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 قیمت جدید انواع تایر
 مشخص شد

توســعه ایرانی-  
قیمت جدید انــواع تایر 
خودرو بر اســاس مصوبه 
ستاد تنظیم بازار مشخص 
شد. بر این اساس، قیمت 
مصوب یک حلقه الستیک پراید ۲,۲۵۸,۳۸۶ ریال، 
الستیک پژو ۲,۹۷۹,۴۷۱ ریال و الستیک سمند و 
ال ۹۰ معادل ۳,۲۱۰,۳۰۷ ریال تعیین شده است. 
همچنین قیمت یک حلقه الستیک کامیونی داخلی 
۱۲*۲۴ معادل ۲۴,۴۶۱,۸۷۰ ریال، الســتیک 
اتوبوســی - باری داخلی معــادل ۲۴,۰۵۹,۷۶۳ 
ریال و الستیک اتوبوســی - باری وارداتی معادل 

۱۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال مصوب شده است.
    

 قیمت سکه طرح جدید 
به ۸.۵ میلیون تومان رسید 

توســعه ایرانی- 
قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طــرح جدید 
در جریــان معامالت بازار 
آزاد تهران امروز شــنبه ۷ 
تیرماه ۱۳۹۹ به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسید. 
در جریان معامالت بازار آزاد تهران امروز شــنبه ۷ 
تیرماه ۱۳۹۹ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۸ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۲۰۰ 
هزارتومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۳۸۰ هزارتومان، 
ربع ســکه ۲ میلیــون و ۴۲۰ هزارتومان و ســکه 
یک گرمی یک میلیون و ۲۷۰ هزارتومان اســت. 
همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۷۷۲ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیــار ۸۳۴ هزار و 

۷۵۳ تومان است.
    

ورود خودرو های تایوانی به 
بازار خودرو ایران

خبرگزاری صدا و ســیما-  یک شــرکت 
خودروســاز ایرانی و شرکت لوکســژن تایوان در 
زمینه تولید و مونتاژ خودرو درداخل ایران قرارداد 
همکاری امضاء کردند. براساس قرارداد منعقد شده 
بین شرکت آذویکو ایران و لوکسژن تایوان، درآینده 
نزدیک محصوالت این خودرو ساز تایوانی درداخل 
ایران تولید وعرضه خواهد شد. شرکت خودروسازی 
لوکسژن تایوان، شریک تجاری شرکت دانگ فنگ 
چین اســت، اما قرارداد تولید خودروی لوکسژن 
بصورت مستقیم بدون هیچ واسطه ای با این شرکت 
به امضا رسیده، و شرکت دانگ فنگ در این موضوع 
هیچ دخالتی ندارد. اگرچه در سه سال گذشته به 
دلیل وجود تحریم های یکجانبه آمریکا بسیاری از 
خودروسازان حتی شــرکت های چینی همکاری 
خود را باشــرکای ایرانی قطع کرده اند، خبر ورود 
خودروساران تایوانی به بازار ایران، حکایت از بی اثر 
بودن این تحریم ها دارد ومی تواند رنگ وبوی تازه ای 

به بازار خودرو ایران بدهد.
    

پیشنهاد افزایش 40 درصدی 
قیمت سیمان

فارس-  دبیر انجمن 
ســیمان از ارائه پیشنهاد 
تولیدکنندگان به وزارت 
صنعت بــرای افزایش ۴۰ 
درصدی قیمت ســیمان 
خبر داد و گفت: قیمت جدید سیمان طی روزهای 
آینده تعیین خواهد شد. عبدالرضا شیخان با بیان 
اینکه پیشنهاد رشد ۴۰ درصدی قیمت سیمان از 
ســوی تولیدکنندگان به وزارت صنعت ارائه شده 
است، اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر هزینه 
های تولید باعث شد تا تولیدکنندگان درخواست 

تعدیل قیمت محصوالتشان را ارائه دهند.
    

