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متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در اسفند سال 
1399 با جهشــی 94 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1398 به 

30.2 میلیون تومان رسید.
به گزارش فارس، گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران مرتبط 

با آخرین ماه سال 1399 منتشر شد.
بر اســاس این گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد 
مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی پایتخت در اسفند 
سال 1399 با 6.6 درصد افزایش نسبت به بهمن  ماه به 30.27 میلیون تومان 
رسید. این در حالی است که در اسفند سال 98 متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در تهران تنها 15.6 میلیون تومان به ثبت رسیده و در سال 

99 قیمت مسکن رشد نجومی 93.7 درصدی را تجربه کرده است.
در همین راستا در مناطق 22 گانه تهران، بیشترین بهای یک متر مربع 
واحد مســکونی در منطقه یک با قیمــت 68.72 میلیون تومان و کمترین 
قیمت در منطقه 18 با 12.13 میلیون تومان گزارش شــده است. به استناد 
گزارش، تعداد معامالت انجام شــده در اســفند سال 1399، 5.3 هزار واحد 
مسکونی ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل 34.6 درصد افزایش و نسبت به 
مدت مشابه سال 1398، 48.4 درصد کاهش داشته است. بیشترین معامالت 
انجام شــده پایتخت در اسفند ماه سال گذشته مرتبط با منطقه 5 بوده که 
14.7 درصد از معامالت بازار مســکن تهران را به خود اختصاص داده است. 
آمار مذکور مرتبط با آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی است و وزارت راه و 
شهرسازی پس از ارائه آمار در آذرماه سال گذشته همچنان نسبت به گزارش 

آمار تحوالت مسکن خودداری می کند.
سیاست دولت روحانی مهم ترین دلیل گرانی مسکن

این وضعیت آشــفته مسکن عمدتا ماحصل سیاست عدم حمایت دولت 
روحانی از ســاخت مسکن اســت. به اعتقاد کارشناسان مسکن، به جز تاثیر 
التهابات ارزی، مهم ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه 
و تولید مســکن با تحریک تقاضا )افزایش وام مسکن( طی پنج سال ابتدایی 
دولت تدبیر و امید بوده است. از ابتدای این دولت که عباس آخوندی وزیرراه 
و شهرسازی شد سیاست نساختن مسکن از سوی دولت دنبال شد تا جایی 
که بررسی ها نشان می دهد طی پنج سال ابتدایی دولت روحانی، ساخت وساز 
41 درصد کاهش یافت به طوری که تعداد صدور پروانه های ساختمانی از 223 
هزار و 828 فقره واحد در پایان سال 91 به 131 هزار و 910 فقره در پایان 
سال 96 رسید. بی توجهی به مسکن مهر و عدم تعیین طرح جایگزین برای 
آن، معلق ماندن طرح مســکن اجتماعی، تقلیل و بی توجهی به رهنمودهای 
طرح جامع مســکن، تعلیق طرح هایی همچون طرح پیشــگام و برنامه ملی 
بازآفرینی شهری و موارد دیگر ماحصل بیش از پنج سال تصدی وزارت راه و 
شهرسازی توسط عباس آخوندی بود که این کارنامه سبب شد مسئول بعدی 
نیز تا حدودی همین سیاست را به نوعی ادامه دهد مثال اسالمی وزیر جایگزین 
آخوندی اعالم کرد که مسکن ملی را اجرا می کند ولی بسیاری از متقاضیان 
این طرح معتقدند مسئوالن اجرایی فقط روی کاغذ طرح مسکن ملی را اجرا 

کرده اند و در میدان، خبر چندانی از این طرح نیست.

در اسفند 99

متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران 
از 30 میلیون تومان گذشت مرغ  کمیته ســاماندهی  تصمیم  اساس  بر 

کشور قیمت مصوب مرغ با 4500 تومان افزایش 
مجدد به 24 هزار و 900 تومان افزایش یافت اما 
صف های دریافت مــرغ به نرخ دولتی در نوروز 

هم تشکیل شد.
با وجود اینکه علی ربیعی سخنگوی دولت چند روز 
پیش، درخصوص گرانی ها گفت: دولت هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت کاال ها به خصوص کاال های اساسی 
تا پایان کار خود ندارد، اولین افزایش قیمت رسمی برای 
مرغ ثبت شد. قیمت مرغ با تصویب کمیته ساماندهی 
مرغ کشور با افزایش 4500 تومانی از 20 هزار و 400 
به 24 هزار و 900 تومان رســید. با این حال صف های 
دریافت مرغ با نرخ مصوب در میادین میوه و تره بار و 
فروشگاههای عرضه کننده در ایام نوروز نیز تشکیل شد و 
هنوز هم تشکیل می شود. همچنین با وجود اینکه قیمت 
مصوب مرغ از 20 هزار و 400 تومان به 24 هزار و 900 
تومان افزایش یافته اما در فروشگاهها تا کیلویی 41 هزار 
تومان عرضه می شود. در بررسی های میدانی مشخص 
شد، بسیاری از خرده فروشی ها مرغ های تحویل گرفته 
در روزهای قبل را با نرخ جدید به فروش می رسانند. 

