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ترمز قضا بر تخلفات مديران خودروساز
 مدیر سایپا ممنوع الخروج و حساب های بانکی 

مدیر ایران خودرو مسدود شد 
 اقدامات قوه قضائيه در حوزه مقابله با تخلفات و مفاس�د اقتصادي 
شتاب بسيار زیادي گرفته است، به نحوي كه اخبار مقابله و دستگيري 
با افراد خاطي دانه درشت به شکل روزانه شده است در دو روز گذشته 
نيز دو خبر در این حوزه قابل تأمل بود كه نشان مي دهد اراده و عزمي 
جدي در ساماندهي این دو خودروساز به وجود آمده و اميدها را در 
بهبود شرایط این صنعت و مقابله با تخلفات زنده كرده است. در همين 
راستا مدیرعامل س�ای                                                                                                                                           پا ممنوع الخروج ش�ده و به ادعاي رسانه ها 
تمامي حس�اب هاي مدیر عامل ایران خودرو مس�دود شده  است. 
خبرگزاري فارس درباره ممنوع الخروجي گروه خودرو س��ازي س��ايپا 
نوشته است: سيد جواد س��ليماني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
با حكم بازپرس شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت از اسفندماه سال 

گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است. 
به گزارش »جوان« در سال گذش��ته بود كه ناگهان بازار خودرو به هم 
خورد و كار به جايي رسيد كه قيمت در كارخانه با بازار اختالفي تا صد در 

صد  پيدا كرد و حتي پرايد 50 ميليون توماني شد. 
 متخلفاني كه تالش كرده بودند با توجه به تفاوت حاش��يه بازار و قيمت 
خودرو در كارخانه، اقدامات سوداگرانه خود را پيگيري كنند، حاال بايد 
در برابر قانون پاسخگو باش��ند. بازار خودرو روزهاي پرتالطمي را پشت 
سر گذاشته است و تقريباً همه بر اين باور بودند كه بازار خودرو به صورت 
غيرواقعي دچار آشفتگي شده است تا اينكه چندي خبر بازداشت مديران 
قبلي س��ايپا، دهان به دهان چرخيد،اما شش��م مرداد م��اه 95 عبداهلل 
رضيان، عضو هيئت رئيسه كميس��يون صنايع و معادن در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان گوش��ه اي از پرونده مديران متخلف سايپا را 
روشن كرد. به گفته رضيان تعدادي از افراد شركت سايپا با توجه به اتهام 
واردشده دستگير و روانه زندان شده اند. از اين تعداد دستگير شده، يك 
نفر مسئول بخش حراست خودروسازي س��ايپا بوده است. عضو هيئت 
رئيسه كميسيون صنايع و معادن با اشاره به آخرين وضعيت پرونده اين 
شركت خودروسازي اضافه مي كند: پرونده اين متهمان در حال پيگيري 

و تحقيق است، ولي از جزئيات دقيق روند آن بي خبر هستم. 
  25 بازداشتي و شش بازداشتي 

روز گذشته، يعني سه روز بعد از مصاحبه رضيان، غالمحسين اسماعيلي 
س��خنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران درباره دس��تگيري مديران 
ارشد سايپا گفت: اين پرونده 25 متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند 
كه برخي بازداشتي ها از مديران شركت سايپا و برخي نيز از نمايندگي ها 
و شركت هاي مرتبط با سايپا هس��تند و پرونده با جديت تمام در حال 
رسيدگي است.  اكبر صادقي مديركل بازرسي وزارت صمت نيز يك روز 
قبل از سخنان سخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشست بازرسان و ناظران 
ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره تخلفات 
در حوزه خودرو مي گويد: در زمينه خودرو و ثبت سفارش ها، گزارش هاي 
زيادي از وقوع تخلف داشتيم اگرچه اين گزارش ها رو به كاهش است، اما 

با افراد خاطي برخورد هاي الزم صورت گرفته است. 
منابع مطلع گفته ان��د: برخي از متخلف��ان افراد فع��ال در اداره فروش 
سايپا بوده و مس��ائلي با نمايندگاني ها داش��ته اند. اين افراد از يكسري 
نمايندگي ها سوءاس��تفاده كرده بودند. آنها از تف��اوت قيمت كارخانه و 
بازار اس��تفاده كرده و عمدتاً با تغييراتي در زمين��ه تخصيص خودرو به 
نمايندگي ها از تفاوت هاي ميلياردي ايجادش��ده ناشي از حاشيه سود 

