
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به منابع تامین 
تغییر  و  بوده  انرژی  که حامل های  نقدی  یارانه  پرداخت 
قیمتی طی سال های اخیر نداشته است، مبلغ یارانه نیز 
تغییر نکرد؛ بنابراین اگر افرادی معتقدند که باید رقم ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش پیدا کند باید در مورد قیمت 

فعلی حامل های انرژی نیز تصمیم گیری کنند.
به  گزارش  ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه به مرحله 
اجرا در آمد، تاکنون مبلغ پرداختی به یارانه بگیران تغییری نکرده و در 
حد همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی  مانده است. هر چند طی این 
سال ها انتقادات زیادی نسبت به این موضوع مطرح و عنوان می شد 
که با توجه به تغییرات تورم مبلغ یارانه های نقدی از ارزش چندانی 
برخوردار نبوده و باید در مورد آن تجدید نظر شود. با این حال فعال 
حدود ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 

را دریافت می کنند.
اینکه چرا با وجود پیشنهاداتی که مطرح است تغییری در مبلغ 
باقر  یارانه های نقدی ایجاد نمی شود، موضوعی است که محمد 
نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز )سه شنبه( در حاشیه 

انعقاد تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پاسخ داد.
آن طور که نوبخت توضیح داد یارانه ها از محل مابه التفاوت قیمت 
حامل های انرژی است که سوخت به همراه برق و آب آن را تشکیل 
می دهد پرداخت می شود. از این منبع باید ۵۰ درصد به مردم باز 
گردانده شود، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف 

امور عمرانی و جاری دولت شود.
اما طی چند سال اخیر مجلس، قانون هدفمندی را اصالح کرد و 
قرار شد هر آن چه که از محل اصالح قیمت آب و برق ایجاد می شود 
به خود این شرکت ها برگشته تا بتوانند سرمایه گذاری انجا م دهند، 
چرا که در حال  حاضر نیز بهای تمام شده آب و برق بیش از آن 
چیزی است که در اختیار مردم قرار گرفت و از آنها دریافت می شود.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس باید از محل 
تامین یارانه ها آب و برق را جدا کرد و تنها سوخت باقی می ماند که 
برای بنزین ۱۰۰۰ تومان و برای گازوئیل و سایر سوخت ها قیمت ها از 
چند سال پیش تغییری نکرده است و هر مقداری که ایجاد می شود 
به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندی یارانه ها می شود و 
طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه که به مربوط به هدفمندی یارانه هاست، 

مطرح می شود.

نوبخت اظهار کرد که اگر بگویند چرا یارانه را از ۴۵ هزار تومان 
باالتر و حتی  به ۴۵۰ هزار تومان نمی رسانید باید گفت  برای 
تامین می شود  یارانه  آنها  قیمت  افزایش  از  که  کاالهایی  اینکه 
گران نشده است. بنابراین اگر اصرار بر افزایش مبلغ یارانه وجود 
دارد باید این کاالها گران شود، اما در این مورد باید مسائلی را 

رعایت کرد.
وی با اشاره به اینکه می پذیریم که در حال  حاضر قیمت سوخت 
در ایران با منطقه تفاوت دارد، گفت: باید توجه داشت که نمی توان 
کامال در این مورد قیاس کرد و باید سایر شاخص ها را نیز در نظر 
گرفت. به  هر حال افزایش قیمت های حامل های انرژی اثر روانی دارد 
و باید برای هر تغییری در آن بررسی های همه جانبه انجام گیرد. این  

در حالی است که در بودجه سال آینده ارقام برای تبصره هدفمندی 
یارانه ها به گونه ای تنظیم شده است که افزایش قیمتی در حامل های 
انرژی دیده نشده است و در  عین  حال هر گونه تغییری ایجاد شود 

تمام منابع آن به خودم مردم بر خواهد گشت.
اما توزیع یارانه های نقدی از سال آینده قرار است به صورت استانی 
انجام شود؛ این خبری است که اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه 
آن را اعالم کرده و در حال  حاضر با برخی توضیحات همراه شده 