همچنین به گزارش ایســنا، براســاس مشاهدات 
میدانــی و گزارش هــای رســیده از برخی محله های 
تهران قیمت مرغ گرم آماده طبخ در خرده فروشــی ها 
همچنان بیــش از 30 هزار تومان و در برخی مناطق 
حتی به 39 هزار تومان هم رسیده است. در حالی که 
به نظر می رسید در سال 1400 بازار مرغ به ثبات برسد 
و دیگر خبری از گرانفروشی و صفهای طوالنی نباشد، 
اما گزارش های رسیده حاکی از آن است که در برخی 
استانها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است 
و از طرفی قیمت این محصول پروتئینی نه تنها کاهشی 

نشده بلکه در بازه 30 تا 40 هزارتومان نوسان دارد.
با این وجود، عظیم حجت؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مرغداران گوشــتی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، در زمانــی که قیمت مرغ مصــوب 20هزار و 
400 تومان بود اظهار کرد: نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده 
درب مرغــداری 17 تا 20 هــزار تومان و مرغ گرم در 
خرده فروشی ها 21 تا 40 هزار تومان است. به طور کلی 
عرضــه با نرخ باالی 30 هزار تومان برای مصرف کننده 
منصفانه نیست و همواره در بحث توزیع نیاز به نظارت 

دارد. ضمن اینکه کمبودی در عرضه وجود ندارد.
وی در واکنــش به عرضه مــرغ با نرخ های باال در 
بازار گفت: سود عرضه مرغ با نرخ های 35، 36 و حتی 
40 هزار تومان هیچ گاه بدست تولیدکننده نمی رسد 

و نصیب دالالن و فروشندگان می شود.
همچنیــن به گزارش خبرگزاری فارس، طی یکی 
دو ماه گذشــته با جهش قیمت مرغ به کیلویی حدود 
40 هزار تومان، بســیاری می گوینــد، کاهش تولید 
باعث باال رفتن قیمت شــده است. وزارت صمت که 
باید در برابر گرانی قیمت پاسخگو باشد، بارها کاهش 
تولید را عامل گرانی دانسته است اما در مقابل وزارت 
جهاد کشــاورزی هم بر اســاس مســتندات و تعداد 
جوجه ریزی های انجام شده تاکید می کند تولید نسبت 

به سال گذشته هیچ کاهشی نداشته است.

مسئوالن وزارت جهادکشاورزی گفتند: در اسفندماه 
گذشته 125 میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام 
شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه ریزی 
به دســت می آید، بسیار بیشــتر از نیاز کشور است و 
ارزیابی شــده به غیر از یک مورد همه مرغداری ها به 
طور کامل جوجه ریزی کرده اند. حتی اشاره کردند امسال 
کمترین ابتال به بیماری در ماکیان بوده و سال طالیی 
از این نظر به حســاب می آید. در دیگرســو مسئوالن 
کشتارگاه های کشور اعالم کردند: ورودی کشتارگاه های 
تهران در اســفند ماه 37 و هشت دهم درصد کاهش 
یافته که این آمار را مســئول دامپزشکی استان تهران 

هم تایید کرد.
نقش دالالن و قاچاق در بازار مرغ

سیدعلی بابایی؛ مدیرکل دامپزشکی استان تهران 
گفت: بخشــی از مرغ در مرغداری ها اســت و به بازار 
نیامده است. مرغداران فکر می کنند با نزدیک شدن ماه 
رمضان قیمت باالتر می رود و به قیمت گرانتری خواهند 
فروخت و به این دلیل مرغهای باالی سه کیلوگرم در 
مرغداری ها فراوان است، حال اینکه وزن مناسب یک 

کیلو و 400 گرم باید باشد.
وی ادامه داد: بخشی از مرغ استانها که قبال به تهران 
می آمد به دلیل تصمیم اخیر استانداران برای عدم خروج 
مرغ از استان هایشان به تهران نیامده است. نکته دوم 
حرص و ولعی بین مردم برای خرید و ذخیره مرغ که 
مبادا قیمت گران تر شود یا کمبودی باشد، ایجاد شده 
و یخچال های خود را با مرغ 20 هزار و 400 تومانی پر 
کرده اند. نکته ســوم افزایش بیش از اندازه تقاضا برای 
مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از 17 کیلوگرم 
سال های گذشته به بیش از 30 کیلوگرم رسیده است.

مدیرکل دامپزشکی اســتان تهران افزود: دالالن 
حواله های خرید را به قیمت های بیشتری از واحدهای 
صنفی که مسئول توزیع مرغ دولتی است می خرند و 
در مغازه های خود کیلویی 30 هزار تومان یا بیشــتر 

می فروشند.
بابایــی گفت: وزارت صمت هر کیلوگرم مرغ را به 
واحدهای توزیع دولتی 19 هزار و 300 تومان می دهد 
که آنها مجازند به 20 هزار و 400 تومان به مردم بدهند 
که در یک ســهمیه 300 کیلویی آنها تنها 300 هزار 
تومان ســود دارند، اما اگر حواله را به دالل بفروشند 
تا چند میلیون بدون زحمت برایشــان سود دارد و در 

بی نظارتی این کار را می کنند.
وی با بیــان اینکه در روز های آینده با تامین مرغ 
زنده از اســتان های شــمالی، کمبود مرغ در اســتان 
تهران برطرف می شــود، گفت: مرغ به میزان کافی در 

مرغداری های کشور وجود دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اشاره به اینکه 
16 کشتارگاه از 21 کشتارگاه مرغ استان تهران، فعال 
است افزود: اســتان تهران، پنج درصد مصرف روزانه 
مــرغ خود را تولید می کند و بقیــه مرغ مصرفی این 
استان از استان های گلستان، مازندران و گیالن تامین 
می شود. امیدواریم با هماهنگی هایی که سه شنبه در 
جلسه ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست رئیس جمهور 
برگزار شد، میزان ورودی مرغ زنده به استان تهران در 

روز های آینده افزایش یابد.
 بابایی اضافه کرد: در شــرایط طبیعی، روزانه در 
حد 400 تا 450 تن ورودی مرغ در ســامانه »بهمن« 
داشتیم که کافی بود، اما در یک ماه اخیر حتی روزانه 
تا 850 تن مرغ به این سامانه وارد کردیم، ولی تقاضای 
غیر معمول مردم ناشی از ذهنیت کمبود مرغ، باوجود 
تولید کافی مرغ در کشور؛ به کمبود ها دامن زده است.

