
استاندار سيستان و بلوچس�تان با بيان اينكه 
عمليات تخليه و بارگيري ۵۰ هزار رأس گوسفند 
وارداتي تنظيم بازار از پنج شنبه شب آغاز شده 
است، گفت: اين گوسفندان در كشتارگاه هاي 
سيس�تان و بلوچس�تان ذب�ح مي ش�وند. 
روز گذشته كشتي حامل ۵۰ هزار رأس گوسفند 
از نژاد برتر روماني، به منظور تنظيم بازار گوشت در 

بندر چابهار پهلو گرفته و تخليه شد. 
احمدعلي موهبتي، استاندار سيستان و بلوچستان 
در جمع خبرنگاران گف��ت: در راستاي سياست 
تنظيم بازار كشور و جهت ارائه خدمات بهتر به مردم 
و تأمين پروتئين، گوشت قرمز و دام زنده از مسير 
دريا، هوا و زمين وارد كشور شده و اولين محموله 
گوسفند زنده از طريق دريا شب گذشته وارد بندر 
چابهار شده و هم اكنون گوسفندان در حال تخليه 

و بارگيري هستند. 
وي افزود: در اولين كشتي ۵۰ هزار رأس گوسفند 
ن��ژاد رومانياي��ي وارد كش��ور ش��ده و روزانه ۱۰ 
ه��زار رأس از اي��ن گوسفندان تخليه ش��ده و در 
۱۴ كشتارگاه استان سيس��تان و بلوچستان ذبح 

مي شوند. 
استاندار سيستان و بلوچس��تان همچنين گفت: 
دو فروند كشتي ديگر ظرف هفته آينده هر كدام 
به ظرفيت ۲۰ ه��زار رأس گوسفن��د وارد كشور 

مي شود. 
به گفته وي مجموع دام وارداتي و گوشت گرم قرمز 
معادل ۶۰۰ هزار رأس دام بوده كه وارد كشور شده 
و با هدف تنظيم بازار و كاهش قيمت گوشت به ويژه 
در دو مقطع نوروز و ماه مبارك رمضان پاسخ مصرف 

كشور را بدهد. 
موهبتي با اشاره به اينك��ه بارندگي در سال جاري 
مناسب بوده، گف��ت: دامداران ني��ازي به عرضه 
دام هاي خود به بازار نخواهن��د داشت و علوفه در 

مراتع كشور به مدد باران فراهم شده است. 
به گفته وي اين دام ها قباًل در خارج از كشور ذبح 
مي شدند كه ارزش افزوده و اشتغال آن به كشورهاي 
ديگر مي رسيد، اما اكنون دام ها به صورت زنده وارد 
شده و عالوه بر اينكه كشتارگاه هاي استان سيستان 

و بلوچس��تان فعال مي شوند، اشتغال مناسب از 
نظر حمل و نقل، توزيع و بسته بندي گوشت ايجاد 

مي شود. 
استاندار سيستان و بلوچس��تان با اشاره به اينكه 
۱۴كشتارگ��اه پيشرفت��ه در استان سيس��تان و 
بلوچستان وجود دارد، گفت: اين ظرفيت وجود دارد 
كه دام كشورهاي همسايه به صورت حق العمل وارد 
شده و در كشتارگاه هاي استان ذبح و بسته بندي و 

گوشت آنها صادر شود. 
وي همچنين گف��ت: ۲۵ مجموعه بس��ته بندي 
گوش��ت و همچني��ن ه��زار ميلي��ارد توم��ان 
سرمايه گذاري بخش خصوصي براي مراكز پرورش 
دام و ۱۵ هزار فرصت شغلي از اين طريق در استان 
سيستان ايجاد شده و صنايع جانبي مانند پوست، 
ساالمبور و ساير صنايع ديگ��ر از اين طريق فعال 

خواهد شد. 
موهبتي در مورد قاچاق دام در استان سيس��تان 
و بلوچس��تان گفت: طي ۱۱ ماه سال جاري، تنها 
۲۷۰۰ رأس دام قاچاق كه قص��د خروج از كشور 
را داشت كشف شده، ام��ا هم اكنون جلوي قاچاق 

گرفته شده است. 

به گفته وي ۸۰ درصد گوش��ت دام هاي ذبح شده 
وارداتي به ساير استان هاي كشور و تنها ۲۰ درصد 
آن در استان سيستان و بلوچستان جذب مي شود. 
استاندار سيستان و بلوچستان همچنين گفت: غير 
از كشتي گوسفندان، ۲۰ هزار رأس گاو و گوساله، 
۵۵۰۰ نفر شتر، ۳۰۰۰ رأس دام سبك و ۸۰۰۰ تن 
گوش قرمز از مبادي رسمي قباًل وارد كشور شده و 

همچنان ادامه دارد تا بازار كشور تنظيم شود. 
وي تأكيد كرد: هم اكنون شرايط مناسبي در استان 
سيستان و بلوچس��تان از نظر گوشت قرمز فراهم 