است.
نوبخت عنوان کرد که در سال آینده نیز افرادی که استحقاق 
دریافت یارانه داشته باشند مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت 
می کنند. این  در حالی است که قانون تاکید دارد افرادی که باالی 

سه میلیون تومان دریافت می کنند مستحق دریافت یارانه نیستند؛ 
سازمان  همچنین  و  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  بنابراین 
هدفمندی یارانه ها بخواهند به طور کلی در مورد ۸۰ میلیون نفر 
تصمیم گیری و آنها را شناسایی کنند کار دشواری است که ما در این 
حالت ترجیح دادیم شناسایی را به استان ها که ارتباط نزدیک تری با 

جمعیت خود دارند واگذار کنیم.
به گفته وی، بر این اساس قرار است یارانه ها در سال بعد به صورت 
استانی و در چارچوب آیین نامه  های اجرایی که به تصویب هیات 
وزیران می رسد پرداخت شود. در این حالت هر گونه صرفه جویی 
که از محل پرداخت یارانه ها انجام شود به طرح های عمرانی خود 

استان ها بر خواهد گشت.

اقتصادی 5

ارزانی ۱۲۶ هزار تومانی سکه در بازار

قیمت سکه و طال در بازار امروز هم روند کاهشی داشت؛ به گونه ای که به 
گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران، هر عدد 
سکه تمام بهار طرح جدید با ۱۲۶ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته 

)دوشنبه( به سه میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسید.
به  گزارش  ایسنا، از یکشنبه  هفته  جاری که روند کاهشی قیمت سکه و طال 
آغاز شد، به نظر می رسد که این روند هم چنان ادامه  داشته باشد، چراکه به گفته 
ابراهیم محمد ولی، روند کنونی بازار، کاهش قیمت ها را نشان می دهد و این 
وضعیت هم چنان ادامه دار خواهد بود تا نرخ طال و سکه به قیمت های واقعی و 

مدنظر بازار برسد.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران، در گفت وگو با 
ایسنا، افزود: در بازار امروز هر مثقال طالی ۱۷ عیار  یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان 

و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۳۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد.
وی با بیان این که قیمت اونس جهانی طال امروز ۱۲۴۹ تومان است، گفت : با 
وجود افزایش قیمت طال در بازار جهانی نرخ آن در بازار داخلی رو به کاهش است 
و سکه نیز همین روند را ادامه  داده است، چراکه هر عدد سکه طرح جدید تمام 
بهار آزادی، سه میلیون و ۶۱۰ هزار تومان و هر عدد سکه طرح قدیم، سه میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر تهران، ادامه  داد: نیم سکه، 
یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته می شود، ربع سکه یک میلیون و ۶۰ هزار 

تومان و سکه  گرمی ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
محمدولی تاکید کرد: کاهش قیمت سکه و طال به دلیل این است که مسووالن 
در تالش هستند تا آن را به اندازه کافی و قیمت مناسب برای مردم تامین کند و 
اگر بتوانند جلوی افزایش قیمت آن را بگیرند، هم چنان انتظار کاهش قیمت وجود 

دارد و رونق به بازار زندگی مردم برمی گردد.
وی با اشاره به حباب قیمتی حدود ۵۰۰ هزار تومانی هر عدد سکه تمام بهار 
آزادی، گفت : این حباب می تواند کمتر باشد، به شرط این که بانک مرکزی سکه 
را در بازار و بین مردم به اندازه کافی عرضه کند چراکه اگر سکه به وفور در بازار 

باشد، حباب آن به حداقل خواهد رسید.