 وجود ۵00 هزار خانه خالی 
در تهران

توسعه ایرانی-  سرپرست سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان تهران گفت: بیش از ۲۰ درصد 
از خانه های خالی کشور با عدد ۵۰۰ هزار واحد برای 
استان تهران است که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی 
به منابع اطالعات و چالش های قانونی امکان دریافت 
مالیات از صاحبان این امالک میسور نبود. نعمت اهلل 
ترکی از اشتغال ۸۵ هزار نفر در ســال ۹۸ خبرداد و 
گفت: مشخصات این افراد در سامانه ثبت شده است. 
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران اعالم کرد: بیش از ۲۰ درصد از خانه های خالی 
کشور با عدد حدود ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران 
است که متاســفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع 
اطالعات و برخی چالش های قانونی امکان دریافت 

مالیات از صاحبان این امالک میسور نبود.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

»سرگردان بانک ها شده ایم، کسی 
جواب درســت و درمان نمی دهد.«، 
»امــروز ۴۵ دقیقــه در صــف انتظار 
معطل شدم تا از سامانه تلفنی سازمان 
خصوصی سازی پاسخ بگیرم، آخرش 
هم نفهمیدم زمان دقیــق واریز پول 
چه وقتی است؟«، »ســامانه سعدی 
نه تلفنی دارد و نه پشــتیبانی درست 
و حســابی«، »هرچه پیــام می دهیم 
پیغام می دهد که به دلیل تعدد کاربران 
سوال تان را بپرسید تا بعد پاسخگویی 
شود و هنوز که هنوز است پاسخگویی 
نشــده! ایــن دقیقــا یعنی چــه؟«، 
»می خواهم سهامم را بفروشم، ولی از 
سجام و سعدی و ســامانه احراز هویت 
و این همه سامانه سردرنمی آورم.« و ... 
تمام این جمالت را فروشــندگان 
سهام عدالت بارها و بارها به خبرنگاران 
و رســانه ها گزارش می دهند. بانک ها 
می گویند که آنهــا فقط وکالت فروش 

را برعهده گرفته انــد و بقیه فرآیند در 
بورس و کارگزاری ها دنبال می شود و 
کارگزاری ها می گویند ما پول ســهام 
عدالت را حداکثر ۲ روز بعد از فروش به 
حساب بانک ها می ریزیم و خبر نداریم! 
حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت 
هم پاسخ مشابه بانک ها و کارگزاری را 
به رسانه ها می دهد. پاسخی که از نظر 
فروشندگان سهام عدالت گره چندانی 

از کار بسته آنها باز نمی کند.
ماجرای یک سهام پردردسر 

پرطرفدار! 
ســهام عدالت باالخره بعــد از ۱۵ 
سال در ۹ اردیبهشــت۹۹ آزادسازی 
شــد و از ششــم خرداد مجوز فروش 
سهام عدالت در ســال ۸۴ وارد زندگی 
ایرانی ها شــد. محمود احمدی نژاد، 
رییس جمهوری وقت اعتقاد داشــت 
که یکی از روش هــای توزیع عادالنه 
یارانه، فروش سهام شرکت های دولتی 
به مردم و در قالب ســهام عدالت است 
که البته چون این روش ســهامداری 

هیچ ساز و کار شفافی نداشت، پس از 
تحویل برگه هایی به ارزش ۵۰۰ هزار 
تا یک میلیون تومان به مردم، سال های 
طوالنی به حاشــیه رفت تــا اینکه در 
میانه دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس 
و اوراق بهــادار میزان ســود دریافتی 
سهام عدالت از ۴۳ شــرکت حاضر در 
سبد ســهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد 
ریال اعالم کرد. به عالوه ســود مصوب 
مجمع عمومی شرکت ها در این مدت 
۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال  اعالم شد 
و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت 
۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیــارد ریال و مانده 
طلب سود از شرکت ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ 

میلیارد ریال گزارش شد. 
پــس از تعییــن ســود ســهام 
عدالت،ســازمان خصوصی ســازی از 
مردم درخواست کرد که شماره شبای 
بانکی شان را در ســامانه ای وارد کنند 
تا سود ســهام عدالت به آنها پرداخت 
شود. مبلغ سود ساالنه رقم اندکی بود 