 همچنین سردار محمدرضا مقیمی؛ رئیس پلیس 
امنیت اقتصادی با اشــاره به کشف 50 تن مرغ احتکار 
شده اظهار کرد: با رصد بازار توزیع کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم توســط پلیس، بیش از 50 تن فرآورده های 
گوشــتی مرغ خارج از شبکه توزیع در مرکز و یکی از 
استانهای شرقی کشور که قصد خروج این فرآورده به 
خارج از کشور وجود داشت، کشف شد. فرمانده انتظامی 
اســتان اردبیل هم از کشف هشت تن مرغ قاچاق در 
شهرستان اردبیل خبر داد. همچنین مهرداد ویسکرمی؛ 
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس در گفت وگو 
با ایسنا گفت: مرغ لرستان به حالت قاچاق و نیمه قاچاق 

به خارج استان منتقل می شود.
عوامل خارج از بازار مرغ

همچنین حجت االسالم علی ارجمند عین الدین؛ 
مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد 
کشاورزی استان البرز، چند دلیل عمده که باعث گرانی 

مرغ در چند ماه گذشته شده را برشمرد:
1(حدود 20 ســال بود که انحصار مرغ الین ایران 
در انحصار دو شرکت انگلیســی بود، اما اخیرا  وزارت 
جهاد کشاورزی به ســمتی رفت که گفته می شد، تا 
حدود 50 درصد مرغ های الین مرغ، مرغ آرین ایرانی 
شــد و دشــمنان و عّمال داخلی آنها احساس خطر 
کردنــد، در نتیجه تالش کردنــد، این حرکت خطیر 
که در راســتای خودکفایی و  امنیــت غذایی بود را 

زمین گیر کنند.
2(بسیاری از مرغداری ها که نهاده های دامی مورد 
حمایت دولت را دریافت کرده بودند، در چند ماه اخیر 
از توزیع مرغ به صورت مصوب سرباز زده و بخش عمده 

تولید خود را به قیمت آزاد فروختند.
3(دالل بازی های بی حســاب و کتاب در بازار که 
همچون ســرطان در اقتصاد خرد و کالن ایران ریشه 
دوانده اســت، تا حدی که در بســیاری از ایام، قیمت 
مــرغ را عمال بازار بهمن تعییــن می کند نه نهادهای 

تولیدی و نظارتی.
4( احتکارهای عمده ای که توسط دالل ها صورت 
گرفته و آنها با دپوی انبوه مرغ یخ زده در سردخانه های 
زیر صفر، امیدوارند مرغ های احتکاری را به قیمت بیش 
از 50 هزار تومان در ماه مبارک رمضان روانه بازار کنند.
همچنین حبیب اســداهلل نژاد؛ نایب رئیس کانون 
انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص واردات مرغ آن هم 
با فوریت فاجعه بزرگی است، گفت: دولت با تخصیص 
نهاده های دولتی به مرغداران یارانه می دهد و با واردات 
مــرغ مجدد در این بخش هزینه می کند در حالی که 
بهتر بــود به جای هزینه مجدد نظارت، رصد و پایش 
در توزیع بیشتر می شد. کشور پتانسیل صادرات بیش 

از یک میلیون تن مرغ را دارد. 
وی اضافــه کرد: در عدد قرار بــود 130 میلیون 
قطعه جوجه ریزی داشته باشیم و براین مقدار هم نهاده 
تخصیص داده شــده است. اگر این تعداد جوجه واقعا 
به مرغ تبدیل شــوند و تحت فرآیند درستی به دست 
مردم برسد نه تنها کمبودی نخواهیم داشت بلکه مازاد 

تولید هم  داریم.
تشکیل کمیته ساماندهی مرغ

به گزارش خبرگزاری تســنیم، کمیته ســاماندهی 
مرغ کشــور به ریاســت وزیرجهاد کشاورزی و با حضور 
نمایندگانی از وزارت صمت و قوه قضائیه تشکیل جلسه داد 
و در اولین مصوبه خود، قیمت مرغ را از کیلویی 20هزار و 

400 تومان به 24 هزار و 900 تومان افزایش داد.
بر این اســاس قیمت مرغ منجمد درب سردخانه 
کیلویــی 18 هزار و 800 تومان، مــرغ منجمد برای 
مصرف کننده کیلویی 19 هزار و 800 تومان، مرغ زنده 
درب کشتارگاه کیلویی 17 هزار و 100 تومان، آماده 
طبــخ در میدان بهمن کیلویی 23 هزار و 300 تومان 
و قیمت مرغ آمــاده طبخ برای مصرف کننده کیلویی 