قیمت خرید دالر بازهم کاهشی شد
بانک ها امروز نرخ خرید دالر را بیش از ۲۰۰ تومان کاهش دادند و این نرخ 

به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
به گزارش ایسنا، بانک ها امروز )۲۰ آذر( نرخ خرید ارز را کاهش دادند و تا ساعت 

۱۳ امروز هر دالر آمریکا را ۱۰ هزار و ۶۵۳ تومان می خرند.
همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به روز گذشته کاهشی بوده و قیمت خرید هر 

یورو در بانک ها به ۱۲ هزار و ۱۱۱ تومان رسیده است.
قیمت خرید پوند در بانک ها هم ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است و این در حالی است 
که روز گذشته هر دالر را به قیمت ۱۰ هزار و ۸۹۱ تومان و هر یورو را ۱۲ هزار و 

۴۴۸ تومان خریداری می شد.
از سوی دیگر بانک ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران برای کشورهای 
همسایه و مشترک المنافع تا سقف ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف ۱۰۰۰ 
یورو ارز مسافرتی به آن ها می فروشند که بر اساس اعالم بانک ها امروز هر یورو 
مسافرتی را ۱۲ هزار و ۴۶۵ تومان می فروشند که این رقم با احتساب کارمزد به ۱۲ 

هزار و ۷۰۰ تومان می رسد.
همچنین بر اساس اعالم صرافی ها، نرخ فروش لیر امروز در بازار غیر رسمی ۲۲۱۰ 
تومان، نرخ فروش درهم ۳۰۴۰ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۴ هزار و ۴۶۰ تومان 

است.
به گزارش ایسنا، گزارش ها حاکی از آن است که نرخ ارز امروز در بازار غیررسمی 

با کاهش قابل توجهی همراه بوده است.

قیمت ها در بورس کاهشی شد
امروز قیمت سهم ها در بورس و فرابورس ایران عمدتا با کاهش مواجه شد. 
خودرویی ها و نفتی ها جزو گروه هایی بودند که کاهش قیمت سهام را تجربه 

کردند.
به گزارش ایسنا، امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
۶۸۰ واحد افت کرد و به رقم ۱۶۶ هزار و ۲۳۵ واحدی رسید. همچنین شاخص 

کل هم وزن با افت ۰.۲۵ واحد مواجه شد و تقریبا در تراز روز گذشته باقی ماند.
شاخص آزاد شناور نیز ۵۶۹ واحد افت کرد و تا رقم ۱۷۸ هزار و ۴۹۴ واحدی 
پایین رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۴۲۲ و ۱۷۴۰ واحد پایین 

رفتند.
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران و گروه مپنا 
چهار نمادی بودند که بیشترین تاثیر را بر روی نوسانات شاخص های بازار سرمایه 
داشتند. هر یک از این نمادها به ترتیب ۸۴، ۶۲، ۵۲ و ۴۸ واحد در افت شاخص های 
بازار سرمایه نقش داشتند، اما در طرف مقابل بانک تجارت، پتروشیمی پردیس و 
معدنی و صنعتی گلگهر سعی کردند نگذارند شاخص های بازار بیش از این افت کنند.
امروز بانک ها از حجم و ارزش معامالت قابل توجهی نسبت به دیگر گروه ها 
برخوردار بودند. مجموع نمادهای بانکی ۴۳۶ میلیون معامله را تجربه کردند که 
ارزش آن به ۶۵ میلیارد تومان رسید، اما در نهایت تنها نماد بانک تجارت توانست 

حدود سه درصد رشد کند و باقی نمادهای این گروه با افت قیمت مواجه شدند.
خودرویی ها نیز از دیگر گروه هایی بودند که ارزش معامالت قابل توجهی پس 
از بانک ها داشتند. در این گروه ۲۸۷ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد 
تومان دست به دست شد. نوسان قیمتی این گروه نیز اکثرا رو به پایین بود. هرچند 
که تعدادی از نمادها توانستند رشد قیمت را نیز تجربه کنند. فعاالن بازار در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز شاهد قرمزشدن یک دست نمادهای 
این گروه بودند. پاالیش نفت الوان، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و سرمایه گذاری 
صنعت نفت جزو نمادهایی بودند که بیش از سه درصد افت قیمت را تجربه کردند.

ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۳۳۹ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن ۱.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. در این بازار تعداد معامالت 
به ۱۱۲ هزار و ۵۶۵ نوبت رسید. آیفکس نیز با ۲.۱ واحد افت روبه رو شد و تا عدد 
۱۸۵۵ واحدی پایین رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۲۲ میلیارد تومان را 
تجربه کرد که نسبت به روزهای گذشته رقم پایینی است. حجم معامالت نیز رقم 

۵۹ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
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وزیر صنعت عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار را تایید کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی امروز در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و 
سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت گذاری خودرو گفت: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به 

شدت کاهش یافته است.