که برای خیلی ها جاذبه نداشت. از آن 
ســمت دولت معامله برگه های سهام 

عدالت را ممنوع کرده بود. 
اگر خرید و فروش سهام عدالت آزاد 
می شد، تعداد ســهامدار بازار سرمایه 
ایران به یکباره جهــش می کرد. بازار 
سرمایه ایران که در نیمه دهه ۹۰ فقط 
حدود ۱۰ میلیون ســهامدار داشت، با 
ورود حدود ۴۹ میلیون نفر ســهامدار 
عدالت، به جمعیت حدود ۶۰ میلیون 
نفری سهامداران می رســید که این 
موضوع برای متولیان بازار ســرمایه و 
کارشناسان نگران کننده بود. به همین 
دلیل دولت و مجلس به دنبال راهکاری 
بودند که آزادســازی سهام عدالت را با 

کمترین آسیب انجام شود. 
بر همین اساس مبنا بر آن شد که که 
سهامداران عدالت با دو روش مستقیم 
و غیرمستقیم سهام خود را آزاد کنند. 
ســهامداری به روش مســتقیم برای 
افرادی اســت که تمایل دارند ســهام 
شان را بفروشند و یا شــخصا در بازار 
ســرمایه معامله کنند و ســهامداری 
به روش غیرمســتقیم بــرای افرادی 
است که اختیار برگه های عدالت را به 
کارگزاران استانی می سپارند تا مشابه 
سازمان خصوصی سازی در سال های 
گذشته، سود ساالنه ســهام عدالت را 

برای دارندگانش واریز کند. 
بانک ها پول مان را نمی دهند

تاکنون چیزی حدود یک میلیون 
نفر ۳۰ درصد از ســهام عدالت خود را 
فروخته اند. بر اســاس گفته حسین 
فهمی، سخنگوی طرح آزادسازی سهام 
عدالت تا پایان خرداد حدود۲۰میلیون 
نفر از حدود ۴۷ میلیون نفر مشــمول 
سهام عدالت که در قید حیات هستند، 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخــاب کرده انــد و از این میان 
حدود یک میلیون نفر تاکنون ســهام 

عدالت خود را فروختند.
این روزها ارزش روز ســهام عدالت 
بین ۱۰ تــا ۱۱ میلیون تومان تخمین 
زده می شود و فروشندگان سهام عدالت 

که اکثــرا افراد کم بضاعت هســتند، 
می گویند که به پول فروش سهام شان 
احتیاج فوری دارند. برخی می گویند که 
اجاره خانه شان عقب افتاده است. برخی 
معطل خرید دارو و درمان شان هستند 
و برخی نگران هستند که تاخیر بانک ها 
در واریز پول ســهام عدالت با  جهش 
قیمت ها همزمان شــود و  ارزش پول 
شان بیشــتر بریزد و قدرت خریدشان 
کمتر شود.  فروشندگان سهام عدالت 
تقریبا از هیچ بانکی دل خوش ندارند. 
هر کدام از آنها اســم بانکی را به زبان 
می آورد. در ایــن میان روابط عمومی 
بانک ملت و بانک پاسارگاد به توسعه 
ایرانی می گویند کــه فرآیند فروش 
ســهام عدالت را باید از بورس دنبال 
کرد. آنها توضیح می دهند که بانک ها 
به محــض دریافت وکالــت فروش از 
مالکان سهام عدالت، اســامی آنها را 
فهرست می کنند و  به تفکیک سهام 
شرکت های بورســی موجود در سبد 
سهام عدالت، درخواست فروش را به 
کارگزاری هایشــان ارسال می کنند. 
به عنوان مثال به کارگزاری هایشــان 
در بورس گزارش می د هند که ۱۰۰ 
درخواست فروش سهام مس یا فوالد 
به بانک منتقل شده است.  سبد سهام 
عدالت شامل ۴۹ شرکت است که ۳۶ 
شرکت معادل ۷۰ درصد بورسی و ۱۳ 
شرکت معادل ۳۰ درصد آن غیربورسی 
هستند. در بین شرکت های حاضر در 
سبد ســهام عدالت ۳۱ درصد فلزات 
اساســی، ۲۴ درصد پتروشیمی، ۱۶ 
درصد پاالیشــگاه، ۱۲ درصد بانک و 
مابقی دیگر سهام کم ارزش قرار دارند 
و در واقع حدود ۸۷ درصد از کل سهام 
عدالت متعلق به پنج صنعت که در آن 

۱۴ شرکت هستند.
بانکها مدعی هستند که درخواست 
فروش سهام عدالت به سرعت و ظرف 
همــان روز به کارگزاری هــای بانکی 
ارسال می شــوند و به محض دریافت 
پول سهام از کارگزاری ها آن را در لحظه 

به حساب مشتریان شان می ریزند. 