24هزار و 900 تومان تعیین شد.
گفتنی است، به دنبال مصوبه ستاد تنظیم بازار که 
روز دهم فروردین ماه به ریاست رئیس جمهور برگزار 
شد یک روز بعد، کمیته تخصصی ساماندهی بازار مرغ 
و تخم مرغ تشکیل شد. این کمیته با ریاست وزیر جهاد 
کشــاورزی و با عضویت قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در امور بازرگانی و دیگر مســئوالن مربوطه 

تشکیل شده است.
این کمیته با داشتن اختیارات کامل از سوی ستاد 
تنظیم بازار برای برنامه ریــزی تولید و توزیع مرغ، از 
طریق شــرکت های تولیدکننده عمده مــرغ و نیز با 
همکاری و خدمت گرفتــن از ظرفیت مرغ داری های 

دیگر کارهای الزم را انجام می دهد.
همچنین براســاس ابالغیه اتاق اصناف ایران در 
نخستین جلســه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که به 
ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا اطالع ثانوی 
عرضه مرغ تکه ای)قطعه شده( در کلیه واحدهای صنفی 

ممنوع اعالم شد.
بــر این اســاس قیمــت مصوب مرغ گــرم برای 
مصرف کننده جهت عرضه در واحدهای صنفی 24هزار 
و 900 تومان در هر کیلو گرم تعیین شــده است. در 
این راســتا صرفا واحدهای صنعتی منتخب ، مجاز به 
بسته بندی مرغ قطعه شده هستند و بازرسان سازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان ، واحدهای بســته بندی 
بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آن به طور 
پیوسته رصد خواهند نمود تا از سقف مصوب قرارگاه 

استانی تجاوز نکند.
گفتنی است در این خصوص برخورد با متخلفین 
ایــن مصوبه از امــروز چهاردهم فروردین به شــدت 
بعمل می آید و نظارت و بازرســی توســط نمایندگان 
ســازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و اتاق های اصناف و سایر نهادهای 
مسئول برای اجرای دقیق دستورالعمل ابالغی در دستور 

کار قرار گرفته است.

صف های نوروزی مرغ با وجود افزایش قیمت دولتی
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ادامه روند نزولی 
سال گذشته خود، در نخستین هفته کاری سال 1400هم باز 

دچار افت سنگین شد.
به گزارش خبرنگارما، دماسنج بازار سرمایه که سال گذشته را 
با کارنامه پرفراز و فرودی پشت سر گذاشته بود در روز شنبه هفتم 
فروردین ماه سال جدید ابتدا اندکی رشد کرد اما در سه روز کاری 
هشتم، دهم و یازدهم فروردین ماه 1400 به روند نزولی برگشت و 
برهمین اساس کانال یک میلیون و 300هزار واحدی را از دست داد.

کارشناســان معتقدند مهم ترین دلیل روند کاهشــی بورس، 
بی اعتمادی سهامداران به وعده های مسئوالن دولتی از جمله وزیر 
اقتصاد اســت که طی روزهای اخیر وعده داد که چشم انداز بورس 
در سال جدید مثبت خواهد بود. این وعده در حالی است که سال 
گذشته مسئوالن دولت تدبیر و امید از جمله حسن روحانی بارها 
مردم را به ســرمایه گذاری در بورس دعوت کردند و حتی شخص 
رئیس  دولت در 16 مردادماه 99 از مردم خواست همه چیز را به 
بورس بسپارند اما سه روز پس از این فراخوان روند سقوط بورس 
آغاز شــد و اغلب ســهامداران که با وعده دولتی ها به بورس آمده 

بودند به تدریج با زیان سنگینی مواجه شدند.
براین مبنا، شاخص بورس که در19مرداد99 تا کانال دومیلیون 
و 100هزار واحدی رشد کرده بود در زمستان با ریزش یک میلیون 
واحدی به یک میلیون و 100هزار واحد ســقوط کرد که این افت 
موجــب زیان 50 تا 80 درصدی ســهامداران تازه وارد به بورس 
شد. نکته عجیب در این میان اینکه اغلب همان مسئوالن دولتی 
که مردم را به بورس فراخوانده بودند در روزهای نزولی یا سکوت 
اختیار کردند یا اینکه اساسا توپ را به زمین مردم انداختند و مدعی 
شدند که کسی بابت سود در بورس تضمین نداده است و حضور در 
بازار سرمایه ریسک خودش را دارد. این ادعاها در حالی است که 
مسئوالن دولت در زمان عرضه صندوق پاالیش یکم مدعی شدند 
که مردم با خرید واحدهای این صندوق ســود می کنند اما پس از 
گذشت شــش ماه از عرضه این صندوق خریداران واحدهای این 

صندوق همچنان در ضرر هستند.
بی اعتمادی به وعده های دولتی ها

این وضعیت به بی اعتمادی مردم به وعده های دولتی ها دامن 
زد و موجب شــد اغلب ســهامداران از هر فرصتی برای خروج از 
بورس اســتفاده کنند. در همین باره خبرگزاری تســنیم نوشت: 
تعطیالت نوروز هم تمام شــد اما حکایــت بورس، همچنان باقی 
است. بیش از 99 درصد سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از 
تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شــامل حقوقی ها و بورس 
بازان حرفه ای اســت منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد 
تــا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو »میل«، تا باقی 
است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و 
نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاســازی 
بازار بورس ممکن نیســت. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر 

