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نیش ترمز قیمت مسکن درتهران

شاخص

بازار خبر

سفتهبازان سهم ساخت مسکن
از تسهیالت را تصاحب کردند

بازگشت رکود به معامالت و کاهش شیب رشد قیمت مسکن در پایتخت

هشدار تورمی از تولید به مصرف
براساس گــزارش مرکز آمار ،شاخص قیمت
تولید کننده در فصل تابستان نسبت به فصل
گذشته 27/2درصد رشد داشته است .این
باالترین رشد  10سال اخیر در شاخص مذکور
به حساب می آید .اما این رکــورد تورمی چه
اثراتیرامیتواندبهرفاهجامعهوسطحعمومی
قیمت ها انتقال دهد؟ شاخص قیمت تولید
کننده معیاری از قیمت مواد اولیه ،کاالهای
واسطه ای و تولید نهایی کارخانه محسوب
می شود .برخی کارشناسان معتقدند افزایش
تورمتولیدکنندهبهمعنایافزایشتورممصرف
کننده در ماه های آینده است .منبع :اقتصادنیوز

اخبار

بنیاد مستضعفان اجاره آذر را از
مستأجران دریافت نمی کند
رئیس بنیاد مستضعفان از دریافت نشدن اجاره
آذرمـــاه امــســال مستاجران خــود خبر داد که
برای چهارمین نوبت این تصمیم از سوی نهاد
مزبور گرفته شد .به گــزارش ایرنا ،پرویز فتاح
در حساب کــاربــری خــود در توییتر نوشت :به
دلیل محدودیتهای کرونایی که سبب تعطیلی
بسیاری از مشاغل شده و مشکالتی برای کسبه
به وجود آورده ،اجاره آذرماه امالک تجاری خود
در سراسر کشور را دریافت نخواهد کرد .با شیوع
گسترده بیماری کرونا در کشور دولت تصمیم
گرفت که از یکم آذرماه به مدت دو هفته تعطیلی
سراسری را اجرایی کند.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

 2پیش شرط عرضه دارا سوم

معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی
و دارای ــی در بــاره ایــن که چه زمانی دارا سوم
ارائــه میشود،گفت :ارائــه این صندوق منوط
به ثبت نزد شرکتها و نیز اوضاع مناسب بازار
بــورس است.عباس معمارنژاد در گفتوگو با
فــارس ،در پاسخ به ایــن پرسش که چه زمانی
صندوق داراسوم دربورسعرضهمیشود،گفت:
صندوق داراسوم که مرکب از باقی مانده سهام
دولت در سه بانک صادرات ،ملت و تجارت است،
آمــاده شــده و هر وقــت کارهای ثبتی آن انجام
شود و شرایط بازار بورس برای عرضه واحدهای
سرمایهگذاری مناسب باشد ،تا سقف  5میلیون
تومان برای هر کدملی ارائه میشود.وی افزود:
واحدهای صندوق سرمایهگذاری داراسوم برای
هر کدملی تا سقف  5میلیون تومان و با تخفیف
جــدیــد  20درص ــد ارائـــه م ـیشــود ،یعنی اگر
فردی قبال از تخفیف استفاده کرده باشد ،در
صندوق داراسوم هم تا سقف  5میلیون تومان
با تخفیف  20درص ــدی میتواند واحــدهــای
سرمایهگذاری را خــریــداری کــنــد.وی در باره
ارزش صندوق داراسوم گفت :ارزش این صندوق
به قیمتهای امــروز بــورس  ،حــدود  21هزار
میلیارد تومان اســت که قــرار اســت ایــن سهام
به مــردم عرضه شود.معمارنژاد گفت :اکنون
مجوزهای بورس برای تشکیل داراسوم گرفته
شده است و دنبال ثبت این صندوق نزد شرکت
ثبت هستیم و برای صندوق مدیر شرکت تأمین
سرمایه ملت تعیین شده است.وی در باره این که
چه زمانی داراسوم ارائه میشود ،گفت :بستگی
به شرایط بازار دارد و همچنین قبل از آن باید این
شرکت در نزد ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دادستان تهران :گزارشی از
موسسات متخلف بورسی به
دادستانی ارائه نشده است
در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی
بر ارائــه فهرست  ۵۰موسسه متخلف در بورس
به دادستانی تهران به منظور برخورد قضایی،
دادستان تهران اعالم کرد که تاکنون گزارشی از
تخلفات و معرفی موسسات متخلف به دادستانی
تهران ارائــه و گــزارش نشده اســت.بــه گــزارش
ایسنا ،علی القاصی افـــزود :جلسه مشترک
دادستانی با این نماینده مجلس و بورس درباره
بررسی وضعیت موجود و الزام اشخاص حقوقی
به بــازار گردانی در مجلس تشکیل شده است
که تصمیم گرفته شده نیز با حضور نمایندگان
دادستانی و سازمان بورس و نماینده مذکور در
ساختمان بورس انجام شده و نتایج مثبتی در پی
داشت.ویتاکیدکرد:مقررشدپیگیریهایاولیه
توسط سازمان بورس با دعوت مدیران اشخاص
حقوقی برای فعالیت و بازارگردانی انجام شود و
نماینده دادستان و مجلس نیز صرفا برای نظارت
و تذکر در جلسه حضور داشته باشند.