شده است. 
موهبتي همچني��ن در پاسخ به سؤال��ي در مورد 
توسعه سواحل مكران گفت: همه زيرساخت هاي 
مورد نياز براي توسعه سواحل مكران در حال فراهم 
شدن است و با توجه ب��ه اينكه بندر چابهار فعاًل از 
تحريم ها مع��اف شده، سواحل مك��ران كه داراي 
۱۵۰۰ كيلومت��ر ساحل است ك��ه ۷۵۰ كيلومتر 
آن در اي��ران و بقيه در كشور پاكس��تان قرار دارد 
كه اميدواريم اين دو ساحل به موازات همديگر در 

همكاري بين دو كشور توسعه پيدا كنند. 
استاندار سيستان و بلوچستان اظهار داشت: براي 

بندر اصلي چابهار يك ميليارد دالر سرمايه گذاري 
تاكنون انجام ش��ده و همچنان در ح��ال توسعه 
سرمايه گ��ذار است و فاز يك توسع��ه اين بندر به 
زودي آماده مي شود، ولي ۱۴مجموعه بندر صيادي، 

اسكله صيادي نيز در آينده آماده مي شود. 
به گفته وي ۷۰ درصد تن ماهيان كشور و ۳۷ درصد 

صيد ماهيان از چابهار تأمين مي شود. 
موهبتي افزود                                                                                                                                                                                                                   : البته غير از آن، اسكله هاي پرورش 
ماهي در قفس در محي��ط دريا تاكنون ۲۰۰ هزار 
مترمربع در برنامه ريزي ق��رار دارد كه تاكنون ۲۰ 
هزار هكتار زمين براي پرورش ميگو، برنامه ريزي 
شده كه ۸۰۰۰ هكتار آن در مرحله اجرا قرار دارد. 
استاندار سيستان و بلوچستان همچنين به برنامه 
ايجاد ۱۰ هزار هكتار كشت گلخانه اي با استفاده 
از شيرين س��ازي آب دريا و آب پش��ت سدها در 
استان سيستان و بلوچس��تان خبر داد و گفت: در 
كشورهاي حاشيه خليج ف��ارس ساالنه ۳۷ هزار 
مترمكع��ب آب دريا با ميزان ش��وري باال شيرين 
مي شود، درحالي كه شوري آب در سواحل مكران 

نصف آب در خليج فارس است. 
وي همچنين از نياز ب��ه سرمايه گذاري در ۵۰۰۰ 
هكتار سواحل دريايي در چابهار خبر داد و گفت: 
استان سيستان و بلوچستان از نظر سرمايه گذاري 
مس��تعد و آماده پذيرش سرمايه گذاران داخلي و 

خارجي است. 
موهبتي در م��ورد حضور هندي ه��ا در سواحل 
مكران گفت: طي تفاهمنامه سه جانبه بين ايران، 
افغانستان و هند شركت هاي هندي در قراردادهاي 
اپراتوري بندر چابهار حضور دارند و اينگونه نيست 
كه سواحل مكران به هندي ها واگذار شده باشد، 
بلكه بر اساس تفاهمنام��ه سرمايه گذاران هندي 
مشاركت مي كنند و در حوزه اپراتوري بندر چابهار 
سرمايه گذاري كرده اند و آنها مي توانند حتي براي 
احداث راه آهن و بزرگر اه نيز سرمايه گذاري كنند. 

به گفته موهبتي سرمايه گ��ذاران هندي تاكنون 
۸۵ ميلي��ون دالر سرمايه گ��ذاري در چابه��ار و 
سواحل مك��ران در قالب قرارداده��اي اپراتوري 

انجام داده اند. 

به گفته كارشناسان 

بهناز  قاسمی
  گزارش  یک

اقتصادي، سال 98 
سال سختي براي 
كش�ور خواهد بود و دولت بايد در برنامه هاي 
كوتاه و بلندمدت، كاهش قدرت خريد مردم را 
جبران كرده و فاصله طبقات�ي را كاهش دهد. 
عالوه بر اين با اصالح نظام توزيع يارانه ها و نظام 
بانكي، پول هاي محبوس شده در شبكه بانكي 
را ب�ه س�مت تولي�د و صنع�ت هداي�ت كند. 
»كاهش ق��درت خريد مردم يك��ي از مهم ترين 
معض��الت اقتص��اد اي��ران در س��ال 9۸ خواهد 
بود.« اي��ن را اسح��اق جهانگيري، مع��اون اول 
رئيس جمهور در آذرماه امس��ال گفته و هشدار 
داده اس��ت در دوران اعم��ال تحريم هاي جديد 
كاهش قدرت خريد مردم در كنار بيكاري، كشور 
را به ص��ورت جدي تهديد مي كن��د. جهانگيري 
رفع اين مشكالت را از اولويت هاي دولت دانسته 
و ابراز اميدواري كرده است دولت با اولويت قرار 
دادن اين امور بتواند اقتصاد را در ماه هاي پيش رو 
مديريت كند. هر چند كه از آذر ماه تاكنون فراز و 
نشيب هاي بسياري در اقتصاد كشور به وجود آمده 

