یزد کرمان دوم به 
دیوار بطول 9/40 متر به پالک باقی مانده 6 فرعی 6956 سوم به دیوار بطول 7/60 متر به پالک باقی 
مانده 6 فرعی 6956 چهارم به دیوار بطول 9/40 متر به پالک باقی مانده 6 فرعی 6956 حقوق ارتفاقی 
ندارد به مســاحت ششــدانگ 3055 مترمربع، ملک مذکور به صورت کارگاه سنگ بری می باشد که در 
حال حاضر فعال نمی باشد و شامل یک باب ساختمان اداری شامل دو اطاق و حمام و دستشویی می باشد 
که کف کل ســاختمان ســرامیک و دیوار اطاق ها تا یک متر سرامیک و مابقی گچ کاری شده و حمام و 
دستشــویی تا سقف سرامیک می باشد و سقف کل ســاختمان با پوشش کاذب می باشد و نمای بیرونی 
آن ســرامیک می باشد و همچنین شامل یک باب ساختمان که دارای یک اطاق و سرویس بهداشتی و 
یک اطاق دیگر که در حال حاضر بعنوان اطاق برق اســتفاده می شود و ساختمان کارگری در ته کارگاه 
قرار داشت که شــامل یک اطاق و آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که قابل استفاده نمی باشد و 
نیز شــامل یک سوله با دیوارهای سرامیک شده و سقف شیروانی می باشد و یک سالن کوچک مجزی 
شــده با سقف شــیروانی و دیوارهای سرامیک شــده در کنار آن قرار دارد و شامل یک پارکینگ بدون 
دیوار و با اسکلت فلزی و شیروانی بود با یک باسکول 60 تنی با یک کانکس در وسط محوطه و بیرون 
از ســاختمان قرار دارد و کف محوطه بیرونی کارگاه مقداری بتن ریزی شــده و مابقی فاقد حیاط سازی 
می باشــد و دارای برق ســه فاز و امتیاز آب و امتیاز تلفن می باشــد که در تصرف سیدمهدی میررکنی 
می باشد واقع در جاده سنتو باند کرمان- یزد که به موجب ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
15/127/000/000 )پانزده میلیارد و یکصد و بیســت و هفت میلیون( ریال ارزیابی گردیده اســت و در 
روز دوشــنبه مورخ 99/08/12 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به قیمت پایه)15/127/000/000 )پانزده 
میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون( ریال( در قبال کلیه طلب و خسارت متعلقه، هزینه های اجرایی 
و حق مزایده در مهریز اداره ثبت اســناد و امــالک مهریز واحد اجرا از طریق مزایده به باالترین قیمت 
پیشــنهادی فروخته خواهد شد. شــرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش  از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، تلفن و گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا مورد مزایده بیمه 
نمی باشــد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/07/27 
مجتبی شبانی- رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

برگ ســبز خودرو تراکتور فرگوسن دبل دیفرانســیل ITM 399 به شماره پالک 
312 ک 12- ایران 19 به رنگ قرمز مدل 1390 و شماره موتور YAW0553X و 

شماره شاسی L10182 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارت مشــخصات خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایکــس آی به شــماره پالک 
765 ص 17 ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1388 و شماره موتور 3015276 

و شماره شاسی S1412288291225 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری- هاچ بک سایپا تیبا 2 به شماره پالک 433 ج 82- ایران 24 به 
رنگ مشکی- متالیک مدل 1395 و شماره موتور M15/8296605 و شماره شاسی 

NAS821100G1048878 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو هاچ بک ســایپا تیبا 2 به شــماره پــالک 884 ن 34- ایران 14 
به رنگ مشــکی- متالیک مدل 1394 و شــماره موتور 8208216 و شماره شاسی 

NAS821100F1027885 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری پژو PARSTU5 به شماره پالک 391 و 45- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1396 و شماره موتور 181B0047219 و شماره شاسی 

NAAN11FE0HH056215 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 PARS XU7 برگ سبز و سند کمپانی و برگ نقل و انتقال پالک خودرو سواری پژو
به شماره پالک 927 ج 23-  ایران 99 به رنگ سفید- روغنی مدل 1394 و شماره 
موتور 124K0619846 و شماره شاســی NAAN01CA7FH176178 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی، تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/8/8 در محل تعاونی حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ تهران