نوبخت پاسخ داد

چرا یارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر نمی شود؟
اخبار

رئیس انجمن پسته اعالم کرد:

کمبود تولید عامل گرانی پسته

چرا فکر می کردیم مزد کارگران ترمیم می شود؟

در شرایطی که قیمت پسته در بازار افزایش و نوسان شدیدی داشته و به 
کیلویی حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، رئیس انجمن پسته اعالم کرد 
که تولید این محصول به یک پنجم پارسال رسیده است و بازار صادراتی 
پسته را هم شدیدا تحت تاثیر قرار داده اما مردم امسال را تحمل کنند تا از 

این مشکل عبور کنیم.
به گزارش ایسنا، قیمت پسته در سال جاری با افزایش شدیدی روبرو شده و به 
کیلویی حدود ۲۰۰ هزار تومان رسید حال آن که این محصول باغی یکی از مهمترین 
اقالم خشکباری ایران در تولید و صادرات به شمار می رود که ساالنه ارزآوری باالیی 
برای کشور دارد به گونه ای که سال گذشته ارزش صادرات پسته و مغز پسته به بیش 

از یک میلیارد دالر رسید.
اما امسال شاهد افزایش قیمت پسته در بازار بودیم که به گفته  محمود ابطحی - 
رئیس انجمن پسته - ناشی از کاهش تولید این محصول بوده است چرا که امسال  به 
دلیل ناآور بودن و تغییرات دمایی و اقلیمی، میزان تولید پسته به یک پنجم پارسال و 

حدود ۵۰ هزار تن کاهش یافته است.
باید  و  بازار مشکل کمبود داریم  افزود: هم اکنون در  ایسنا  با  وی در گفت وگو 
ضمن توجه به بازار داخلی، صادرات را نیز فراموش نکنیم چرا که اگر به بهانه  تامین 
بازار داخلی و نیاز مردم، پسته را صادر نکنیم بازار خارجی خود را دو دستی به 

رقیبانی همچون آمریکا هدیه کرده ایم چرا که ایران همواره در صدر تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان پسته قرار داشته و طی سالیان متمالی رقابت تنگاتنگی با آمریکا به 

عنوان اصلی ترین رقیب خود داشته است.
به گزارش ایسنا، در ۷ ماهه امسال حدود ۳۳ هزار و ۴۰۸ تن پسته به ارزشی بالغ 
بر ۲۹۹ میلیون و ۵۶۹ هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که ۱۳.۳۶ 
درصد از نظر وزنی و ۲۰.۷۲ درصد از نظر ارزشی نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته کاهش یافته است اما ابطحی معتقد است که نباید آمار صادرات پسته را که از 
مهر ماه هر سال آغاز می شود اینگونه محاسبه کرد چرا که به گفته  او، در مهر ماه و آبان 
ماه امسال نهایتا ۸ هزار تن پسته ایرانی صادر شده است حال آن که در سال گذشته 

در همین بازه زمانی میزان صادرات این محصول به بیش از ۵۰ هزار تن رسیده بود.
رئیس انجمن پسته با بیان این که پسته را کمتر از میزانی که طی دو ماه گذشته 
صادر کرده ایم، نمی توانیم صادر کنیم، تصریح کرد: اگر بازار داخلی را به بازار صادراتی 
ترجیح دهیم سال آینده که بیش از ۲۰۰ هزار تن پسته تولید کنیم دیگر نمی توانیم 
آن را صادر کنیم و با اقتصاد بیش از یک میلیون نفری تولیدکننده پسته که ۲۰۰ هزار 
خانوار را شامل می شود، بازی کرده ایم. بنابراین مردم باید این مساله را درک کنند و 
امسال را برای آینده  این محصول و اقتصاد کشور تحمل کنند چرا که سال آینده هیچ 

مشکلی در زمینه تولید، تامین و صادرات پسته نخواهیم داشت.