 سیر فروش سهام عدالت
 در تاالر بورس

علی ابراهیمی سروعلیا، مدیرعامل 
کارگزاری بانک ملی درباره سرنوشــت 
سهام عدالت در کارگزاری ها به توسعه 
ایرانی می گوید که کارگزاری ها تالش می 
کند که سهام مردم را با باالترین قیمت 
ممکن و در زمان مناسب بفروشند. به 
عنوان مثال اگر در یک روز صف فروش 
سهام های فلزی شــکل گرفته باشد و 
نمادها منفی بخورند، سهام فروشندگان 
برگه های عدالت مشتریان فروخته نمی 

شود تا ضرر کنند. 
 او درباره تفاوت مبالــغ واریزی به 
حساب فروشندگان سهام عدالت هم 
توضیح می دهد که وجوه در چند مرحله 
و به محض فروختن سهم های مختلف 

به حساب مشتریان ریخته می شود.
به گفتــه ابراهیمــی واریز پول 
سهام عدالت مشتریان حداکثر دو 

روز طول می کشد. 
بانک ها می گویند مشــتریانی که 
مدت زیــادی در انتظــار واریز وجوه 
ســهام عدالت مانده اند، ممکن است 
شماره شبا نادرست نوشــته باشند و 
یا شماره شبا با کد ملی افراد مطابقت 
نداشــته باشــد و یا خط موبایل با کد 
ملی فروشــنده تطبیق نداشته باشد. 
سازمان خصوصی سازی این قوانین را 
برای جلوگیری از داللی سهام عدالت 
گذاشته است و بانک ها می گویند که 

موظف به اجرای آن هستند. 

چرا پول فروش برگه های عدالت واریز نمی شود؟

سرگردانیفروشندگانسهامعدالتدربانکها
بانک ها مدعی هستند که 
درخواست فروش سهام 
عدالت به سرعت و ظرف 

همان روز به کارگزاری های 
بانکی ارسال می شوند و به 

محض دریافت پول سهام از 
کارگزاری ها آن را در لحظه 

به حساب مشتریان شان 
می ریزند 

همتی با تأکید بر اینکه خیرخواهان می دانند که ارزپاشــی با مقابله با جریانات 
سفته بازی متفاوت اســت، گفت:  بانک مرکزی قطعاً با نوسانات سفته بازی مقابله 

می کند و روند ۳روز اخیر نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از بی ثباتی و 
تالطم جلوگیری می کند.

به گزارش »توســعه ایرانی«، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت 
اینستاگرامی خود به بیان نکاتی درباره نقدینگی و بازار ارز پرداخت و اعالم 

کرد: بانک مرکزی و سیاســت گذاری پولی و ارزی در شــرایط عادی 
کاری پیچیده اســت، البته این به معنی عدم بیان آنچه بانک 

مرکزی انجام می دهد، نیست و من نیز، بر این اساس، همواره تالش کرده ام صادقانه، 
سیاست ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شــکل گیری واقعی انتظارات را 
کاهش دهم، این بخشی از وظیفه من است. وی تاکید کرده است: در مقوله رشد 
نقدینگی، علی رغم اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست  پولی، 
حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت بار دیگر یادآور می شوم که رشد 
نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، 
منابع مقابله با کرونا، و تنخواه دولت، به ۲/۶ درصد رسیده است. حتی اگر 
دربدبینانه ترین حالت همین روند را تا آخر سال داشته باشد 

)که بسیار بعید است(، نرخ رشد نقدینگی کمتر از رشد سال گذشته بوده و در راستای 
همان هدف تورمی اســت. بی اطالعی برخی از اطالعات واقعی نباید دست آویزی 
برای تشویش اذهان و دمیدن بی ثباتی شــود. در این یادداشت آمده است: دالیل 
نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره هایی که تکانه های 
کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد، و آگاهی منابع 
خود را در بازار »نمی پاشد«. بانک مرکزی، قطعاً با نوسانات سفته بازی مقابله می کند 
و روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار، از هرگونه بی ثباتی و 
تالطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می دانند که ارزپاشی با مقابله با جریانات 
سفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار، و بانک مرکزی بدون 
هیچ هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، 

بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.