بازار بهره برده بودند. 
از ابتداي سال جاري بود كه اخبار زيادي در زمينه ورود سازمان بازرسي 
به پرونده خودرو در رسانه ها منتشر شد بعد از آن بود كه حجت االسالم 
و المسلمين رئيسي در جلس��ه ش��وراي عالي قضايي در 24 تيرماه به 
خودروسازان هشدار داد كه در صورت تغيير قيمت و زمان تحويل كاال، 
به دليل نقض حقوق عامه مورد برخورد قرار خواهند گرفت كه نشان از 
عزم جدي اين قوه در برخورد با خودرو سازان خاطي بود، اما اين قوه تنها 
دستگاهي نبود كه اراده اش بر برخورد با تخلفات دومين صنعت كشور 
باشد زيرا بانك مركزي در نامه اي حس��اب هاي مدير عامل خودرو ساز 

رقيب سايپا را نيز مسدود كرد. 
  مجمع تشکر كرد، بانك مركزي مسدود 

 خبرنگار»مهر« در اين باره طي توئيتي نوشت: با دستور مقامات بانك 
مركزي، حس��اب هاي ش��خصي مديرعامل يكي از دو ش��ركت بزرگ 
خودروس��از مس��دود و وي از دريافت هرگونه خدم��ات بانكي محروم 
شده اس��ت؛ درخواس��ت رس��انه از قوه قضائيه، ورود ب��دون اغماض به 
خودروسازي ها و ارائه گزارش مبسوط از معامالت مالي آنها است. بهانه 

تحريم نبايد سرپوشي بر تخلفات گسترده باشد. 
»پايگاه خبري تحليلي خط بازار« نيز در اين باره نوشت: بعد از رسانه اي 
شدن دستگيري هاي اخير در شركت سايپا، خبر مسدود شدن حساب 
بانكي مديرعامل يكي از شركت هاي مطرح خودروسازي، يكي از داغ ترين 
اخبار بازار خودرو اس��ت. اين خبر در حالي در رسانه ها و فضاي مجازي 
پخش شده كه چند رو پيش س��هامداران اين شركت خودروسازي، در 
مجمع عمومي در اقدامي س��ؤال برانگيز از مديرعامل مذكور و اعضاي 
هيئت مديره به خاطر اتخاذ تدابير و اقدام��ات الزم براي كاهش اثرات 
تحريم تقدير و تشكر كرده اند. اين تقدير در پايان سال مالي رقم مي خورد 
كه طبق اسناد رسمي، شركت مذكور در پايان سال 1397 با زيان خالص 
84. 959. 235 ميليون ريال وزيان خالص هر سهم 5503 ريال روبه رو 
شده است. البته در دوران قبل تحريم نيز برخي شاخص هاي مالي اين 
شركت نامطلوب بوده كه نشان از ناكارآمدي تيم مديريتي است. طبق 
اسناد رسمي ميزان زيان خالص اين گروه خودروساز به 16. 873. 804 
ميليون ريال در پايان سال 1396 يعني قبل از آغاز تحريم ها رسيده است. 
اين در حالي است كه اين نس��بت با آغاز تحريم ها رشد چشمگير 583 
درصدي را شاهد بوده و به رقم 115. 329. 157 ميليون ريال در پايان 

1397 رسيده است. 
  ورود سازمان حمایت به فروش زیان ده چند ده هزار خودرو

به عالوه فروش زيان ده چند ده هزار خودرو از محصوالت يك ش��ركت 
مطرح خودروساز در سال هاي 1396 و 1397 كه قيمت آنان بيش از 45 
ميليون تومان بوده و شامل مصوبه شوراي رقابت نمي شود، نيز از ابهامات 
جدي در مكانيسم فروش اين شركت است كه احتماالً يكي از موارد قابل 
بررسي در دستگاه هاي نظارتي اس��ت و از همين رو سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به موضوع فروش زيان ده چند ده هزار 
خودرو مذكور ورود كرده است. هرچند كه تا به نتيجه رسيدن اقدامات 
نهادهاي نظارتي ن��ه عقاًل و نه ش��رعاً نمي توان قض��اوت نهايي در اين 
خصوص كرد ولي مروري بر عملكرد اين مديران عامل گوياي حواشي 
بسياري است كه ظاهراً قوه قضائيه با قوت و اراده ورود كرده است و اميد 
مي رود كه باالخره اين صنعت كه دومين صنعت كشور از لحاظ گردش 
مالي و ابعاد است، به سرانجامي منطقي برس��د كه در آن مردم نه فقط 

ذينفع از آن باشند،  بلكه مايه مباهات آنها نيز باشد.