و دولت نتوانسته با موفقيت از آنها عبور كند. 
كارشناس��ان اقتص��ادي نيز اين روزه��ا دغدغه 
وضع معيش��ت م��ردم را در سال آين��ده دارند. 
رئيس انجمن اقتص��اد اسالم��ي در گفت وگو با 
»جوان«  اولويت اول دولت را در سال 9۸، كاهش 
قدرت خري��د مردم مي دان��د و مي گويد: كاهش 
قدرت خريد مردم در سال ج��اري و ادامه آن در 

سال آينده بسيار مهم بوده و جنبه امنيتي دارد 
و بايد ج��دي گرفته شود. دكت��ر ميثم موسايي 
مي افزايد:  ابتدا بايد بحث اشتغال حل شود و توليد 
بار ديگر احيا و كارخانه ها بهسازي و ماشين آالت 
به روز شود. ج��ذب سرمايه گذاري هاي خارجي 
افزايش يابد كه اين مسئله نياز به امنيت و حفظ 
سرمايه هاي خارجي دارد. البته رفع اين مس��ئله 
دست كارشناسان و برنامه ريزي اقتصادي نيست و 
موضوع در كالن كشور مورد بررسي قرار مي گيرد. 
وي خالي شدن سفره م��ردم را تأسف بار مي داند 
و مي افزاي��د: مس��ئوالن بايد نشان دهن��د كه با 
مردم هس��تند و با دادن اميد به جامعه، كاهش 
قدرت خريد م��ردم را جبران كرده و مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم به كارگران، كارمندان و به ويژه 

كشاورزان كمك كنند. 
استاد تم��ام دانشكده اقتصاد گف��ت: كشاورزان 
بيش از سايرين بايد مورد حماي��ت قرار گيرند؛ 
چراكه با تأمين مواد غذاي��ي الزم در كشور فشار 
تحريم ها كاهش خواهد يافت و دولت مي تواند با 
توزيع كودهاي شيميايي و بذرهاي اصالح شده، 
اين اقشار زحمت كش جامع��ه را حمايت كند تا 
كشاورزان به خيل بيكاران شهري اضافه نشوند 
و امنيت غذايي كشور تأمين شود. وي همچنين 
تأكي��د كرد: در ح��وزه كارگري ني��ز، مي توان با 
افزايش حقوق كارگران معادل نرخ تورم كه بيش 
از ۴۰ درصد در سال ج��اري برآورد شده است به 
اين اقشار كمك كرد. موسايي به بدهي هاي دولت 
به تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشس��تگي 

اشاره مي كند و مي افزاي��د: افزايش بدهي دولت 
ب��ه اي��ن دو سازمان سالم��ت م��ردم را به خطر 
انداخته و بايد تدبير درستي براي آن اتخاذ كرد. 
بدهي دستگاه هاي بيمه اي و تأمين اجتماعي به 
بيمارستان ها، حداقل خدمات بهداشتي و سالمتي 
را از مردم گرفته و سالمت مردم را با تهديد جدي 
روبه رو كرده است. ب��ه ويژه اينكه كاهش مصرف 
برخي از موادغذاي��ي بي��ش از گذشته سالمت 

ايرانيان را به خطر انداخته است. 
موسايي كاهش فاصله طبقاتي را با اخذ مطالبات 
از پردرآمدها، تج��ار و بازرگان��ان از اولويت هاي 
نخست دولت مي داند و مي افزايد: افزايش فاصله 
طبقاتي فقرا و اغنيا در طول تاريخ بي سابقه بوده و 
بايد دولت در برنامه هاي كوتاه و بلندمدت فكري 

به حال آن كنند. 
 دكتر س�يد علي: نرخ نيمايي به نرخ آزاد 

نزديك شود
سيدكمال سيد عل��ي، مديرعامل سابق صندوق 
ضمانت صادرات ني��ز در گفت وگو ب��ا »جوان« 
مديري��ت پرداخ��ت يارانه ه��ا و سبد حمايتي را 
اولويت نخست دولت در سال 9۸ عنوان مي كند 
و مي گويد: بايد پرداخت يارانه نقدي با تخصيص 
سبد حمايتي در كنار هم سر و سامان يابد و دولت 

بايد توزيع اين دو را مديريت كند. 
وي توزيع كاال به ص��ورت كاالبرگ را راه صحيح 
مي داند و مي گوي��د: از آنجايي كه ن��رخ تورم در 
سال جاري افزايش يافت��ه و افزايش يارانه نقدي 
به افزايش نرخ تورم دامن مي زند، از اين رو دولت 