به شماره ثبت ۱۱۲۱04 و شناسه ملی ۱0۱0۱۵۵۷۸۵۳
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی مســکن کارگران شهرداری منطقه 5 
تهران به شــماره ثبت 04 1121 ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 99/8/10 در محل خیابان 
آیت اله کاشــانی روبروی شــهرداری منطقه 5 مســجد امام علی)ع( برگزار می شود. از کلیه 
اعضاء دعوت می شــود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
- ارائه گزارش هیئت مدیره

- تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن- تعیین محل تصفیه

کارگران شهرداری منطقه 5 تهران

تاریخ انتشار: 99/7/27

ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی، تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. و اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/8/8 در محل تعاونی حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه ۵ تهران

به شماره ثبت ۱۱۲۱04 و شناسه ملی ۱0۱0۱۵۵۷۸۵۳
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شــرکت تعاونی مســکن کارگران شهرداری 
منطقه 5 تهران به شــماره ثبت 12104 1 در ســاعت 12 ظهر روز شــنبه مورخه 99/8/10 
در محل تهران خیابان آیت اله کاشــانی روبروی شــهرداری منطقه 5 مســجد امام علی)ع( 
برگزار می شــود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

- انتخاب اعضای هیئت تصفیه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
کارگران شهرداری منطقه 5 تهران

تاریخ انتشار: 99/7/27

آگهی مزایده
به اطالع می رســاند، شرکت کشــت و صنعت بازوی کشاورز 
کرمانشاه )ســهامی خاص( در نظر دارد مقدار 10/000 تن کود 
دامی پوســیده گاوداری خود را واقع در اســتان کرمانشاه - شهرستان 
گیالنغرب - بخش گواور - کیلومتر 7 جاده باســکله واحد گاوداری را 
از طریق مزایده کتبی بفروش برســاند متقاضیان می توانند جهت بازدید 
و اخذ اســناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود در پاکتهای دربسته حداکثر تا 
ســاعت 16 عصر مورخه 99/8/5 به آدرس کرمانشاه - چهارراه بسیج 
)ارشاد( جنب مسجد الغدیر - برج ماد طبقه 6 - واحد 22 - دفتر شرکت 
بازوی کشاورز مراجعه یا جهت برقراری تماس به منظور کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 38224765-083 و 09188853793 
تماس حاصل نمایند الزم بذکر است زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی 

راس ساعت 10 صبح مورخ 99/8/6 می باشد.
امور بازرگانی شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

سرویس اقتصادی- 
در شرایطی که نقدینگی به مرز سه تریلیون تومان 
در پایان شــهریور ماه رسیده است، راهکارهای مهار 
نقدینگی که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت ها 

و تورم شده را بررسی خواهیم کرد. 
آمارهــای جدید بانک مرکزی از شــاخص های پولی در 
شهریورماه، نشان می دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی 
دیگر رسیده و با ثبت رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان، 
در آســتانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این 
آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از 429 هزار میلیارد 
تومان به حجم نقدینگی اضافه شــده است. بانک مرکزی در 
گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان 
شــهریور سال 99 را 36.2 درصد اعالم کرده است؛ در حالی 
که رشــد نقدینگی به طور متوسط، ساالنه حدود 20 درصد 

افزایش می یافت.
گفتنی اســت، در ابتدای دولت حســن روحانی )مرداد 
1392( حجــم نقدینگی حدود 496 هزار میلیارد تومان بود 
که براســاس آمارهای جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده 
است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت  ها نیز به تناسب 
همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در پایان 
شهریورماه 99 معادل 372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده 
و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد 7.9 رسیده که 
در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. در واقع هر 100 ریالی 
که بانک مرکزی خلق می کند، با این نرخ، در طول یک سال 