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که پیگیری نمایندگان کارگری برای ترمیم 
مزد کارگران به نتیجه نرسید، گفت: بهتر است به جای وقت کشی، جلسات 
دستمزد شورای عالی کار از سرگرفته شود تا به مباحث مزد 9۸ کارگران ورود 

کنیم.
تایید شرایط دشوار معیشتی کارگران و  با  ایسنا،  با  علی اکبر سیارمه در گفت وگو 
بازنشستگان، درباره منتفی شدن ترمیم مزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: از اول هم 
مشخص بود که ترمیم و بازنگری مزد کارگران بی نتیجه می ماند چون اراده ای برای این کار 

وجود نداشت و نشان داد که بهبود وضع معیشت کارگران چیزی جز وعده نبود.
وی با  طرح این پرسش که چرا فکر می کردیم مزد کارگران ترمیم می شود؟ گفت: 
کسانی که سابقه و تجربه حضور در جلسات شورای عالی کار را دارند می دانند که چنین 
موضوعی هیچ گاه محقق نشده و سالهای بسیاری در مورد افزایش دستمزد و ترمیم آن 
چانه زنی کردیم ولی هربار دولتها به عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمایان همراه شدند و 

نتیجه ای از تقویت معیشت و جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران نگرفتیم.
در  مداخله ای  دولتها  دیگر  این که در کشورهای  بیان  با  کار  کارشناس حوزه  این 

موضوعات صنفی کارگری نمی کنند و کارگران و کارفرمایان با چانه زنی مسایل و امور 
کارگری را پیش می برند، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اصل رعایت سه جانبه گرایی 
تنها یک شعار است و هنگام تعیین دستمزد، دولت و کارفرمایان به وظیفه خود در قبال 
کارگران عمل نمی کنند و این گونه می شود که با وجود آن که یکسال تمام وقت داریم به 
مقوله مزد کارگران بپردازیم ولی هر سال به روزهای آخر اسفند و جلسات فشرده موکول 

می شود و رضایت خاطر هیچ کدام از طرفین را به دنبال ندارد.
وی با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت کار در خصوص مشکالت بنگاه ها و شرایط 
اقتصادی و از جمله دستمزد برگزار شد، گفت: نقطه ضعف جلسات شورای عالی کار همین 
است که به اسم بررسی مزد به مباحثی ورود می کنیم که جز اتالف وقت شورا نتیجه ای 
ندارد. طرح مباحثی نظیر مشکالت تولید و رکود بنگاه ها اگر چه قابل تامل است ولی 
کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی کند و مسایلی نظیر تعیین مزد منطقه ای یا فصلی 

در شورای عالی کار اساسا با شرایط اقتصاد ایران سازگار و قابل اجرا نیست.
به اعتقاد سیارمه طرح توزیع سبد حمایت غذایی یا مباحثی همچون امکان ترمیم مزد 
تنها مسکن موقتی برای آرام کردن افکار عمومی و کارگران است تا چند ماه باقیمانده به 

پایان سال با امیدواری بگذرد.
وی با تاکید بر این که دولتمردان به جای وعده های امیدوارکننده واقعیت ها را به جامعه 
و کارگران بگویند، اظهار کرد: جامه کارگری در همه حال یار و همراه دولت و تولید و 
کارفرمایان بوده است و در مقطع کنونی که دچار فشارها و مشکالت اقتصادی هستیم، 
قطعا شرایط را درک می کنند. در حال حاضر وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و 
حداقل بگیران به سختی می گذرد و در کمال تاسف می بینیم حقوق کارگران کارخانه هایی 
که سرپا و در حال تولید هستند هم با تاخیر پرداخت می شود؛ چه برسد به کارخانه هایی 
که با مطالبات معوق کارگران مواجه شده، خط تولیدشان خوابیده و کارگران خانه نشین 
شده اند. به گفته این کارشناس حوزه کار، کارگران آمادگی پذیرش تمام واقعیتها را دارند و 

دولت باید صادقانه و شفاف همه مسایل را با مردم در میان بگذارد.
وی در پایان حمایت دولت از کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت: دولت باید حمایت 
خود را از کارفرمایان در قبال کاهش هزینه های تولید و مواد اولیه، عوارض گمرکی و مالیات 
و قیمت حامل های انرژی نشان بدهد تا کارفرمایان هم برای هرگونه ترمیم یا افزایش مزد 

کارگران مقاومت نکنند.