بايد حمايت از اقشار آسيب پذير و متوسط جامعه 
را در اولويت كاري خود ق��رار دهد و در پرداخت 
يارانه نقدي و سبد حمايتي دقت بيشتري كند و 

از هرگونه آزمون و خطا بپرهيزد. 
دكتر سيد علي تعديل نرخ سوخت را اولويت ديگر 
اعالم مي كند و مي گويد:  دولت با كس��ب درآمد 
از محل تعديل ن��رخ سوخت مي توان��د به اقشار 
آسيب پذير كمك بيشتري كند و كاهش قدرت 

خريد مردم را جبران كند. 
وي با تأكيد برت��ك نرخي كردن قيم��ت ارز در 
سال آينده مي گويد:  يا نرخ نيمايي به نرخ ارز آزاد 
نزديك شود يا بالعكس. در هر صورت بايد قيمت 
ارز را تك نرخي كنيم و با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
يك نرخ، مثاًل نرخ نيمايي داشته باشيم و قيمت 
آن حدود ۱۱ هزارتومان باشد تا فسادهايي كه در 
سال جاري در تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني اتفاق 

افتاد ديگر تكرار نشود. 
 دكت�ر زري ب�اف: اص�الح نظ�ام بانكي و 

خشكاندن رگ فساد در بانك ها
رئيس مركز مطالعات اقتصادي، اولويت نخست 
دول��ت را در سال آين��ده اصالح نظ��ام بانكي و 
آزادسازي سرمايه هاي مردم از سيس��تم بانكي 
عنوان كرد و معتقد است: بايد تفكر ربوي در نظام 
بانكي برچيده شود و دول��ت در يك برنامه شش 
ماهه تالش كند مهم ترين رگ جامعه كه فس��اد 

شده را از نابودي نجات دهد. 
دكتر سيدمهدي زري ب��اف پيشنهاد مي دهد كه 
تمامي بانك ها غيرانتفاعي شود و سرمايه بانك ها 
در اختيار سهامداران خاص نباشد تا انگيزه شان 

براي خريد ملك و بنگاه داري از بين برود. 
با اين اقدام نيمي از بانك ها جمع مي شود و پول 
كالن كشور كه اكنون در بانك ها محبوس شده به 
سمت توليد مي رود. وي با اشاره به سودهاي كالن 
بانكي مي افزايد: 99 درصد م��ردم كه پول براي 
سپرده گذاري ندارند و بندگان خدا درگير دريافت 
وام و پرداخت سودهاي كالن به بانك ها هستند، 
فقط يك درصد مرفه جامعه هستند كه به جاي 
سرمايه گذاري در تولي��د و صنعت، پول هايشان 
را در سيس��تم بانكي محبوس كرده اند و ماهانه 
سودهاي ب��اال دريافت مي كنن��د. متأسفانه رگ 
فساد كشور )بانك ها( در اختيار همين يك درصد 
است. وي كه حوزه مطالعاتي اش در حوزه اقتصاد 
مقاومتي است، از مافي��اي بانكي خبر مي دهد و 
مي گويد: دولت هيچ برنامه اي براي خشكاندن اين 
رگ فساد ندارد و از مجلس نيز آبي گرم نمي شود؛ 
چراكه برخ��ي از نمايندگان مجلس نيز از همين 

سودهاي كالن سود مي برند. 
دكتر زري ب��اف مي افزاي��د: به اعتق��اد من تمام 
مشكالت اقتص��ادي كشور از همي��ن جاست و 
بانك مركزي و بانك ها با خلق پول اوضاع را به هم 
ريخته اند و قطعاً اين مشكل با اقدامات اورژانسي 
و مسكني كه هم اكنون رئيس كل بانك مركزي 
انجام مي دهد، رفع نمي شود و بايد از سوي خود 

مردم از دولت مطالبه شود.
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 اولویت های بهبود معيشت، اصالحات بانكي 
و كاهش فاصله طبقاتي در 98

كارشناسان در گفت وگو با »جوان« از ضرورت های پيش روی اقتصاد ايران می گويند

کشتی ۵۰ هزار گوسفند رومانيايي پهلو گرفت

پاالیش نفت خام در چين ۶ درصد رشد كرد
پااليش�گاه هاي چين 1۰2/49 ميليون تن نفت خام طي دو ماه اول 
سال جاري پااليش كردند كه 6/1 درصد افزايش ساالنه داشته است. 
به گزارش اويل پرايس، اين مقدار معادل ۱۲/۶۸ ميليون بشكه نفت در 