همتی: بانک مرکزی قطعًا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند

خبر

مرکز پژوهش های مجلس اعــالم کرد: ۳۴ 
درصد واحدهای مسکونی کشــور و ۴۲ درصد 
خانوارهای تهرانی اجاره نشــین هستند. مرکز 
پژوهش های مجلس در پژوهشــی در خصوص 
وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا 
با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از 
مستأجران اعالم کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، 
بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر 
قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت ها اقدامات 
حمایتی در برابر کرونــا وضع کنند. این برنامه ها 
بیشــتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به 
دلیل عدم پرداخت به موقع اجــاره بها و در نظر 
گرفتن فرصتی برای مســتأجران جهت تسویه 
پرداخت های معوقه به موجران اســت. در اغلب 
کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری 
حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ 
افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقاالت در نظر 
گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها برای 
جبران بخشی از خســارت های مالی و اقتصادی 
خانوارها بسته های حمایت مالی برای مستأجران 
و مالکان به صورت بالعوض یا وام در نظر گرفته اند.

آماری از اجاره نشینی در کشور
در این گزارش آمده: در ایران بر اســاس آمار 
سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود 
۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ 
درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد 
از واحدهای مسکونی روســتایی دارای تصرف 
استیجاری بوده اند. همچنین طبق آمار منابع ذی 
ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری 
تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ 
در کالنشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها 

بوده است. 
مرکــز پژوهش هــای مجلس با اشــاره به 
پیشــنهاد تمدید خودکار ۶ ماهــه اجاره نامه 
مستأجران از ســوی وزارت راه و شهرسازی به 
دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می افزاید: این 
پیشــنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر 
مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی 
و نگرانی مــردم از نقل و انتقال بــه واحدهای 
مسکونی جدید به دلیل شــیوع ویروس که به 
خصوص در کالنشهرها مشکالت زیادی برای 

شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

 اجاره بها، مستأجران 
را به حاشیه شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر 
در کشور به خصوص در کالنشهرها نشان می دهد 
با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور 
روزافزون در حال دور شــدن از استطاعت مالی 
خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و 
کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه های 

اقماری شده است.
همچنیــن در ۱۴ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که با تصویب 
ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن 
بنگاه های مشاور امالک که حدوداً دو ماه است 
به قراردادهای اســفند و فروردین واحدهای 
مسکونی اضافه می شود. بر اساس این مصوبه، 
قراردادهایی کــه اتمام آنها اســفند ۱۳۹۸ تا 
اردیبهشــت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط 
قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می شــوند 
و مالکان مجاز به اخراج مســتأجر نبوده و قوه 
قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این 
مصوبه نیز همانند ســایر مصوبات ستاد ملی 

مبارزه با کرونا یک الزام قانونــی و الزم االجرا 
اعالم شده است.

مصوبه مذکور مشــکل زمان جابه جایی را به 
صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش 
اجاره بها در ماه های آینده را در نظر نگرفته است؛ 
در حالی که به نظر می رسد این شرایط ویژه طی 
ماه های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی 
افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طوالنی 

مدت خواهد بود.
 چرا مداخالت دولت در ساماندهی 

بخش مسکن ناموفق است؟
عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات 

در حوزه مسکن در کشــور نیاز به بررسی عوامل 
ریشه ای دارد.

از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات 
اجرایی می توان به نبود زیرســاخت های الزم به 
عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام 
اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از 
جمله مالیات بر امالک خالی و مالیات بر عایدی 
فروش و اجاره مسکن، سیســتم یکپارچه ثبت 
قراردادها و معامالت نقل و انتقال و اجاره مسکن، 
توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و 
مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار 

از کنترل دولت می شود.

مرکز پژوهش های مجلس:

اجاره بها، کالنشهری ها را حاشیه نشین کرد