به 790 ریال نقدینگی تبدیل می شود. 
تبعات افزایش نقدینگی

آمارهــای فــوق بیانگر ایــن واقعیت اســت که وضع 
شاخص های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این 
روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی در پی گرانی ها خواهیم 
بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه های اخیر 
به گونه ای بوده که فشــارهای معیشتی به عامه مردم به طرز 
قابل مالحظه ای بیشتر شده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در شــش ماهه نخست امسال 21 درصد به شاخص 
کل قیمت ها اضافه شده که در 30 سال اخیر بی سابقه است. 
نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کاالهای اساسی 
می بینیــم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای ســال 
جاری )فروردین 99( هر کیلو حدود 10 هزار تومان بود، در 

حال حاضر به کیلویی 24 هزار تومان رســیده و تقریبا 2.4 
برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه 
حدود 16 هزار تومان بود، حاال به حدود 32 هزار تومان رسیده 

و دو برابر شده است! 
بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کاالهای پرمصرف محسوب 
می شــوند، قیمت کاالهای بادوام تری نظیر خودرو و مسکن 
نیز دستخوش تحوالت عجیب و غریبی شده؛ آمارهای بانک 
مرکزی از قیمت مسکن نشان می دهد در حدفاصل فروردین 
تا شهریور 99 متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از 
15.2 میلیــون تومان به 24.2 میلیون تومان افزایش یافته؛ 
یعنی قیمت مسکن در همین شش ماهه ابتدای امسال حدود 

60 درصد گران شده است!! 
بــازار خودرو نیــز وضع مشــابهی دارد و قیمت برخی 
خودروهای متوســط و پرمصرف حدودا دو برابر شــده اند، 
چنان که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید 111 از 
68.5 میلیون تومان به 136 میلیون تومان )دو برابر(، قیمت 
تیبا از 76 میلیون تومان به 142 میلیون تومان )1.8 برابر(، 
قیمت پژو206 تیپ2 از 120 میلیون تومان به 239 میلیون 
تومان )دو برابر( پژو405 از 108 میلیون تومان به 222 میلیون 

تومان )دو برابر( رسیده است. 
دلیل افزایش نقدینگی

همان طور که  اشــاره شــد، دلیل افزایش تورم، افزایش 
نقدینگــی بوده، و افزایش نقدینگی هم به خاطر بی انضباطی 
پولی دولت که در ســال جاری به اوج خود رسیده، رخ داده 
اســت. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، 
اعالم کرده بود: »رشــد پایه پولی در فصل بهار سال جاری 
8.8 درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار 
ســال 1398 معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 معادل 
2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در 
بهار 1399 از رشد آن در سال های گذشته به طرز معناداری 
بیشتر بوده است. عالوه  بر این، رشد 34 درصدی نقدینگی و 
39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 
همگــی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 
1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط 
پولــی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شــتابی بیش از 

گذشته افزایش یافته است.« 
در واقع، در ســال های 1398 و 1399 کســری بودجه 
موجب رشــد پایه پولی گردیده و در کنــار ناترازی بانک ها 

زمینه ساز رشــد باالی نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین 
اساس، می توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم 
پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم 
و تشدید گرانی ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع 
تقاضــا برای کاال ها و خدمات در جامعه می شــود و چون در 
کوتاه مدت عرضه کاال و خدمات محدود اســت این امر منجر 

به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. 
آدرس غلط نقش تحریم ها 

در افزایش نقدینگی
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در 
جدیدتریــن پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی 
و شــاخص های پولی  اشــاره کرده و نوشته است: »بی شک 
مهم تریــن عامل برونــزای اقتصاد کشــور ادامه تحریم های 
یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل 
راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک 
مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند 

یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.« 
این ادعا که مشکالت پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی 
مثل تحریم ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می باشد. در 
واقع، دولت بی انضباطی های پولی خود را که ریشه در بودجه 
نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم ها می اندازد. 
چنان که از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، افزایش بدهی 
دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه، برداشت 
از منابع صندوق توســعه ملی )افزایــش خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی( و تخصیــص ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی )کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی(، 
سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا منجر به افزایش 
پایه پولی شده اند؛ واگر دولت ملزم به اصالح ساختار بودجه 
و رعایت انضباط پولی بود، هیچ گاه این اتفافات رخ نمی داد.

از طــرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر 
فقط در شش ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم ها 
گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش 
برابر شــده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و 
انتظار گشــایش های اقتصادی! می رفت هم شــاهد افزایش 
نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر ســال 96 )یعنی حتی 

قبل از خروج آمریکا از برجام( مشخص شد. 
چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی

حاال که دالیل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، 

به طور دقیق تری می توانیم راهکارهای برون  رفت از این شرایط 
را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دالیل مشکالت می توانیم از 
آنچه موجب بروز نابسامانی ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که 
کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن 
نقدینگی در سال های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی توان 
بدون کنترل کســری بودجه دولــت و پیش بینی روش های 

غیرتورم زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد. 
به گزارش فارس، باید استفاده دولت از روش های آسان 
ولی تورم  زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع 
بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش ها از 
هیچ طریقی حتی مصوبه شــورای عالی هماهنگی سران قوا 
برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به 
جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن 
اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی 
مثل ارز، طال، خودرو و مسکن که معموال در دوره هایی که تورم 
باالیی در کشور وجود دارد، رخ می دهد؛ یکی از دالیل تشدید 
نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای »شبه پول« )کلیه 
اوراقی که برای نقد شــدن آن به گذشــت زمان قانونی نیاز 
است مثل سپرده های سرمایه گذاری و اوراق قرضه(، موجب 
کنترل رشد پول )نسبت پول به نقدینگی( و در نتیجه، تورم 

در کوتاه مدت خواهد شد.
مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصالح ساختار 
بودجه و اصالح نظام بانکی امکانپذیر نیســت. از همین رو، 
اصالح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار 
اســت و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام 
شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که  اشاره شد، بخش هایی 
از اصالح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می توان گفت 
کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی 
شدن بخش هایی از اصالح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با 
توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان 

مجلس وظیفه سنگینی برعهده  دارند.
در همین زمینه، عالوه  بر اصالحات اساسی مذکور در دو 
بخش کوتاه مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی 
مثل تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
)که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می انجامد( 
یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، 
به شــدت خودداری کند، چراکه با این سیاســت ها، عمال با 

دستان خود به کسری بودجه دامن می زند.

سیف:

مشکلی در تامین آرد 
وجود ندارد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد مشکلی 
در تامین آرد وجود ندارد.

به گزارش صدا وســیما، یزدان سیف با تاکید بر اینکه در کشور 
کمبود آرد و کمبود گندم وجود ندارد، افزود: حدود 90 هزار نانوایی از 
طریق 400 کارخانه تولید آرد که ماهانه 900 هزار تن، گندم را تبدیل 
به آرد می کنند، از طریق شبکه حمل ونقلی منسجم و برنامه ریزی شده 

در سه دهه اول، دوم و سوم هر ماه آرد دریافت می کنند.
وی افــزود: از مردم تقاضا داریم از نانوایی هایی که دارای پروانه 
فعالیت، جواز کســب و پروانه بهداشت تضمین شده هستند، خرید 

کنند.
ســیف ادامه داد: گاهی اوقات دیده شده برخی از نانوایی ها که 
پروانه کسب نداشته و اجازه فعالیت هم ندارند و آرد مورد نیاز خود 
را از طریق شبکه غیر رسمی تامین می کرده اند با کمبود آرد مواجه 
شده اند و موجبات سوءاستفاده رسانه های ضد انقالب را فراهم کرده اند.
وی در مورد نانوایی های آزادپز هم گفت: نانوایی آزادپز دیگر در 
کشور وجود ندارد و همه نانوایی ها به دو مدل یارانه ای یک و دو، از 
دولت آرد دریافت می کنند که در نوع اول به صورت کامال دولتی و 
بــه قیمت هر کیلوگرم 665 تومان و نوع دوم که به صورت آزاد آرد 

دریافت می کنند.
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در نیمه دوم هر 
سال، به دلیل اینکه روز ها کوتاه می شود و تعطیلی خیلی از ادارات 
و فضا های کاری توام با یکدیگر می شــود، شــاهد شلوغی و ازدحام 
متقاضیــان نان در صف نانوایی ها هســتیم. علت دیگری که امکان 
دارد نانوایی، نان کمتری پخت کند این است که بعضی نانوایی ها به 