تازه ترین داده های بازار مسکن تهران از افت
شدید معامالت ماهانه و کاهش سرعت ماهانه
رشد قیمت ها در آبــان ماه حکایت دارد .بر
این اساس تعداد معامالت نسبت به مهرماه
تقریب ًا به نصف کاهش یافته و بعد از چند ماه
رشد بیش از  5درصــدی  ،قیمت ها کمتر از
 2درصد افزایش داشته اند.به گزارش پایگاه
اینترنتی بانک مرکزی ،آمارهای دریافت شده
از سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور
حاکی از این است که در آبان ماه امسال  ،تعداد
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران
به  4هزار و  466واحد رسیده است .این رقم
نسبتبهمهرماهکاهششدید48/4درصدی
داشته که با فرض نادیده گرفتن آمار فروردین
مــاه معامالت مسکن ،از خ ــرداد ســال قبل
تاکنون بی سابقه است .از سوی دیگر این تعداد
معامالت نسبت به آبان سال گذشته افزایش
9/9درصدی را نشان می دهد.بانک مرکزی
همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر
مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران در آبان
ماه امسال را  27/19میلیون تومان گزارش
کرده که حاکی از کاهش فشار قیمت ها پس
از شش ماه تورم ماهانه بیش از  5و حتی 11
درصد است .بر این اساس تورم ماهانه قیمت

مسکن در تهران و درآبان ماه به 1/8درصد
رسید .همچنین قیمت ها در این ماه نسبت
به آبان سال گذشته حدود  118/2درصد
افزایش را نشان می دهد که همچنان بیانگر
افزایش بیش از دو برابری قیمت ها نسبت به
مدت مشابه سال گذشته است .در مجموع و با
ثبت آمارهای مسکن تهران در آبان ماه ،درصد
رشد تعداد معامالت در  8ماه نخست امسال

نسبت به سال گذشته به 70/7درصد و میزان
رشد قیمت هر متر مربع نیز به  70/9درصد
افزایش یافت.گزارش بانک مرکزی در بخش
دیگری شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران
و کل مناطق شهری کشور را منعکس کرده
است که بر این اساس مشاهده می شود ،این
دو شاخص نسبت به آبان  98به ترتیب 28/7
و 31/9درصد افزایش داشته اند  .

تصمیماتجدیدبرایکنترلقیمتمرغ

ستاد تنظیم بـــازار ،اختیار برنامه
ریــزی توزیع استانی گوشت مــرغ از
محل ذخایر راهبردی را به دبیرخانه
کــارگــروه هــای استانی تنظیم بــازار
واگــذار و وزارت جهاد کــشــاورزی را
مکلف کرد برنامه زمان بندی اجرای
طرح اختصاص  ۴۰درصد نهاده ها
به کارخانجات تولیدی خوراک دام و
طیور را تا ابتدای سال آینده تهیه کند
و ارائه دهد.
به گــزارش ایسنا ،ستاد تنظیم بازار
در پی افزایش شدید قیمت مرغ زنده
و به تبع آن مرغ گرم در استان های
مختلف کشور ،اختیار برنامه ریزی
توزیع استانی گوشت مــرغ از محل
ذخایر راهبردی (صرفا برای مصارف
خانوار) را به دبیرخانه کارگروه های
استانی تنظیم بــازار واگــذار کــرد.در
همین زمینه ،کارگروه های استانی
تنظیم بــازار با لحاظ برش استانی،
سهمیه ها را اعالم می کنند و اقدامات
الزم را انجام خواهند داد.همچنین
در راستای تنظیم بــازار گوشت مرغ
مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام
با همکاری اتاق اصناف ایــران ،برای

توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر
کشور با قیمت مصوب اقدام کند.در
این ستاد مقرر شــد در استان هایی
که بــرای توزیع مــرغ منجمد شرایط
خاصی دارنــد ،استانداران راســا در
کــارگــروه هــای استانی در خصوص
قیمت عرضه مــرغ منجمد تصمیم
گیری کنند و تعدیل قیمت مربوط
به شرکت پشتیبانی امــور دام اعالم
شود.ستاد تنظیم بــازار همچنین در
راستای مدیریت موثر جوجه ریزی
(ماهانه  ۱۲۰میلیون قطعه) و تامین
مکفی گوشت مرغ ایام پایانی سال،

مقرر کرد معاونت امور تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی اقدامات الزم
را انجام دهـــد.در همین زمینه ،در
خصوص میزان نهاده های مورد نیاز
برای دو دوره جوجه ریزی بررسی های
الزم انجام و گزارش مربوط به جلسه
آینده کارگروه تنظیم بازار ارائه شود.
همچنین ستاد تنظیم بــازار ،وزارت
جهاد کشاورزی را مکلف کرد برنامه
زمان بندی اجرای طرح اختصاص۴۰
درصد نهاده ها به کارخانجات تولیدی
خوراک دام و طیور را تا ابتدای سال
آینده تهیه کند و ارائه دهد.