روز و باالترين ركورد اين كشور است. 
طبق آمار واردات، بيشترين نفت خام از خارج از كشور مي آيد. چين در 
فوريه براي چهارمين ماه پياپي بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز نفت 
وارد كرد.  چين در فوريه ۳9/۲۲ ميليون ت��ن معادل ۱۰/۲۳ ميليون 
بشكه در روز نفت خام وارد كرد كه ۲۱/۶ درصد نس��بت به سال قبل 
افزايش داشت. در ژانويه واردات نفت چي��ن ۴۲/۶ ميليون تن معادل 
۱۰/۰۳ ميليون بشك��ه در روز بود كه ۴/۸ درصد نس��بت به سال قبل 
باالتر رفته بود.  پااليشگاه هاي مستقل چين كه عموماً به آنها تي پات 
مي گويند باعث افزايش واردات در نوامبر ۲۰۱۸ شدند. واردات چين در 
آن زمان به باالترين حد ۱۰/۴۳ ميليون بشكه در روز رسيد. اين ركورد 
نتيجه شتاب تي پات ه��ا براي مصرف كامل سهميه ش��ان در واردات 
نفت پيش از پايان ۲۰۱۸ بود.  در سال جاري، دور جديد سهميه هاي 
پااليشگاه هاي مس��تقل كمتر است چون بازار محلي از سوخت اشباع 
شده و سود بازار منطقه اي از صادرات سوخت ارزان چين پايين آمده 
است.  طبق اطالعات به دست آمده، ۸9۰ هزار بشكه در روز به ظرفيت 
جديد پااليشگاهي چي��ن اضافه مي شود. سال آين��ده ۱/۰۸ ميليون 
بشكه در روز به ظرفيت پااليشگاهي چي��ن اضافه مي شود. در ۲۰۲۱ 
هم ۱/۱۲ ميليون بشكه ديگر اضافه خواهد شد.  در نتيجه منطقي است 
كه انتظار يك بازار اشباع شده ديگر را در چين داشته باشيم. مخصوصا 
به اين دليل كه قوانين توليد گازهاي خطرناك در سال آينده اجرايي 
مي شوند و به تقاضاي خريد سوخت هاي سولفور باال ضربه مي زنند، ولي 
طبق منابع صنعتي، تقاضا براي نفت در چي��ن همچنان باال مي ماند.  
جديد ترين نشانه قدرت چين، از سرگي��ري واردات نفت از امريكا در 
اوايل ماه جاري بود. نفتكشي با ظرفيت حمل ۶۰۰ هزار بشكه نفت در 
روز يك محموله نفت را در اول مارس از ايگل فورد امريكا بارگيري كرده 
است. اين اولين محموله نفتي امريكاست كه از ماه آگوست سال گذشته 

تا حاال به چين مي رود. 
----------------------------------------------------
تالش امریكا براي كاهش ۲۵۰ هزار بشكه اي

صادرات روزانه نفت ایران
دول�ت امري�كا ب�ه دلي�ل نگران�ي از افزاي�ش قيم�ت نف�ت 
ب�ه كاه�ش 2۵۰ ه�زار بش�كه اي ص�ادرات نف�ت اي�ران 
در دور جدي�د تمدي�د معافيت ه�ا رضاي�ت داده اس�ت. 
به گزارش اويل پرايس، امريكا احتم��االً معافيت هايي را كه به هشت 
كشور واردكننده نفت ايران داده است تمديد مي كند، ولي بايد خريد 
نفت از ايران را كاهش دهند.  هدف نهايي واشنگتن تغيير نكرده است؛ 
صفر كردن صادرات نفت ايران ولي فعاًل دولت ترامپ از واردكنندگان 
اصلي نفت ايران مي خواهد مقدار خريدشان از اين كشور تحت تحريم  
را پايين بياورند.  رقمي كه واشنگت��ن مي خواهد به آن برسد، زير يك 
ميليون بشكه در روز است؛ يعني كاهش فروش ۲۵۰ هزار بشكه نفت در 

روز. بزرگ ترين مشتريان نفت ايران هند و چين هستند. 
طبق گفته يك منبع آگاه، فعاًل هدف امريكا كاهش صادرات نفت ايران 
به زير يك ميليون بشكه در روز است. وي اضافه كرد: واشنگتن نگران 
است در صورت تسريع روند صفر كردن صادرات نفت ايران، قيمت نفت 
افزايش يابد.  به گفته اين منبع آگ��اه، در واقع سناريوي صادرات صفر 
ايران شايد هيچ وقت اجرايي نشود، چون قيمت نفت -  مخصوصا نفت 
برنت - االن هم در باالترين حد رضايت ترامپ قرار دارد.  به نظر مي رسد 
از نظر وزير نفت هند هم قيمت نفت باالتر از اين، مناسب نيست. هفته 
گذشته دارمندرا پرادهان، وزي��ر نفت هند در ديدار با همتاي سعودي 
خود از عربس��تان خواست از عرضه كافي نفت به بازار مطمئن شود تا 

قيمت نفت در بحبوحه كاهش توليد اوپك، زياد باال نرود. 
هند در حال مذاكره با امريكا در مورد تمدي��د معافيت از تحريم هاي 
ايران است. هند شايد با ارزش تري��ن واردكننده نفت ايران باشد چون 

بيش از ۸۰ درصد نفت مورد استفاده خود را وارد مي كند. 