بازار، راه حلی متناسب می طلبد.
میثم موســائی، رئیس  انجمن علمی اقتصاد اسالمی ایران هم 
طی مقاله ای با  اشاره به فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه به ارائه 
راهکاری در این باره پرداخت و گفت: به نظر می رسد مهم ترین جزء 
راه حل مسئله، این است که اول بپذیریم بورس در تله بی اعتمادی 
و تله ارزندگی گیر کرده اســت. و نیروهای بازار بورس به تنهایی 

قادر نیستند بازار را به تعادل جدید برسانند.
نکته مهم دیگر این است که ارزش اسمی اغلب سهام براساس 
همه شاخص های اقتصادی بسیار کمتر از قیمت واقعی آنهاست؛ 
مثال ساده آن بورس فلزات، پاالیشگاه ها، بانک ها و مخابرات است 

که با یک دانش تخصصی قابل مشاهده است.
راه حل پیشنهادی نمی تواند از دو گزاره باال تأثیر نپذیرد، گزاره 
اول به ما دیکته می کند اوالً دولت باید در شرایط فعلی در بورس 
دخالت کند، ثانیاً با جلوگیری از ریزش بورس درصدد بازســازی 
اعتماد از دســت رفته باشــد. زیرا برای همه نظام های اقتصادی 
سرمایه ای باالتر از سرمایه اجتماعی که اعتماد مهم ترین جزء آن 
است وجود ندارد از دست دادن کامل این سرمایه به معنی افتادن 
در سراشــیب سقوط و فروپاشی است، ثالثاً برای سهامداران خرد 
انگیــزه کافی برای ماندن در بازار بورس فراهم گردد. هزینه ای که 
از دست دادن سرمایه اجتماعی، در آینده برای نظام دارد آن قدر 
بزرگ اســت که انجام هر هزینه ای را در کوتاه مدت، توجیه پذیر 
می سازد. رابعا اگر قبول کنیم که در حال حاضر ارزش اغلب سهام 
به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنهاست به عبارت دیگر اغلب آنها 
بســیار ارزنده هستند و در بلندمدت رشد خواهند کرد می توانیم 
از این گزاره برای ایجاد شــرایط الزم بــرای پایان دادن به انتظار 
سهامداران بزرگ و حقوقی ها برای به تعویق انداختن خرید و برای 
برابــر کردن ارزش فعلی امروز و ارزش انتظاری فردا در نگاه اغلب 

سهامداران خرد استفاده کنیم.
یک راه حل ساده

یک راه حل ساده و کم هزینه برای مسئوالن بورس و دولت این 
است که برای مدتی البته فقط برای مدتی محدود که لزومی ندارد 
مدت آن اعالم شــود حد پایین نوسانات قیمت سهام را صفر قرار 
دهنــد؛ تعیین این دامنه هزینه ای بر دولت تحمیل نمی کند اما از 
ریزش بیشتر سهام جلوگیری می کند و این احساس که سهامداران، 
شاهد آب شدن پس اندازهای خود هستند را از بین می برد. در میان 
مدت کافی اســت مجدداً شاخص ها رشــد کنند، اعتماد تا اندازه 
زیادی بازسازی می شود، پرداخت سود 25 درصد برای سهامداران 
جزء، قدم مبارکی است اما کافی نیست، اختصاص بخش بیشتری 
از صندوق ذخیره ارزی به خرید ســهام در بورس، موظف کردن 
سهامداران حقوقی به رعایت ضوابطی که به حفظ بازار کمک کند 
و پذیرش مسئولیت اجتماعی و ارزیابی مجدد دارایی شرکت های 
دولتی، بانک ها، پاالیشگاه ها و صنایع فلزی و غیرفلزی و پرداخت 
سود در قالب افزایش سرمایه و جایز و... می تواند بخشی از راه حل 

خروج از وضعیت فعلی باشد.

 روند نزولی بورس
 در نخستین هفته 1400تکرار شد

آگهیمزایدهاموالمنقول
پرونده اجرایی له میترا نبیری فرزند فضل اله متولد 1355/06/23 کد ملی 0530471663 علیه 
وراث مرحوم محمدتقی خزاعی فرزند میرزا علیخان با شــماره ملی 0532139828 به نامهای 
وانیا و کیاوش خزاعی فرزندان محمدتقی به شــماره ملی 0522084184 و 0521729769 به 
قیمومیت حســن فهامی با استناد سند ازدواج شماره 16826-1384/03/10 تنظیمی دفترخانه 
ازدواج شــماره 4- اراک در قبال مبلغ 72/250/000/000 ریال بهای تعداد 500 عدد ســکه 
طــای تمام بهار آزادی و مبلغ 3/612/500/000 ریال نیم عشــر اجرایی متعلقه تشــکیل و 
به کاســه 9901386 در این اداره به جریان گذارده شــده اســت و اجراییه صادر و در مورخ 
1399/07/14 از طریــق ســامانه ثنا به مدیــون اباغ و رعایت مــاده 111 آیین نامه اجرا نیز 
گردیده اســت سپس به درخواست وکیل بســتانکار خودرو سواری هیوندا سوناتا YF2400 به 
شــماره انتظامی ایران 47-887 د 21 به مالکیت ابوالفضل آجرلو توسط پلیس راهور بازداشت 
گردیده که مشخصات خودروی بازداشتی حسب اعام کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
می باشد: نوع: سواری، سیستم: هیوندایی سوناتا YF2400، مدل: 2014، رنگ: سفید متالیک، 
 KMHEC41CBEA664337 :شــماره شاســی KEEA432401G4 :شــماره موتور
وضعیت موتور: ســالم در حد مدل، قابلیت شماره گذاری: مطابق قوانین راهور، سایر مشخصات: 
الســتیک ها 50 درصد، با اســناد آن مطابقت دارد، ارزش پایه: 7/000/000/000 ریال معادل 
هفتصد میلیون تومان توسط کارشناس رســمی دادگستری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در 
قبال قسمتی از طلب بستانکار)خانم میترا نبیری( و نیم عشر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه 
در روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
اراک از طریق مزایده به فروش می رســد شــرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است و همچنین خریدار می تواند در وقت 
مقرر در جلســه مزایده شــرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک، 
پارکینگ خاتم دیدن نماید. ضمنا کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار 
اســت. کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های 
مذکور مشــخص نیست و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و عوارض 
شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/1/14
ادارهکلثبتاستانمرکزی-واحداجرایثبتاراک م الف 2

