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خبر اقتصادی
همتی خبر داد:

عرضه صدها میلیون دالری ارز
در بازار

توسعه ایرانی-
رئیسکلبانکمرکزی
ضمن تاکیــد بر اینکه
تعــادل بــه بــازار ارز
برخواهد گشت ،گفت:
طی چند روز گذشــته صدها میلیون دالر از سوی
بازارسازدربازارعرضهشدکهخیلیازبرنامهآنهایی
که در تالش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودند را
خنثیکرد.عبدالناصرهمتیدردیدارباهیاترئیسه
اتاقبازرگانیایران،ضمنتاکیدمجددبراینکهحجم
ذخایراسکناسکشوردرمقایسهباسالهایگذشته
بسایر خوب است .اظهار کرد :مشکل بازار عمدتا از
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز به خاطر
مشکالت کرونا در ابتدای سال نشأت گرفته است
و با افزایش تدریجی عرضه ارز خصوصا ایفای تعهد
از سوی صادرکنندگان در این بازار و هدایت بانک
مرکزیتعادلبهبازارارزبرخواهدگشت.

معضلی که به تعیین سقف اجارهبها از سوی رئیسجمهور انجامید

بازار زیرزمینی اجاره و فصل سرد مستاجران

آخرین قیمتها
از بازار سکه و ارز

دیروز در بازار طال،
ســکه و ارز قیمتهــا
روند افزایشی داشتند.
قیمت سکه تمام بهار
آزادی طــرح جدید در
بازار دیروز با افزایش  ۱۸۰هزار تومانی ،به هشــت
میلیون و  ۷۳۰هزار تومان رسیده و هر گرم طالی
 ۱۸عیارنیز ۸۵۳هزارو ۶۰۰توماندرطالفروشیها
معامله شــد که  ۶۰۰۰تومان افزایش قیمت دارد.
همچنین ســکه تمام طرح قدیم با افزایش ۱۵۰
هزار تومانی نسبت به دیروز هشت میلیون و ۴۵۰
هزار تومان داد و ســتد شــد .قیمت نیمسکه نیز
چهار میلیون و  ۴۵۰هزار تومان و قیمت ربع سکه
دو میلیون و ۴۵۰هزار تومان اســت که هر کدام به
ترتیب  ۷۰و  ۳۰هزار تومان افزایش قیمت داشت.
سکهگرمیهمافزایش۵۰هزارتومانیراتجربهکرده
ویکمیلیونو ۳۲۰هزارتومانفروختهشد.

ضوابط جدید خرید و فروش
طالی آب شده اعالم شد

توسعه ایرانی-
طبق اطالعیه منتشره
از سوی اتحادیه طال و
جواهر از اول مرداد ماه
طالهای آبشــده برای
خریدوفروشوانتقالبیناعضایصنفیوبنکداران
باید دارای جواب ثبت شــده در سیســتم گویای
اتحادیهباعیار ۷۳۵بهباالباشد.اتحادیهفروشندگان
و سازندگان طال ،جواهر ،نقره و سکه تهران با انتشار
اطالعیه ای اعالم کرد که بر اســاس مصوبه جلسه
برگزار شــده با حضور جمعی از اعضــای صنف و
هیات مدیره اتحادیه ،به اطالع میرســاند از تاریخ
 ۰۱/۰۵/۱۳۹۹طالهای آبشده قابل قبول ،جهت
خرید و فروش و نقــل و انتقال بین اعضای صنفی و
بنکداران باید دارای جواب ثبت شــده در سیستم
گویایاتحادیهباشدوعیارآنجهتثبتدرسیستم
گویاالزاما ۷۳۵بهباالباشد.الزمبهذکراستکهازاول
مردادماه،آبشدههایباعیارکمتراز ۷۳۵بهرسمیت
شناختهنخواهندشدوهرگونهخریدوفروشونقل
وانتقالآبشدهباعیارکمتراز ۷۳۵تخلفخواهدبود.