بازار مسكن در سال 98 چه خواهد شد ؟ 
سالي كه گذشت ب��ا ركود تورمي فراگير در حوزه مس��كن مواجه بوديم 
كه از يك سو نرخ هاي متوسط مس��كن در تهران را به ۱۰ ميليون تومان 
رساند، قيمت هايي كه اكنون فاصله زي��ادي از توانايي متقاضيان واقعي 
مسكن گرفته اند و از سوي ديگر ساخت مسكن را محدود و بسيار كاهش 
داده است، به نحوي كه به گفته بس��ياري از كارشناسان كمبود ساخت 
۱/۵ميليون واحد مسكوني داريم.  البته منظور از كمبود ساخت به معناي 
انكارخانه هاي خالي نيس��ت، اما  اين تعارض نيز بخش��ي از برنامه هاي 
دستكاري شده درباره مس��كن و بازيگران آن است. با اي��ن اوصاف بازار 

مسكن در سال 9۸ چگونه خواهد بود؟ 
 ابتدا بايد نگارنده تأكيد كند كه اين يادداشت با در نظر گرفتن چندين 
مؤلفه تنظيم مي شود و ل��ذا عوامل داخلي و خارج��ي ممكن است اين 
پيش بيني را تحت تأثي��ر قرار دهد. با اي��ن فرض اوليه ابت��دا به تحليل 
تكنيكال گونه بازار مس��كن مي پردازيم.  بر اساس تحليلي كه احس��ان 
سلطاني در كانال خود قرار داده، ميانگين بهاي ارزي مسكن تهران با ۳۰ 
درصد كاهش به ۸۵۰ دالر در متر مربع در بهمن ماه ۱۳9۷ تنزل كرده 
است، در حالي كه در سال هاي ۱۳9۵ و ۱۳9۶، ميانگين بهاي مس��كن 
تهران ۱۲۰۰ دالر در متر مربع بود كه در سال ۱۳9۷ تا ۶۰۰ دالر در متر 

مربع كاهش يافت و در بهمن ماه به ۸۵۰ دالر در متر مربع رسيد. 
 اين اقتصاد دان به استناد تورم ۳۰ درصدي و احتمال تعديل قيمت ها با 
ارز در مصالح و زمين، پيش بيني كرده كه حداقل افزايش قيمت مسكن 

بين ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال ۱۳9۸ تجربه خواهد شد. 
 اين نوع تحليل اگر چه مي تواند پايه و اساس آماري داشته باشد، اما تقريباً 
مي توان اين تحليل را بدون توجه به ساير عوامل به خصوص در بخش تقاضا 

و قدرت خريد بخش واقعي مسكن تلقي كرد. 
وقتي افراد حقيقي متقاضي مس��كن در نيمه دوم س��ال گذشته خود را 
آماده خريد مي كرده اند، اكنون بايد حداقل دارايي و پس اندازي بيش از 
صددرصد را در طول يكسال ابتياع كرده باشند كه معامالت ماه هاي اخير 
نشان مي دهد كه اين نوع تقاضا به شدت تحت تأثير بي ارزش شدن پول 
ملي، سركوب شده است. لذا كشش افزايش قيمت در بخش تقاضا در سال 
9۸ بسيار محدودتر و كمتر از سال 9۷ خواهد بود. به خصوص كه طبق 
آمار، عمق ركود معامالت در سال 9۷ بيشت��ر از سال 9۶ شده و با وجود 

ركود تورمي، شاهد رشد قيمت مسكن نيز بوده ايم. 
به عنوان مثال فرض كنيد در شهر تهران ملكي كه در سال 9۶ در حدود 
۳۵۰ميليون تومان بود در اسفند ماه امسال بيش از 9۰۰ ميليون قيمت 
مي خورد كه خريداران واقعي با درآمدهاي كمتر از ۵ ميليون تومان ديگر 

نمي توانند از پس افزايش قيمت در اين حد و اندازه بر بيايند. 
لذا به استناد اين است��دالل مي توان مدعي شد ك��ه در حالت كلي بازار 
مسكن دچار ركود تورمي خواهد بود، مگر آنكه صاحبان نقدينگي بزرگ 
مانند بانك ها و ساير نهادهاي فعلي در حوزه مسكن خواسته باشند بازي 
جديدي را طراحي كنند كه اين موضوع نيز بس��تگي كاملي به وضعيت 
اقتصادي دارد و از آنجايي كه رك��ود تورمي براي همه بازارها پيش بيني 
مي شود، لذا احتمال ورود جدي سوداگران نيز در اين بخش بسيار ضعيف 
است.  فرض دومي كه در بخش تقاض��ا مي توان مد نظر قرار داد، مواجهه 
مستأجران با افزايش احتمالي رهن و اجاره در فصل داغ جابه جايي است 
كه به تحريك تقاضا منجر خواهد شد. احتماالً مستأجران در واكنش به 
افزايش قيمت اجاره و رهن تالش خواهند كرد تا جايي كه ممكن است 
يا صاحب مسكن شوند يا براي كاهش هزينه ها به حاشيه نشيني ها دامن 
بزنند )بخشي كه خود را تطبيق مي دهد در تقاضاي مسكن بي اثر است(. 
اين عوامل حتماً بازار اجاره حاشيه شهر ها را رونق خواهد بخشيد و مانع 
از افزايش بيشتر قيمت اجاره به��ا در سطح شهرها به خصوص شهرهاي 