ارزش سهام عدالت ۵ برابر شد
مشاور رئيس س�ازمان خصوصي س�ازي اعالم كرد كه ارزش روز 
س�هام عدالت به حدود پن�ج برابر رسيده اس�ت. به ای�ن ترتيب 
مش�موالني ك�ه ی�ك ميلي�ون توم�ان س�هام عدالت داش�تند 
ارزش سهام ش�ان ب�ه 5 ميلي�ون توم�ان نزدی�ك شده اس�ت. 
جعفر سبحاني در گفت وگو با »ايس��نا«، در پاسخ به اينكه ارزش روز 
س��هام عدالت نسبت آن س��الي كه سهام شركت هاي س��رمايه پذير 
ارزش گذاري ش��د كه توزيع سود شروع ش��د، به طور متوسط چقدر 
تغيير كرده اس��ت، اظهار كرد: با توجه به ارزش روز سبد دارايي سهام 
عدالت، ارزش س��هام عدالت به نزديك پنج برابر رسيده است؛ به اين 
ترتيب مشموالني كه در زمان ش��روع توزيع سود يك ميليون تومان 
سهام عدالت داش��ته اند ارزش سهام ش��ان به حدود 5 ميليون تومان 
رسيده است. وي درباره ارزش كل پرتفوي سهام عدالت گفت: ارزش 
كل پرتفوي س��هام عدالت در س��الي كه 49 شركت س��رمايه پذير، 
ارزش گذاري شدند 26 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه اكنون اين 
مبلغ به بيش از 140 هزار ميليارد تومان رسيده اس��ت. مشاور رئيس 
سازمان خصوصي سازي ادامه داد: هنوز تعدادي از افراد شماره شباي 
خود را در سامانه س��هام عدالت ثبت نكرده اند. اين افراد براي گرفتن 
سود سال 1395 و 1396 بايد اقدام به ثبت شماره شباي خود كنند. 
هنوز سامانه سهام عدالت براي اين افراد باز است. به گزارش »ايسنا«، 
س��ازمان خصوصي س��ازي اعالم كرده اس��ت كه تمامي افرادي كه تا 
پانزدهم تيرماه شماره شباي خود را به سازمان خصوصي سازي ارائه 

كرده اند، سود سهام عدالتشان را پرداخت كرده است.
........................................................................................................................

 کاهش صادرات رسمي زعفران
با افزايش قاچاق به افغانستان

عضو ش�وراي ملي زعفران با بيان اینکه تعطيالت تابستاني اروپا 
صادرات زعفران را كند كرده است، گفت: به نسبت قاچاق زعفران 
از كشور به افغانستان، صادرات رسمي آن به امارات كاهش مي یابد. 
علي حس��يني در گفت وگو با »مهر« با اش��اره به ثبات نسبي قيمت 
زعفران در بازار گفت: هم اكنون قيم��ت هركيلوگرم زعفران حداقل 
7/5 ميليون تومان )زعفران دسته( و حداكثر 11 تا 12 ميليون تومان 
)زعفران نگين( است. وي با بيان اينكه به دليل كمبود نقدينگي و كند 
شدن صادرات بازار با ركود مواجه است، گفت: در حال حاضر با كمبود 

خريدار عمده مواجه هستيم. 
حسيني اضافه كرد: با توجه به اينكه تعطيالت تابستاني اروپا آغاز شده 
شركت ها فعاليت خود را كاهش داده اند. بنابراين ميزان صادرات به اروپا 
كاهش يافته است. عضو شوراي ملي زعفران با بيان اينكه كشورهاي 
همسايه س��هم چنداني در بازار زعفران ايران ندارند، افزود:البته به جز 
امارات كه از خريداران عمده زعفران ايران است و زعفران ما را مي خرد 
و صادرات مجدد مي كند. حسيني مقاصد عمده صادرات زعفران ايران 
را امارات، چين، اسپانيا، ايتاليا و فرانسه عنوان كرد و گفت: صادرات به 
چين غيرمستقيم و از طريق هنگ كنگ انجام مي شود، چون چيني ها 