کدام سهامداران سود
بیشتری کردند

توسعه ایرانی-
معامالت دیــروز بازار
سرمایهدرحالیبهپایان
رسید که شاخص کل
صعودیبوداماشاخص
کل با معیار هــم وزن روند نزولی داشــت وبه نظر
میرسید ســهامداران شــرکتهای بزرگ امروز
از سود بیشــتری برخوردار بودند .شاخص کل۲۵
هزار و  ۶۷۴واحد صعود به رقم یک میلیون و ۴۹۱
هزار واحد رســید .این در حالی است که شاخص
کل با معیار هــم وزن  ۱۴۴۳واحد کاهش یافت و
رقم ۴۴۰هزارو ۱۷۱واحدراثبتکرد .معاملهگران
بورسی دیروز دو میلیون معامله به ارزش ۲۰۷هزار
و ۸۰۹میلیاردریالانجامدادند.دربازارامروزصنایع
پتروشــیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان،
بانک پارســیان ،ملی صنایع مس ایران ،سرمایه
گذاریتامیناجتماعی،پاالیشنفتاصفهانوبانک
ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را
گذاشتندوبانکملت،گسترشسرمای هگذاریایران
خودرو پاالیش نفت اصفهــان ،بانک تجارت ،ملی
صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش
نفتبندرعباسنمادهایپربینندهبورسبودند.

چرتکه 3

نرگس رسولی

آغازثبتناممدارسوتعیینتکلیف
دانشآموزان موجب شــده تا ماه آخر
بهار و اول تابســتان برای مستاجرین
ماههای جابهجایــی و تعیین تکلیف
قراردادهای اجارهای باشــد که هنوز
مهر سال پیششــان خشک خشک
نشــده و حاال باید دل نگران از انصاف
مالکانراهیتمدیدیاعقداجارهنامهای
جدیدشوند.
ســال جاری هم که نــور علی نور
همه دل نگرانیها است ،از ابتدای سال
مســتاجرانی که دلنگــران از تمدید
قرارداد با هزینههــای باالتری بودند با
الزام به عدم تغییــر اجارهبها و تمدید
قراردادهای قبلی با نرخهای مشخص
شدهقلبیدرحالیدلخوشکردهبودند
که یکبــاره مالکین خــاف روالی که
اتحادیه و امالک و دولت از آن صحبت
میکرد در خفــا از مســتاجرین خود
خواستندتایاباافزایشهزینههایکالن
اجارهبها موافقت کننــد یا در بحبوحه
کرونا به دنبال ملکــی جدید بگردند؛
که این امر هم یعنی پیدا کردن سوزن
درانبارکاه.
ازهمانماههایابتداییهممالکانی
که مستاجرانشان را جواب کرده بودند
با رعایت نکات خاص بهداشــتی اعم از
حضور یک نفر برای بازدید و  ...رســما
فصلجابهجاییهارارقمزدندتاملکشان
خالی نماند  .روالی که موحب شد تا بار
افزایش قیمت مســکن دوباره سرریز
شود و مســکن همچنان در سر لیست
گرانیهابماند.
در همان حــال اتحادیــه و برخی
مشــاوران امالک ســعی میکردند با
همراه شــدن با مســتاجرین و پایین
کشیدنقیمتهابههرقیمتی،شرایط
را ســختتر از قبل نکنند اما گویا فنر
افزایش قیمت اجارهبها در رفته و کاری
از کسی ساخته نیســت به گونهای که
طبق اطالعات موثق که بانک مرکزی
ارائه کرده است نرخ اجاره بها در تهران