بزرگ خواهد شد. 
البته اين استدالل ها به معناي افزايش نيافتن قيمت ها در بازار مس��كن 
نخواهد بود، بلكه به تعبير رئيس اتحاديه مشاوران امالك افزايش احتمالي 
قيمت حامل هاي انرژي، افزايش نرخ دستمزد، تأثير اندكي بر بازار مسكن 
ايجاد خواهد كرد، اما بعيد است در س��ال ۱۳9۸ شاهد نوسان مجددي 

همانند سال ۱۳9۷ در بازار مسكن باشيم. 
نكته ديگري كه بازار مسكن را تحت الشعاع قرار مي دهد، بازارهاي موازي 
همچنون سكه و دالر است كه در قياس با مسكن از ضريب نقد شوندگي 
بيشتري برخوردارند، لذا احتمال ورود سرمايه ه��ا به قصد سوداگري را 
در سال آينده نيز كمتر خواهد كرد.  لذا به نظر مي رسد كه ثبات قيمت 
مسكن در سال 9۸ به مراتب بيشتر از سال 9۷ و اواخر سال 9۶ باشد. البته 
ابهام سازنده ها براي چگونگي قيمت گذاري تحت تأثير شرايط اقتصادي 
9۸ نيز عامل مهمي خواهد بود كه در دوران ركود در قيمت گذاري مؤثر 

است و بايد ديد آيا اين ابهامات مديريت خواهد شد يا نه ؟

  گزارش  2

انباشت مواد اوليه توليد در گمرك 
شهيد رجایي با قطعي سيستم انبار

تداوم قطعي سيس�تم تس�ويه انبار گمرك ش�هيد رجايي، 
فرآيند ترخيص و خروج مواد اوليه خطوط توليد را با اختالل 

مواجه كرده است. 
 از روز چهارشنبه با قطعي سيستم تسويه بندر، فرآيند ترخيص كاالهاي 

خطوط توليدي در گمرك شهيد رجايي با اختالل رو به رو شده است. 
در اين خصوص برخي صاحبان كاال در گفت وگو با تس��نيم، گفتند كه 
كاالهاي وارداتي كه ب��ه طور عمده مواد اوليه خط��وط توليد مي باشند، 
امكان ترخيص و خروج از گمرك پيدا نكرده اند. در همين رابطه سپهري 
يكي از صاحبان كاال در گمرك شهيدرجايي با بيان اينكه، از چهارشنبه 
ظهر سيستم بندر قطع بوده و فعاًل كسي در اين خصوص پاسخگو نيست، 
گفت: عمدتاً عدم ترخي��ص كاال مربوط به شركت ه��اي توليدي بوده و 
در حال حاضر صاحبان كاال در قسمت خدمات بنادر منتظر هستند تا با 
اتصال مجدد سيستم فرآيند ترخيص قطعي كاال ادامه پيدا كند. همچنين 
نصرالهي يكي ديگر از صاحبان كاال با بيان اينكه تاكنون ۱۲ميليون تومان 
دموراژ پرداخت كرده ام، گفت: در حال حاضر مشخص نيست بايد براي 
حل اين مشكل به كدام مقام مراجعه كنيم. ب��ه گفته نصرالهي در حال 
حاضر صاحبان كاال تمامي حقوق و عوارض خود را پرداخت كرده اند، اما 

هوز تسويه انبار با سازمان بنادر انجام نشده است. 
----------------------------------------------------