تهران

درصد
رشد
معامالت

فروردین 98
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان

-73.3
254.3
-50.6
-20
-31.3
-15.3
22
19.5
134.7
12.1
24.1
-23.2
-87.7
809.9
-4.7
-30.3
-35.4
-6.8
2.3
-48.4

درصد
رشد
ماهانه
قیمت
2.1
12.5
4.9
0.4
-2.4
-2.8
0.4
-2
8.5
2.1
4.3
8.3
-2.1
11
11.6
10.4
10.5
5.1
10
1.8

بازنشستگی با حقوق نجومی
و شائبه تعارض منافع!
پس از انتشار خبر ویژه خراسان درباره سقف حقوق بازنشستگی،
اطالعات جدیدی در این باره منتشر شد که ضمن تایید اصل خبر
نشان می دهد تبعات خطرناک آن ممکن است به بازگشت حقوق
نجومی منتهی شود.روزنامه خراسان ،روز دوشنبه  3آذر ،در
صفحه  ،12در ستون ویژه های خراسان نوشت :در حالی که بر
اساس مصوبه  20فروردین امسال هیئت دولت ،حداکثر حقوق
بازنشستگان ،وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی
کشوری و سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق های وابسته
به دستگاه های اجرایی ،هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی
( 18میلیون ریال) تعیین شده بود ،یک مسئول ارشد اجرایی در
نامه روزهای اخیر خود خطاب به اعضای اقتصادی کابینه اعالم
کرده که این سقف ،از مصوبه قبلی حذف شده است.در همین
حال متن مصوبه دولت با امضای اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهور منتشر شد که نشان می دهد سقف حقوق
بازنشستگی برداشته شده است .این مسئله از آن نظر حساس
است که به دلیل ارتباط این مصوبه با تصمیم گیران ،شائبه
تعارض منافع و بازگشت حقوق نجومی به وجود می آید ،چنان
که سید امیر سیاح ،پژوهشگر اقتصادی در توئیتی نوشت« :هیئت
وزیرانتصویبکردهسقفحقوقبازنشستگان(که۷برابرحداقل
حقوق بازنشستگی بود) ،برداشته شود .با این مصوبه ،بیحیاها
میتوانند با رقمی نامحدود برای خودشان حقوق بازنشستگی
تعیین کنند .مجلس این مصوبه ننگین را باطل کند».

فارس -سهم بخش مسکن از تسهیالت اعطایی
بانکی از  17درصــد در سال  90به  7درصــد در
سال  98رسیده و بانکها ضمن بیتوجهی به این
سهمعمدهتسهیالتخودراصرفاعطایوامهای
زودبازده به بخش غیر مولد اقتصاد کردهاند.

پیش بینی بدترین سقوط اقتصادی
انگلستان در  300سال اخیر
مهر -انگلستان اعــام کرد که پاندمی کرونا
باعث خواهد شد امسال بزرگ ترین سقوط تولید
اقتصادیاینکشوردر ۳۰۰سالگذشتهبهوقوع
بپیوندد .طبق اعالم دفتر مسئول بودجه انگلیس
اقتصاد انگلیس  11/3درصد در سال ۲۰۲۰
کوچک خواهد شد.

ترمز بیت کوین کشیده شد
ایسنا – بیت کوین از شکستن رکــورد تاریخی
خود بازماند .به گزارش سی ان بی سی ،تردید
معامله گران درباره توانایی بیت کوین در ورود
و دوام آوردن در قله جدید تاریخی باعث تشدید
فشار عرضه و متوقف شدن روند صعودی بیت
کوین در بازار ارزهای دیجیتالی شد .بیت کوین
امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت
به ابتدای سال حدود  1/5برابر افزایش یافته
است .معامله گران ارزهــای دیجیتالی مدعی
هستند که شرایط با سال  ۲۰۱۷متفاوت است
و این ارز می تواند حتی کانال  ۲۰هزار دالری را
نیز بشکند .ارزش بازار بیت کوین اکنون بیش از
 ۳۵۰میلیارد دالر است.

ایران برفراز فوالد سازان جهان
ایرنا -انجمن جهانی فوالد اعالم کرد :رشد تولید
فوالد خام ایران در ماه اکتبر ( ۲۰۲۰مهر و آبان ماه
 )۹۹به ۲۸درصد رسید .بر این اساس کشورمان
در مدت ۱۰ماه سال جاری میالدی  12/6درصد
بیش از مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشت
و باالتر از سایر فوالد سازان دنیا ایستاد.

پیش بینی از میزان رشد اقتصادی
ایران پس از برداشتن تحریم ها
فــارس -موسسه مالی بین المللی پیش بینی
کرد در صورتی که تحریم های ایران لغو شود ،در
سال 2021شاهد رشد اقتصادی 4/4درصدی
خواهد بود اما اگر این اتفاق روی ندهد ،اقتصاد
ایران «به مرز فروپاشی نمی رسد» اما همچنان
شکننده باقی می ماند.