 ۲۷.۶درصد و در کل مناطق شــهری
 ۳۰.۷درصد رشد نسبت به ماه مشابه
سالقبلوجوددارد.
از ســوی دیگــر در شــرایطی که
تقریبا یک ســوم از تیر ماه گذشــته و
اغلب مســتاجران مجبور بــه تمدید
قرارداد یا فسخ شده اند حسن روحانی،
رئیسجمهور از تصمیمــی در هیات
دولت خبر داده که طی آن از امروز نهم
تیر ماه اضافه اجارهبها در تهران بیش از
 ۲۵درصد ،در کالنشــهرها بیش از۲۰
درصدودرسایرشهرهابیشاز ۱۵درصد
ممنوعباشد.بهگفتهروحانیاینمیزان
اجارهبها تا زمانی که وزرات بهداشت و
درمان ما شرایط این ویروس را از حالت
اضطرارخارجکندادامهخواهدداشت.از
آنتاریختاسهماهبعدمیتوانندباتوافق
جدید با هم زندگی کنند .یعنی سه ماه
همبعدازپایانکرونازماندادیم.
حال آنکه همین میــزان اجاره بها
برای مستاجرانی که سبد خانوارشان
بــه کوچکترین حد ممکن رســیده
است بسیار زیاد است و پرداخت آن اماو
اگرهایزیادیرادرپیدارد.
از ســوی دیگر آنچه در پشت پرده
تمدید یا عقــد قراردادهای اجاره روی
میدهدباآنچهمسووالنودولتمرداندر
نظردارندبسیارمتفاوتاستطبقآنچه
گزارشمیدانیخبرنگارماحکایتازان
دارداغلبکسانیکه اجارهنامههایشان
راتمدیدکردهاندبدونحضوردربنگاهها
اقداماتتمدیدراانجامدادهورسماروال
مرســوم تمدید اجارهبها انجام نشده
که مستاجر بر اســاس ان از مالک خود
خواهان عدم افزایــش قیمت بیش از
 25درصد شــود  .ضمن اینکه افزایش
اجارهبها به تنهایــی روی نمی دهد و
مالکین هزینه رهــن را نیز باال میبرند
و این یعنی افزایش اجارهبهای رسمی
بیشاز 35-30درصدسالقبل.
م .رحیمی یکی از مستاجرانی است
مالک با افزایش یــک میلیون تومانی
اجاره و افزایــش 20میلیون تومانی به

مبلف رهن قبلی حاضر به تمدید اجاره
نامهشدهاستودراینبارهبهخبرنگارما
میگوید:قوانینومقرراتدولتیتنهابر
روی خبرها و نامههای دولتی باقی می
ماند و راه به ذهن مالکان ندارد  .مالکان
اصال به قوانینی که نوشــته میشــود
توجه نمیکنند و اگر مستاجر بخواهد
از قوانین تبعیت کنــد هم باید ملک را
تخلیهکند.
ویادامهمیدهد:خودمنبهعنوان
یک مستاجر زمانی که به صاحبخانه در
مورد تمدید مهلت اجاره نامه با شرایط
قبل گفتم با این پیام مواجه شــدم که
« نمیتوانیــد اجــاره را افزایش دهید
تخلیه کنید مســتاجر با کرایه بیشتر
وجود دارد» .مالکان بــا توجه به تورم
خواهان اجاره بیشتر هستند و منتظر
منمستاجرنمیمانند.
گالیهایکهدرمیانهمهمستاجران
عمومیــت دارد و ارتباطی با دســتور
العملهای حکومتــی ندارد.به عبارت
دیگر این دستورات فقط بازار اجاره را به
بازاریزیرزمینیبدلمیکند.
تکرارطرحهایحمایتی
با ایــن حال اســامی وزیــر راه و
شهرسازی هم سعی کرده با اعالم خبر
بسته حمایتی مستاجران به کمک این
قشربیاید.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که
ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت
ماه مصوبه ای داشــت که اساس آن به
دلیلشیوعکرونااجارههایسالگذشته
به مدت دو ماه با شــرایط قبلی تمدید
شود.امروزاینستادمصوبهدیگریابالغ
کرد که بر اساس آن قراردادها تا سه ماه
بعدازپایانشرایطکروناکهوزارتراهآن
رااعالمخواهدکرد،تمدیدشود.
اسالمی با اشــاره به این که در این
مصوبه چند تبصره وجود دارد ،گفت:
اولین تبصره این اســت کــه چنانچه
مســتاجری تکالیف خودش را انجام
ندهد و دادگاه حکمــی را صادر کرده
باشد ،مستاجر موظف است ظرف ۲ماه