جای هشت ساعت کار شش ساعت فعالیت می کنند.
سیف افزود: در هیچ نقطه ای از کشور، نه در حال حاضر بلکه در 
گذشته و حتی در آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم 

ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردی کشور بی نظیر است.
وی  خاطرنشان کرد: یکی از نانوایی ها در استان البرز که مرتکب 
تخلف هم شده، فیلمی از واحد صنفی خود را برای یکی از شبکه های 
فارسی زبان خارجی فرستاده که این فیلم کامال دروغ بوده و بعد از 
بررسی ها، مشخص شد این نانوایی تخلفات گسترده ای داشته که در 

حال رسیدگی از طریق مراجع ذیربط هستیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:

قیمت های موجود در بازار خودرو 
کاذب است

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار کرد: قیمت های 
موجود کاذب است و میزان خرید و فروش در بازار تقریبا به 

نقطه صفر رسیده است.
ســعید موتمنی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
در حال حاضر قیمت انواع خودرو ها ی موجود در بازار در هفته های 
گذشته بسیار باال و سلیقه ای اعالم می شود به همین سبب معامله ای 
در بازار انجام نمی شود و قیمت مشخصی برای خودرو وجود ندارد.

وی افزود: خرید و فروش در بازار تقریبا به صفر رســیده است و 
قیمت های موجود کاذب اســت، البته در هفته جاری انتظار می رود 
بــرای قیمت خودرو اتفاقات خوبی رقم بخــورد چرا که با توجه به 
صحبت های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه های جدید و 

جامعی برای قیمت خودرو ها در نظر گرفته شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو درباره تفاوت قیمت خودرو 
در بازار گفت: در حال حاضر شاهد تفاوت قیمت خودرو بین پنج تا 
10 میلیون تومان برای خودرو های داخلی در بازار هستیم که البته 
ایــن تفاوت قیمت، برای خودرو های خارجی به 200 میلیون تومان 

هم رسیده است.
موتمنــی درباره علت این موضوع تصریح کرد: زمانی که قیمت 
خودرو دارای نوســان بســیار است فروشــندگان واقعی خودرو از 
گردونه خرید و فروش خارج می شــوند و از آن طرف دالالن با ارائه 
قیمت های باال، کاذب  و ســلیقه ای سبب می شوند که نرخ خودرو را 

در بازار افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: کسی از خرید واحدهای 
سرمایه گذاری صندوقهای دولتی متضرر نمی شود.

عباس معمار نژاد در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره 
ارزش روز سهام باقیمانده دولت در سه بانک خصوصی شده 
ملت،  تجارت و صادرات، اظهارداشت: ارزش روز این سهام 24 
هزار میلیارد تومان است که واحدهای این صندوق با توجه به 

قیمت روز بازار با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه می شود.
وی در مــورد اینکه با توجه به ریزش شــاخص بورس، 

مــردم از خرید ســهام دولتی قدری ترســیده اند، آیا بازهم 
واحدهای داراسوم را می خرند، گفت: باالخره سهام سه بانک 
مهم )ملت، تجارت و صادرات( در صندوق دارا سوم قرار داده 
شده است. وقتی کسی واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق 
را خریداری می کند، ریسکش کمتر است. ممکن است قیمت 
یک سهم کم شود، اما سهم های دیگر آن را جبران می                                   کنند. 
البته ریســک جزء ذات بازار سرمایه است، اما واقعیت امر و 
بررسی سابقه صندوق ها در بورس نشان داده است کسی که 

واحدهای صندوق ها را خریداری کرده، ضرر نکرده و بلکه سود 
برده است. معمار نژاد درباره اینکه تخفیف در نظر گرفته شده 
برای داراسوم به دریافت کنندگان تخفیف دارا یکم و دارا دوم 
نیز تعلق می گیرد یا نه، تصریح کرد: کســانی که قبال تا پنج 
میلیون تومان ســهام دولت را در قالــب دارا یکم و دارا دوم 
)پاالیشــی یکم( خریداری کرده اند، هم می توانند واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق دارا سوم را برای هر کد ملی تا سقف 

پنج میلیون تومان با تخفیف 20 درصد خریداری کنند. 