)احضاریهتعزیراتحکومتی(
با توجه به اینکه آقای علیرضا ترک فلک فرزند ابوالقاسم طی دادنامه 
غیابــی به شــماره 1399002260150001019 مورخه 99/12/26 
صادره از شــعبه هیئت بــدوی تعزیرات حکومتی همــدان به اتهام 
گرانفروشــی محکوم به پرداخت مبلــغ 2 میلیارد و 20 میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت و اســترداد مبلغ 10 میلیون و 100 هزار 
ریال به انضمام هزینه کارشناســی در حق شاکی خصوصی محکوم 
گردیده اســت لذا طبق این آگهی به شما اباغ می گردد ظرف مدت 
یــک ماه از انتشــار این آگهی فرصت دارید نســبت به رای صادره 

واخواهی نمایید.
»دفترشعبههیئتبدویتعزیراتحکومتیهمدان-حسینزاده«

برگ سبز خودروی سواری سایپا تیبا به شماره پاک 686 و 57- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی 
 NAS811100J5779477 و شــماره شاسی M15/8516414 مدل 1397 و شــماره موتور

______________________________________________مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهیفقدانمدرکتحصیلی-نوبتدوم

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب اعظم ســیاحی فرزند صبیح به شــماره شناســنامه 16 صادره از 
دشــت آزادگان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشــته علوم تربیتی- آموزش ابتدایی صادره از واحد 
دانشــگاهی اهواز با شــماره 12/957011 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســامی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر 
)فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

اخطاروابالغ
آقای امید شــاهرخ آبادی فرزند عباس، همسر شما بانو مریم برآبادی فرزند حسین به موجب 
حکــم صادره از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود دارد لذا به موجب 
این آگهی به شــما اخطار و اباغ می گردد که پس از نشــر آن ظرف یک هفته به دفترخانه 
مراجعه و ذیل اوراق و اســناد را امضا در غیر این صورت طاق همســر شما یکطرفه به ثبت 

خواهد رسید. شماره دادنامه 9909975255001100-99/9/11
عباسمطهرینژاد-سردفترازدواج9وطالق۲سبزوار

نشانی: سبزوار- خیابان بیهق- نبش بیهق 37- دفتر ازدواج 9 و طاق 2 سبزوار

کارت هوشــمند ماشــین کامیــون کشــنده به نــام مجید 
طاهرخانی فرزند نصرت اله به شــماره هوشــمند 2671399 
و شــماره شاســی  انتظامــی 78-874 ع 79  و شــماره 
موتــور  شــماره  و   NADG3DV23CH611974
ISLE3753087679537 به رنگ سفید مدل 1391 شرکت 

سایپا دیزل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صندوق بین المللی پول گزارش داد: سهم 
دالر از حساب ذخیره ارزی کشورها به کمترین 

میزان در 25 سال گذشته رسیده است.
به گزارش خبرگــزاری فارس به نقل از رویتزر، 
صندوق بین الملل پول دیروز گزارش داد که در سه 
ماهه پایانی سال گذشته سهم دالر از حساب ذخیره 
ارزی کشورها به کمترین میزان خود از سال 1995 

تاکنون رسیده است.

در واقــع بانک های مرکزی کشــورها در بعضی 
مــوارد برای تقویــت ارزش پول ملی خود و یا برای 
پرداخت تعهدات دست به ذخیره سازی ارزهای مرجع 

بین المللی می زنند.
در ســه ماهه پایانی ســال گذشته سهم دالر از 
حســاب ذخیره ارزی کشورها به 59 درصد رسیده 

که از سال 1995 به بعد بی سابقه بوده است.
در سال 1995 سهم دالر از حساب ذخیره ارزی 

بانک های مرکزی کشورهای جهان 58 درصد بود.
در سه ماهه سوم سال 2020 نیز این رقم 60.5 

درصد بوده است.
علی رغم این کاهش البته دالر همچنان بیشترین 
ســهم را در میان ارزهای موجود در حساب ذخیره 

بانک های مرکزی کشورهای جهان دارد.
بیشترین ســهم دالر از حســاب ذخیره ارزی 
کشــورها مربوط به ســال 2001 با رقم 73 درصد 

بوده است.
سهم یورو نیز از این حساب ذخیره ارزی کشورها 
در ســه ماهه پایانی سال گذشته 21.2 درصد بوده 
اســت که باالترین میزان از سال 2014 تا کنون به 

شمار می رود.
در واقع در حال حاضر طال، یورو و یوآن چین از 
جمله دارایی هایی هستند که بیشترین سهم را پس 
از دالر در حساب ذخیره ارزی کشورهای جهان دارند.