واحدراتخلیهکند.عالوهبراینچنانچه
مالکی به شکل رســمی ملکاش را در
اینمدتفروختهباشد،مستاجرموظف
است ظرف دو ماه نسبت به تخلیه ملک
اقدامکند.
اســامی افــزود :نکته ســوم این
است که تمام معامالت باید در سامانه
امالک و مســتغالت ثبت شــود و کد
رهگیری دریافت کند .یک تبصره هم
برای مواردی که خــارج از بنگاه ثبت
میشود در نظرگرفته شده تا آنها نیز
کد رهگیری دریافت کنند بنابراین از
امروزتماممعامالتامالکومستغالت
باید ثبت رسمی شــوند و کد رهگیری
دریافتکنند.
اودربارهبستهحمایتینیزگفت:این
بستهحمایتیدرمراحلبعدیدرستاد
ملیکروناتصویبخواهدشد.اینشامل
بستهرونقتولیدوعرضهمسکناستکه
حمایتو پشتیبانیازمستاجراننیزدر
آندیدهشدهاست.
مصوبه ســتاد ملی کرونا برای همه
الزم االاجراست  .اکنون شرایط خاصی
در کشور حکمفرماســت و متاسفانه
قیمتهایی که اکنون در حوزه مسکن
و اجاره مطرح و در برخی ســایتها نیز
درج شــده ،التهاب آفرین بوده است.
تنظیمگری مقرراتی برای این اســت
که به جامعه آرامش بدهــد تا مالک و
مستاجر بتوانند در یک شرایط آرامش
به هم به تفاهم برســند .همچنین اگر
مالک بخواهد از یک سقف تعیین شده
اجاره بیشتری بگیرد ،دادگاه حکم به
تخلیهنمیدهد.
مسکن۲۵متریراتاییدنمیکنم
وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به
این سوال که آیا از ساخت خانههای۲۵
متریحمایتمیکنید،تصریحکرد:در

وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی
وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن
کمترین متراژ مســکن ۷۵متر است و
اصالاینموردراتاییدنمیکنم.
او درپاســخ به ســوال دیگری در
خصوص اجاره پشت بامها به کارگران
گفت :بعید میدانــم چنین چیزی
وجود داشته باشد و از این دست اخبار
ضد انقالبی در فضــای مجازی زیاد
اســت ،همچنین اســکان دو خانوار
در یک مســکن نیز به هیــچ عنوان
صحت ندارد.
ورودمجلسیهابهماجرا
گویا مجلس هم وارد این گود شده
و طبق گفته ســخنگوی کمیسیون
عمران مجلس طـرح دوفــوریـتـی
مـجـلـس بـرای سـامـانـدهـی بـازار
مـسـکـنارائهکردهاست.
سید البرز حســینی ،با بیان اینکه
کمیســیون عمران مجلس شــورای
اســامی بعد از برگــزاری انتخابات
هیات رییســه در خصــوص برخی از
اولویتهای کاری بحث کرده اســت،
اظهار داشــت :در خصوص ساماندهی
بازار مســکن طرح دو فوریتــی آماده
شــده و انشاءاهلل یکشــنبه بعدی در
اولین جلسه کمیســیون مورد بحث و
بررسی قرار خواهد گرفت .التهاب بازار
مســکن و افزایش قیمتها به دنبال
سیاستهای غلط باعث شده تا مردم
به شدت در تنگنا قرار بگیرند .امروز به
دنبال سیاســتهای غلط ،عده ای به
مسکن که کاالیی مصرفی است ،نگاه
کاالیسرمایهایپیداکردندونتیجهآن
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن
است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس
شــورای اســامی با تاکید بر اینکه