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که از چه زمانی 
و چگونه می توان واحدهای دارا سوم را خریداری کرد، گفت: 
تمام تالشمان این است که در هفته های اول آبان ماه صندوق 
دارا سوم را در بورس ارائه کنیم و دارنده هر کد ملی می تواند 
واحدهای این صندوق را خریداری کند و الزامی به داشــتن 
کد بورسی نیست. باید این مصوبه به زودی ثبت شود و سعی 
می کنیم، حتی االمکان هفته اول آبان یا نهایتا تا آخر آبان دارا 

سوم را در بورس عرضه کنیم.

متوسط رشد ۲۸ گروه کاالی صنعتی در 5 ماهه 
امسال به ۱5 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس جدیدترین آمار 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت از وضعیت تولید کاالهای 
منتخب صنعتی در پنج ماه امسال بیشترین حجم تولید در 
این گروه های کاالیی به الیاف اکریلیک با رشد 189.5درصد 

اختصاص دارد.
عالوه بر این در مجمــوع از 28 گروه کاالیی منتخب 
صنعتی، تولید دو کاالی ماشین لباسشویی افزایش 58.0 
درصدی و تلویزیون 78.7 درصدی داشته و مابقی کاالها 

با رشد زیر 40 درصدی تولید روبه رو شده اند.

بر اساس این گزارش متوسط رشد 28 گروه کاالیی در 
5 ماهه امسال حدود 15 درصد بوده است.

صادرات ۱60 میلیون دالری لوازم خانگی
دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران گفت که در 
صنعت لوازم خانگی ســاالنه به طور متوسط 160 تا 170 

میلیون دالر صادرات انجام می شود.
عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال 
حاضر اطالعات مربوط به صادرات لوازم خانگی تا آخر سال 
1397 در دســترس است، تصریح کرد: کولر آبی، یخچال 
و آبگرمکن کاالهای اصلی صادرات ایران هستند و ساالنه  
بسته به شرایط به طور متوسط 160 تا 170 میلیون دالر 

صادرات در صنعت لوازم خانگی انجام می شود.
وی همچنین عراق، افغانستان و ترکیه، پاکستان، امارات 
و اردن را مقاصد صادرات لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: 
با توجه به مالحظات امنیتی ناشــی از تحریم ها اطالعات 

دقیقی از میزان صادرات در سال وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه در پاسخ 
به اینکه آیا با وجود مشــکالت مربوط به تامین ارز و مواد 
اولیه و همچنین خروج برندهای خارجی از کشــور امکان 
این میزان صادرات در سال جاری وجود دارد؟ تصریح کرد: 
صادرات یک مقوله جدا از بازار داخل اســت و اگر سازمان 
توســعه تجارت و بانک مرکزی تسهیالت الزم در زمینه 

بازگشت ارز انجام دهند و همچنین بازارهای صادراتی وجود 
داشته باشد، صادرات روال خودش را طی می کند. البته قطعا 

بازار داخل اولویت واحدهای صنعتی است.
به گفته وی با در نظر گرفتن توانمندی تولید کشور و 
نیاز بازار داخل صادرات ســاالنه 150 تا 160 میلیون دالر 

منطقی است.
به گزارش ایسنا، اردیبهشــت ماه امسال معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از برنامه ریزی 
برای صادرات لوازم خانگی در سال جاری خبر داده و گفته 
بود که پیش بینی می شود که در سال جاری 160 میلیون 

دالر لوازم خانگی صادر شود.

قیمت مرغ دوباره پر کشید

یک کیلو گوشت مرغ 
۲۴ هزار تومان!