صندوق بین المللی پول خبر داد

کاهش شدید سهم دالر در حساب ذخیره ارزی کشورها

مدیر پروژه کارت های اعتباری شــرکت 
کارت  دریافت  مرکزی شرایط  سپرده گذاری 

اعتباری سهام عدالت را تشریح کرد.
ســمیه محمدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه رونمایی از کارت اعتباری سهام عدالت توسط 
مراجع باالدســتی صورت گرفته است، اظهار کرد: 
برخی بانک ها زیرســاخت ها را پیاده سازی و برخی 
پیاده ســازی نکردند. تا قبــل از ایام نوروز دو بانک 
ملی و تجارت زیرســاخت های الزم را پیاده سازی 
کرده بودند و تا دو هفته مانده به ســال نو بیش از 
3000 درخواست از سوی مشموالن سهام عدالت 
که روش مســتقیم یا روش غیرمســتقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، به سمت 
شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد.

وی ادامه داد: در اعطای کارت اعتباری ســهام 
عدالت نکاتی وجود دارد که ســهامداران باید دقت 
کنند. نخست آنکه، سهامدارانی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی 
سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی توانند کارت 
اعتباری دریافت کننــد. نکته دیگر اینکه اگر یک 
مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد 
که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد 

نمی تواند کارت اعتباری دریافت کند.
مدیــر پــروژه کارت هــای اعتباری شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی با تاکید بــر اینکه فرایند 
تسهیالت کمی زمان بر اســت، گفت:  این فرایند 
در بانک هــای ملی و تجارت به صورت الکترونیکی 
انجام می شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری 

داشته باشد. البته ســهامدار حتما باید در سامانه 
سجام ثبت نام کرده باشد.

محمدی ادامه داد: کارت اعتباری هم فیزیکی 
نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای 
مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری ســهام 
عدالت دریافت کرده اســت، می تواند به فروشگاه 
طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی 
که بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می تواند 

به هر فروشگاهی مراجعه کند.
وی به این ســوال که آیا فقط دو بانک مذکور 
کارت اعتباری سهام عدالت را صادر می کنند؟ پاسخ 
داد: با مابقی بانک ها هم تفاهم نامه منعقد شده است. 
کار حساس و زمان بر است و بانک ها باید جوانب و 
ریسک ها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار 

را کنــد می کند. حدود 10 بانــک کار را به صورت 
موازی پیش می برند و مشــموالن هم بین بانک ها 
حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم 
را برگزیده اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال 
کنند. به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، به طور کلی 60 درصد دارایی 
سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین 

60 درصد کارت اعتباری صادر می کند.
محمدی تاکیــد کرد که شــماره موبایل فرد 
خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت 
داشــته باشــد و اطالعاتی که در بانک ثبت کرده 
اســت باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن 1569 
نیز به طور شبانه روزی پاسخگوی سواالت مشموالن 

است.

شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

قیمت نفت خام پس از اینکه اعضای اوپک پالس در انتهای اجالس 
خود تصمیم گرفتند کاهش تولید کنونی خود را به تدریج کمتر کنند، 

بیش از 3 درصد جهش کرد.
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت خام پس از اینکه اعضای 
اوپک پالس در انتهای اجالس خود تصمیم گرفتند کاهش تولید کنونی خود 

را به تدریج کمتر کنند، بیش از 3 درصد جهش کرد.
تا ساعت 12:33 ظهر جمعه به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشکه 
نفت خــام برنت، بنچ مارک بین المللی نفــت، 3.04 درصد جهش کرد و به 

64.65 دالر بازگشت.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین غرب تگزاس آمریکا، 

دابلیوتی آی، 3.52 درصد جهش کرد و به 61.24 دالر رسید.
اعضای اوپک پالس در پایان جلسه پنج شنبه شب خود که با هدف تعیین 
سیاست گذاری نفتی آنها در آینده برگزار می شد به این نتیجه رسیدند که از 

ماه می به تدریج از میزان کاهش تولید خود بکاهند.
در حال حاضر اعضای اوپک پالس روی هم رفته 7 میلیون بشکه در روز 
کمتر نفت تولید می کنند و عربســتان ســعودی هم 1 میلیون بشکه در روز 

دیگر به صورت داوطلبانه از تولید خود کاسته است.
البته رویترز در باره تصمیم اوپک پالس نوشت: این گروه علی رغم آنکه 
تصمیم گرفته بین ماه های می تا جوالی 1.1 میلیون بشکه در روز به عرضه 
نفــت خود به بازار جهانی اضافــه کند، اما هنوز عرضه نفت را به میزان قابل 

توجهی پایین نگه داشته است.
شکل گیری موج های جدید شیوع کرونا در جهان البته چشم انداز تقاضا 
را تا حدودی مخدوش کرده و از ســوی دیگر اعمال محدودیت های شدید و 
حتی قرنطینه های سراســری در برخی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه 

نیز می تواند تأثیر منفی بر تقاضای نفت در بازار بگذارد.
طی روزهای گذشــته هم بازار تقریبا همین انتظار را از خروجی نشست 
اوپک پالسی ها داشت و این نگاه باعث شده بود تا شاهد افزایش نسبی قیمت 

نفت در بازار جهانی در جلسات معامالتی اخیر باشیم.