هرمترخانه ۴۲درصدگرانشد
بانک مرکزی اعالم کرده که در خردادماه امســال هر متر
خانه در تهران نســبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش
از  ۴۲درصد گران شده اســت .گزارش تحوالت بازار مسکن
در شهر تهران که از ســوی بانک مرکزی منتشر شده ،نشان
میدهدکهدرخردادامسالمتوسطقیمتخریدوفروشیک
مترمربعزیربنایواحدمسکونیمعاملهشدهازطریقبنگاههای
معامالت ملکی تهران  ۱۸میلیون و  ۹۵۰هزار تومان بوده که
نسبتبهماهمشابهسالقبل ۴۲.۵درصدافزایشدارد.
متوسطبیشترینقیمتبه۴۱میلیونتومانرسید
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران
بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار
توماندرمنطقهیکوکمترینآنباحدود ۸۸۹۰هزارتوماندر
منطقه ۱۸بودهاستکههریکازآنهاباافزایش ۵۳.۶درصدی
درمنطقهیکو ۴۷.۶درصدیدرمنطقه ۱۸همراهبودهاست.
افزایش ۸.۳درصدیمعامالت
همچنین در سه ماهه اول امســال حدود  ۲۳هزار و ۳۰۰
واحدمسکونیمعاملهشدهکهدرمقایسهبامدتمشابهدرسال

وزیر راه و شهرسازی
درپاسخ به سوالی در
خصوص اجاره پشت بامها
به کارگران :بعید میدانم
چنینچیزیوجودداشته
باشد و از این دست اخبار
ضد انقالبی در فضای
مجازیزیاداست،همچنین
اسکان دو خانوار در یک
مسکننیزبههیچعنوان
صحت ندارد
عدم نظــارت و سیاســتهای غلط
باعث افزایش قیمت مســکن و اجاره
بها شده که خانوارها را رنج میدهد،
گفت :هدف اصلی طــرح دو فوریتی
ساماندهی بازار مســکن ،حمایت از
اقشار آسیبپذیر اســت .انشاءاهلل
پس از بررســی جزییات این طرح در
کمیسیون عمران اطالعات کامل آن
در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
حســینی در ادامه با اشــاره به
اخبار منتشر شده مبنی بر مخالفت
کمیسیون عمران با طرح پیشنهادی
ســاخت واحدهای  ۲۵تا  ۴۰متری
برای زوجهــای جوان بیــان کرد:
تاکنون صحبتــی در خصوص این
طرح در کمیســیون عمران نشده
اســت و بنده نمیتوانم این خبر را
تایید یا تکذیب کنم .انشاءاهلل هفته
آینده که کمیسیون عمران تشکیل
شد طرح دو فوریتی آماده شده مورد
بررســی قرار خواهد گرفت و قطعا
کمیسیون جلســات فوقالعادهای
برای بررســی وضعیت بازار مسکن
خواهد داشت.

قبل  ۸.۳درصد افزایش دارد .در این مدت متوسط قیمت یک
مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شــهر تهران ۱۷میلیــون تومان بوده که
افزایش  ۳۷.۵درصدی دارد.توزیــع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی معامله شده برحســب قیمت یک مترمربع بنا در
خردادماهنیزحاکیازآناستکهواحدهایمسکونیدردامنه
قیمتی ۱۰تا ۱۲میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم
 ۱۰.۴درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به
خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۲تا ۱۴میلیون با۱۰.۱
درصدسهمدررتبهبعدیقراردارد.ازسویدیگر درخردادماه
امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده
بر اساس ارزش هر واحد نشــاندهنده آن است که واحدهای
مسکونیباارزش ۶۰۰تا ۸۵۰میلیونتومانبااختصاصسهم
 ۱۴.۴درصدبیشترینسهمازمعامالتانجامشدهراداشتند.
منطقه ۵درصدرمعامالت
اما توزیع معامالت انجام شده مســکن بر اساس مناطق
شهریدرتهرانحاکیازآناستکهمنطقهپنجبا ۱۵.۵درصد
ازکلمعامالتبیشترینسهمرابهخوداختصاصدادهاست.