قیمت هر کیلوگرم مرغ که بر اساس نرخ مصوب قرار بود 
حداکثر ۱5 هزار تومان به فروش برسد به ۲۱ تا ۲4 هزار تومان 

افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت هر کیلوگرم مرغ که قرار بود 
حداکثر 15 هزار تومان به دســت مصرف کننده برسد حداقل شش 
هزار تومان تا 11 هزار تومان باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسد 

و دیگر توجهی به نرخ های مصوب نمی شود.
این گزارش حاکی است، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل و با پوست 
21 تا 24 هزار تومان در تهران به فروش می رسد و حتی در برخی 

از نقاط 26 هزار تومان نیز قیمت گذاری شده است.
قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ بدون پوست و استخوان 47 
هزار تومان و ران مرغ بدون پوســت و استخوان نیز 48 هزار 

تومان است.
نرخ مصوب هر کیلوگــرم مرغ زنده نیز حداکثر 10 هزار تومان 
تعیین شده در نقاط مختلف کشور 16 هزار و 500 تومان تا 18 هزار 

تومان به فروش می رسد.
بنابر این گزارش، در هفته های اخیر مرغداران با کمبود نهاده ها از 
جمله کنجاله سویا روبه رو بوده اند و میزان جوجه ریزی کاهش یافته 
است. وزارت صمت تولیدکنندگان را تهدید کرده در صورتی که قیمت 

مرغ زنده کاهش نیابد از ترکیه مرغ وارد خواهد کرد.
دولت در ماه های گذشــته نتوانسته است نهاده های طیور را 
به درستی تامین کند و مرغداران نیز نرخ محصوالت خود را باال 
برد ه اند و در نهایت این مردم هستند که به عنوان مصرف کننده 
نهایی باید این محصــول پروتئینی را با قیمت باالیی خریداری 
کنند، در حالی که حتی همین هم از سفره برخی از اقشار جامعه 

پر کشیده است.

آمارهای رسمی  نشان داد

افزایش 533 درصدی قیمت مسکن 
در دولت روحانی

بررسی آمار رسمی  وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی 
حاکی از آن است در بازه زمانی مرداد ۹۲ تا شهریور ۹۹ قیمت 

مسکن در تهران 5۳۳.54 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مطابق جدیدترین گزارش بانک 
مرکزی از تحوالت بازار مســکن، متوسط قیمت یک متر مربع واحد 
مسکونی در مناطق 22 گانه تهران در شهریور ماه 99 به 24 میلیون 
و 290 هزار تومان افزایش یافته که نســبت به مرداد 99 و شهریور 
سال گذشته به ترتیب معادل 5.1 و 91.7 درصد افزایش یافته است.

وزارت راه و شهرسازی طی ماه های مرداد و شهریور 99 به دلیل 
آنچه کنترل قیمت مســکن اعالم شــده، از انتشار تحوالت قیمتی 
خودداری کرده اســت، با این وجود بر اســاس آمار منتشر شده این 
وزارتخانه در مردادماه ســال 92 متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی در مناطق 22 گانه تهران سه میلیون و 834 هزار تومان 

بوده است.
به عبارت دیگر طی هفت ســال منتهی به شــهریور ماه امسال 
متوســط قیمت مسکن با رشــد 533.54 درصدی به 24 میلیون و 
290 هزار تومان رســیده که در نوع خود یک رکود دیگر گرانی در 

کارنامه کاری دو دولت حسن روحانی ثبت شده است.
گفتنی اســت به تازگی آماری از وضعیت اجاره بها نیز منتشــر 
شده است که نشــان می دهد متوسط افزایش هزینه اجاره بها براي 
کل خانوارهایي که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 

برابر با 41.2 درصد است.
 بر اســاس گزارش مرکز آمار، در فصل تابستان 1399، شاخص 
قیمت اجاره بهاي واحدهاي مســکوني در مناطق شــهري، به عدد 
195.8 رسید که نسبت به فصل قبل )175.1(، 11.8 درصد افزایش 

داشته است.
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان 
1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 28.9 
درصد است که نسبت به فصل بهار 1399 )23.3 درصد(، 5.6 واحد 

درصد افزایش نشان مي دهد.
نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل تابســتان 1399 نسبت به 

دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24.3 درصد است.
گفتنی اســت سیاســت های مســکن در دولت تدبیر و امید با 
کاســتی های فراوانی همراه بوده به طوری که شخص رئیس جمهور 

نیز به آن اذعان کرده است.
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت که حسن روحانی 
او را پنج ســال در این جایگاه حســاس نگه داشت، اساساً اعتقادی 
به ورود دولت به بخش ساختمان ســازی نداشــت و بارها نیز بر این 

موضوع تأکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد:

مردم از خرید صندوق های دولتی در بورس ضرر نمی کنند