تعيين مهلت براي بازگرداندن خودرو 
بعد از عدم تأیيد ثبت سفارش

بررس�ي اس�ناد جدي�د از پرون�ده خودروه�اي وارد ش�ده ب�ا 
ثبت س�فارش فاق�د اصال�ت نش�ان مي ده�د، ظاه�راً تع�دادي 
از اي�ن خودروه�ا ب�ا درياف�ت تعه�د ترخي�ص ش�ده اند. 
پرونده تخلفات گس��ترده واردات خودرو در سايه افزايش قيمت هاي 
نجومي در بازار خودروهاي وارداتي و داخلي تا حدودي به حاشيه رفته 
است. اين در حاليست كه پيش از اين تسنيم بعد از افشاي جزئيات اين 
پرونده در روزهاي ابتدايي سال جاري، از تشكيل پرونده قاچاق در اين 
خصوص از سوي مركز مبارزه با جرائم سازمان يافته گمرك ايران خبر 
داده بود.  حواشي موضوع ثبت سفارش هاي فاقد اصالت براي واردات 
خودرو طي سال 9۶ تا انتهاي سال جاري ادام��ه يافته و ظاهراً دادگاه 
مربوط به اين پرونده بزرگ در سال 9۸ برگزار خواهد شد.  گفتني است، 
يكي از موضوعات جالب در خصوص اين پرونده، بحث تعداد خودروهاي 
خارج شده و خودروهاي توقيف شده است. از سوي ديگر بررسي برخي 
اسناد موجود نشان مي دهد، ظاهراً تعدادي از ۱9۰۰ خودروي خارج 
شده با اخذ تعهد از صاحبان كاال ترخيص شده اند و اين موضوع حاشيه 
جديد در پرونده خودروهاي وارد شده با ثبت سفارش فاقد اصالت ايجاد 
كرده است.  در ادامه يكي از اين مكاتبات كه در آبان ماه امسال و بعد از 
عدم تأييد اصالت ثبت سفارش مربوط به واردات خودرو از سوي سازمان 
توسعه تجارت انجام گرفته قابل مشاه��ده است.  بر اساس اين مكاتبه 
مهلت ۱۰ روزه به صاحب كاال داده شده تا با توجه به تعهد رسمي ثبت 
شده در دفتر اسناد رسمي در خصوص خودروهاي ترخيص شده نسبت 

به ايفاي تعهد مذكور عمل كند. 

مهران ابراهيميان 

صادرات غيرنفتي ایران 
به مرز 4۰ ميليارد دالر رسيد

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به كاهش ميعانات گازي و 
افت 37/۵ درصدي صادرات غيرنفتي در سال جاري گفت: صادرات 
غيرنفتي در 11ماهه امسال به مرز 4۰ ميليارد دالر رسيد، در صادرات 
غيرنفتي 1۰ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه رشد 
داش�تيم، اما در 11 ماه امس�ال نسبت به پارس�ال كاهش داشتيم. 
به گزارش خبرگزاري ص��دا و سيما، محمدرضا م��ودودي با حضور در 
برنامه گفت وگ��وي ويژه خبري شبكه دو سيما اف��زود: بيشترين دليل 
كاهش صادرات غيرنفتي ما در اين ۱۱م��اه، متوجه ميعانات گازي بود، 
زيرا با محدويت فروش مواجه شده و حدود ۳۷/۵ درصد اُفت داريم، اما 
در بخش اقالم صنعتي، پتروشيمي و كشاورزي، صادراتمان خوب بود و 
نسبت به مدت مشابه سال پيش حدود ۲ درصد و در بخش پتروشيمي 

۱۴درصد رشد داريم. 
مودودي با بيان اينكه بخشي از مشكالت، ناشي از دوگانه شدن مديريت 
است، گفت: در چارچوب قوانين بايد حركت كنيم. در بخش صنعتي و 

معدني در زمينه صادرات، كمترين مشكل را داريم. 
وي با اشاره به اينك��ه بانك مركزي در دوره سختي ق��رار دارد، افزود: از 
۴۰ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي حدود ۱۰/۵ ميليارد دالر آن به سامانه 

نيما برگشته است. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امس��ال ب��ه علت نوسانات نرخ 
ارز، ترافيك و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصي براي ثبت سفارش 
احساس كرديم و بالغ بر ۷۶ ميليارد دالر تقاضاي بي سابقه ثبت سفارش 
داشتيم كه از اين ميزان حدود ۴۶ ميليارد دالر تخصيص ارز شده است و 
از اين ميزان حدود ۲۴ ميليارد دالر توسط بانك تأمين شده است و ۱۰/۵ 

ميليارد دالر هم از طريق ارز نيمايي انجام شده است. 
مودودي با اشاره به اينكه بازار در كشورمان مدرن نيست، گفت: بخش 
خصوصي برند كشورمان بايد در تج��ارت داخلي و خارجي ايفاي نقش 

بيشتري كند و شركت هاي كوچك را مديريت كند. 
سيد فريد موسوي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي هم با 
حضور در اين برنامه با اشاره به كاهش ارزش پول ملي به يك چهارم گفت: 
اين موضوع موجب شد تا نياز به نقدينگي افزايش يابد و توليدكننده ها 

دچار مشكل شوند و فشار زياد هم به شبكه بانكي وارد شد. 
وي همچنين به مشكالت شبكه بانكي اش��اره و اضافه كرد: دولت بارها 
اعالم كرد كه در خصوص رفع مشكالت بانكي اقدام مي كند، اما با توجه به 

سركوب نرخ ها و مشكالتي ديگر، اين موضوع محقق نشد. 
موسوي گفت: فضا را بايد به نوعي مديري��ت كنيم كه توليدكنندگان، 
كمترين آسيب را ببينند. در بخش ارزي هم بايد راهكارهايي را در نظر 

بگيريم. چندگانگي نرخ ارز به نفع توليد نخواهد بود.