جهش 3 درصدی قیمت نفت 
پس از تصمیم اوپک پالس

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: در حال حاضر 
ذخایر برفی شرق تهران مطلوب نیست و این موضوع نگران کننده 

است.
محمدرضا بختیاری در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره به 
تامین آب تهران در تابســتان 1400 گفت: در حال حاضر ذخایر برفی شرق 

تهران مطلوب نیست و این موضوع نگران کننده است.
او ادامه داد: زمانی که ذخیره برف کاهش پیدا می کند، قطعا آب ورودی 
به ســد ها نیز کمتر می شود، همیشه در این موقع سال در باالدست سد های 
لتیان و الر 6 تا 6.5 متر ارتفاع برف داشــته ایم اما اکنون حداکثر ارتفاع یک 

متر است و این هشدار بسیار سنگینی است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه در حال حاضر بخش 
زیادی از منابع آب شــهر تهران را در شرق اســتان از دست داده ایم، افزود: 
پیش بینی می کنیم تابســتان امسال شبیه تابســتان 1397 و سخت باشد، 
متاسفانه آب رودخانه ها محدود است، وقتی ذخیره برف کم باشد ورودی به 

سد ها کاهش پیدا می کند و به بقیه سامانه ها نیز فشار وارد می کند. 
بختیاری اضافه کرد: وارد مدار شدن تصفیه خانه ششم کمک بسیار زیادی 
به تامین آب شهر خواهد کرد و به دلیل رینگ شدن شبکه می توانیم تامین 
آب را مدیریت کنیم. وی درباره احتمال تغییر کیفیت آب در فصل تابستان 
تاکید کرد: اگر مردم همکاری کنند و مشکلی پیش نیاید به هیچ عنوان دچار 

افت کیفیت آب نخواهیم بود.

به دلیل کاهش ذخایر برف مطرح شد

هشدار آبفا درباره کمبود آب در تهران 

یک کارشناس اقتصادی با  اشاره به کاهش 
اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران در سال 1400 گفت: 
با تمرکز بر موضوع »کیفی ســازی تولیدات« 
انتظــار می رود به رقمی باالتر از رشــد 3.2 
درصدی اقتصاد در این ســال دست یابیم که 
توسط صندوق بین المللی پول پیش بینی شده 

است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صمد عزیزنژاد در 
برنامه تیتر شبکه خبر گفت: موضوع رونق اقتصادی 
ایران با توجه به تحوالتی که در اقتصاد در بخش های 
مختلفی شــکل گرفته از نیمه دوم سال 99 مطرح 

شده است.
وی افزود: نشانه های رشد مثبت اقتصاد ایران در 
3 ماه دوم، سوم و چهارم ظاهر شد که در پایان سال 

99 با رشــد 2.2 درصدی با فرض وجود نفت و 1.9 
درصدی بدون وجود نفت به ثبت رسید.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال 1400 
با توجه به اهمیــت مقابله با کرونا و توانمندی های 
داخلی درباره تولید واکســن کرونا و واکسیناسیون 
افراد آسیب پذیر تا اردیبهشت و 80 درصد هموطنان 
تا پایان امسال، نشانه های خوبی از رشد اقتصاد ایران 

بوده و تحریم ها را کم اثر کرده است.
وی گفت: البته شواهد نشان می دهد تحریم های 
آتی، حتی اثری کمتر از تأثیرات تحریم در سال های 
98 و 99 خواهند داشت و بر اساس پیش بینی ها در 

سال 1400 اثر منفی تحریم کاهش می یابد.
عزیزنژاد تأکید کرد: ورود بخش های دانش بنیان 
به عرصه های مختلف کشــور به عنــوان علومی که 

تحریم ناشدنی هســتند، ارزش افزوده باالیی برای 
کشور ایجاد کرده اســت به طوری که در سال 99، 
حدود 700 شــرکت دانش بنیان در کشور مشغول 
به فعالیت بودند؛ بنابراین با فعالتر شدن شرکت های 

دانش بنیان، رشد اقتصادی افزایش خواهد داشت.
این کارشــناس اقتصادی افــزود: بر مبنای این 
شــواهد، پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره 
رشد 3.2 درصدی اقتصاد ایران هم، با تأکید بر این 
موارد بوده است که با تمرکز بر موضوع »کیفی سازی 
تولیدات« انتظار می رود حتی به رقمی باالتر از میزان 

پیش بینی صندوق برسیم.
وی ادامه داد: رشد تولیدات داخلی زمانی سودمند 
است که خروجی رشــد اقتصادی با زیربخش های 
مرتبط با آن، هماهنگ باشــد؛ نمی توان همزمان با 

رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ بیکاری بود.
در ادامه برنامه، مروی دیگر کارشناس اقتصادی 
درباره رشد اقتصادی کشور گفت: استقراض از بانک 
مرکــزی و افزایش پایه پولــی موجب افزایش تورم 

خواهد شد.
وی تأکید کرد: با تزریق منابع ارزی، تورم کاهش 
می یابد، اما در بلندمدت با تشــویق واردات، بخش 

زیادی از تولیدکنندگان آسیب می بینند.
شــاکری، دیگر کارشــناس اقتصادی نیز گفت: 
آنچه منجر به تورم می شود رشد نقدینگی است، نه 

افزایش پایه پولی.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می شــود 
چشــم انداز اقتصادی در سال 1400 نسبت به سال 

قبل تغییر کند، تورم انتظاری کاهش داشته است.

یک کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در سال 1400