خبر

نرخ سود در بازار بین بانکی به  ۸.۵درصد رسید

معاونوزیراقتصادبابیاناینکهزمانینرخسود
دربازاربینبانکیحدود ۲۸درصدبودامااخیرابه
 ۸.۵درصد هم رســید و امروز بر روی  ۱۰درصد
ثابت شده است ،گفت :کاهش نرخ تامین مالی
بهنفعهمهاست.
عباسمعمارنژاددرگفتوگوباایلنادربارهآثار

کاهش نرخ سود بین بانکی و به دنبال آن کاهش
نرخ در نظام بانکی بر اقتصاد کشور اظهار داشت:
نرخ ســود در بازار بین بانکی در واقع یک متغیر
سیگنال و متغیر عالمت دهنده است ،وقتی نرخ
سوددربازاربینبانکیکاهشپیدامیکندبهاین
معنااستکهامکانکاهشنرخسوددرنظامبانکی

وجود دارد .وی ادامه داد :اولین اثری که کاهش
نرخ سوددربازاربینبانکیداشتهاینبودکهدولت
توانست اوراق بدهی یا اسناد خزانه را به جای نرخ
 22با نرخ  15درصد به فروش برســاند بنابراین
اولین اثر کاهش نرخ ســود در بازار بین بانکی،
پایین آمدن نرخ تامین مالی برای دولت اســت
چراکه وقتی نرخ تامین مالی برای دولت کاهش
یابد،هزینههایدولتهمکاهشپیدامیکند.
معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی
بابیاناینکهازآنجایینرخسوددربازاربینبانکی
کاهش یافته ،نرخ سود ســپردهها هم به سمت
پایین میل کرده ،اظهار داشت :زمانی نرخ سود
در بازار بین بانکی حدود  28درصد بود اما اخیرا
به  8.5درصد هم رسید و امروز بر روی  10درصد

ثابتشدهاستچراکهبانکمرکزیکفنرخرادر
عملیاتبازارباز 10درصداعالمکردهبود.
معمارنژاد تاکید کرد :اینکه بگوییم کاهش
نرخ سود بانکی در اقتصاد تاثیری نداشته ،حرف
دقیقی نیســت چراکه آثار آن هــم در بازار پول
مشهوداستهماینکهنرخسودسپردههاراتحت
تاثیر قرار داد که تمام ایــن عوامل باعث کاهش
قیمتتمامشدهپولبرایبانکهامیشود.
وی با بیان اینکه اگر این روند ادامه پیدا کند
انتظارداریمکهنرخسودتسهیالتهمدربانکها
پایین بیاید ،گفت :اگر همیــن روند تداوم یابد و
ثباتبرسدحتماشاهدکاهشنرخسودتسهیالت
خواهیم بود که بر کاهش نرخ تامین مالی هم اثر
میگذاردوکاهشنرخ تامین مالیدراقتصادهم

به نفع همه است .معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به
این سوال که آیا کاهش نرخ سود باعث آزاد شدن
نقدینگی از بانک به سمت سایر بازارهای موازی
نخواهدشد،اظهارداشت:شواهدیدردستداریم
کهعلیرغمکاهشنرخسودسپردههایبانکیاما
میزانسپردههایمردمنزدبانکهاکاهشنیافت.
معمارنژادافزود:ضمناینکهحتیاگراینشرایط
همبهوجودبیایدوپولدر قالب سپردههاکاهش
یابد باز هم پول از سیستم بانکی خارج نمیشود
چراکه برای مثال اگر پــس از خروج از بانک وارد
بازار ملک هم شــود ،پول از حســاب خریدار به
حساب فروشنده منتقل میشود بنابراین حجم
سپردههای مردم تغییری نکرده بلکه رشد هم
داشتهاست.