رییس اتحادیه امالک با بیان این که تالطم بازار مسکن 
ناشی از خرید و فروش سفته بازانه در حال فروکش است، 
گفت: معامالت در ۱۸ روز ابتدای آذر ۱397 در کل کشور 
نشان  درصدی  و ۶۰  کاهش ۱۵  به ترتیب  تهران  و شهر 

می دهد.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: از یکم 
تا هجدهم آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۴۹ قرارداد خرید و 
فروش مسکن )مبایعه نامه( در کل کشور به امضا رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است. درخصوص 
اجاره نیز ۲۲ هزار و ۸۴۲ مورد قرارداد امضا شده که کاهش ۱۳ 

درصدی اجاره نامه را نسبت به آذرماه سال قبل نشان می دهد.
وی افزود: هم چنین در شهر تهران معامالت مسکن طی ۱۸ روز 
ابتدای آذرماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۸۰۵ مورد بوده که نسبت به زمان 
مشابه سال قبل کاهش ۶۰ درصدی را نشان می دهد. در همین 
مدت ۶۶۲۴ مورد اجاره نامه در تهران امضا شده که نشان از افت 

۱۷ درصدی نسبت به آذرماه سال قبل دارد.
افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و 

گرانی مصالح
برای  گفت:  مسکن  بازار  فعلی  شرایط  تحلیل  در  خسروی 

وضعیت فعلی از واژه کسادی استفاده می کنم و رکود را قبول 
ندارم؛ زیرا رکود به معنای آن است که هیچ معامله ای انجام نشود 
در حالی که هم اکنون خرید و فروش مسکن در جریان است. اما 
مهم ترین علت این که معامالت به طور محسوسی کاهش یافته 
به افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و افزایش 

قیمت مصالح ساختمانی مربوط می شود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان این که معتقدم 
تالطم بازار مسکن در حال فروکش است، تصریح کرد: اگر به 
تجربه سال ۱۳۹۱ دقت کنیم سه برابر شدن قیمت ارز به ایجاد 
شوک قیمتی و افت معامالت در بازار مسکن منجر شد اما بعد از 
مدتی وضع به حالت عادی برگشت. در حال حاضر نیز همان اتفاق 

تکرار شده و انتظار داریم در ماه های آینده اوضاع بهتر شود.
وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم سپرده های خود را از 
بانک بیرون کشیدند و به خرید ارز، طال و مسکن رو آوردند. در این 
مقطع زمانی برخی سرمایه گذاران به قصد فروش یا اجاره اقدام به 

خرید مسکن کردند. اما هم اکنون آن تب و تاب خوابیده و بازار به 
مصرف کنندگان واقعی رسیده و پیش بینی این است که بازار ملک 
تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت ها بعید 
است. سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار مسکن می شوند.
تولید مسکن، صرفا با حمایت از بخش خصوصی میسر 

می شود
خسروی درباره دیدار رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت راه 
و شهرسازی که روز گذشته انجام شد اظهار کرد: این مالقات 
اهمیت  رییس جمهور  برای  مسکن  موضوع  که  می دهد  نشان 
باالیی دارد و آقای روحانی خواهان رونق بخش ساختمان است. 
در صحبت هایش هم به اهمیت بخش خصوصی اشاره کرد که 
در واقع مناسب ترین سیاست است؛ زیرا اگر دولت می خواهد در 
بخش مسکن به توفیق برسد باید بخش خصوصی را به بازی بگیرد 
و پشتیبان آن باشد. در غیر این صورت دولت به تنهایی نمی تواند 

نیاز سالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی را تامین کند.

رییس اتحادیه امالک:

فروکش تالطم بازار مسکن نزدیک است