براي زعفران ايران تعرفه بااليي تعيين كرده اند. 
وي با اشاره به اينكه امارات زعفران ايران را مجدداً به هند و چين صادر 
مي كند، ادامه داد: قاچاقچيان در اشكال مختلف زعفران را در مشهد 
مي خرند و آن را به افغانس��تان قاچاق مي كنند سپس به نام محصول 
افغانستان به هند صادر مي كنند، چون تعرفه هند براي محصول ايراني 
باالست، اما براي افغانس��تان كمتر اس��ت. بنابراين به همان نسبت از 
صادرات قانوني به امارات كاسته مي شود. وي با بيان اينكه به تدريج به 
فصل برداشت طالي س��رخ نزديك مي شويم و خريداران منتظر ورود 
محصول نو هستند، درباره اينكه با اين وضعيت آيا پيش بيني كاهش 

قيمت را داريد، گفت: اميدوار هستيم چنين اتفاقي رخ ندهد. 
........................................................................................................................

 اختصاص ۱۵۰ميليون يورو 
براي اجراي طرح هاي آبخيزداري

معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور از اختصاص ۱5۰ميليون یورو از اعتبارات صندوق 
توسعه ملي به اجراي عمليات آبخيزداري در سال جاري خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي، خسرو شهبازي با 
تأكيد بر نقش آبخيزداري در ترسيب كربن، ذخيره آب و حفظ خاك اظهار 
كرد: بنابر تحقيقات به عمل آمده، به ازاي هر هكتار عمليات آبخيزداري، 
فرسايش خاك به ميزان 3 تا 9 تن در هكتار و رسوب خاك به ميزان 4 تن 
در هكتار كاهش مي يابد. وي افزود: عالوه بر اين، اجراي هر هكتار عمليات 
آبخيزداري باعث ذخيره س��ازي 580 مترمكعب آب مي ش��ود و پوشش 
گياهي را معادل 120 كيلوگرم در هكتار تقويت مي كند. معاون آبخيزداري، 
امور مراتع و بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در ادامه با 
اشاره به اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي عمليات آبخيزداري گفت: 
با توجه به اهميت مباحث مربوط به آبخيزداري و آبخوان داري كه از جمله 
مسائل مهم كشور هستند و نقش اساسي در ذخيره سازي آب، حفظ خاك 
و كنترل سيالب دارند، سال گذش��ته با پيشنهاد دولت، تصويب مجلس 
و موافقت مقام معظم رهبري مبلغ 200 ميلي��ون دالر از محل اعتبارات 
صندوق توس��عه ملي براي اين امر اختصاص يافت ك��ه منجر به اجراي 

عمليات در بيش از 6000 نقطه از كشور شد. 
وی گفت: در سال 98 هم اعتباري بالغ بر 150 ميليون يورو با ارز نيمايي 
به اجراي عمليات آبخيزداري اختصاص پيدا كرد كه خوشبختانه قسط 
اول آن را دريافت كرديم و عمليات در بيش از 10هزار نقطه در سراسر 

كشور آغاز شده است.

مهران ابراهيميان

   بازار

۲۰هزار تن چاي وارداتي با ارز دولتی كجا رفت؟
در حالي كه در هفته هاي اخير موضوع گران ش�دن سرس�ام آور 
چ�اي داغ شده اس�ت، این س�ؤال مطرح اس�ت كه 2۰ه�زار تن 
چاي كه امس�ال با ارز دولتي 42۰۰توماني تا پي�ش از ۱۸ خرداد 
ترخي�ص شده، كجاس�ت و در ص�ورت عرض�ه، ب�ا چه قيمتي و 
در كدام ش�بکه توزی�ع به دس�ت مصرف كننده رسيده اس�ت؟

در هفته هاي اخير قيمت چاي خارجي در بازار دچار تالطم ش��ده 
و اخبار متفاوتي از درصد افزايش قيمت اين كاال در س��طح عرضه 
منتشر مي شود؛ نخ تس��بيح گراني چاي، حذف ارز 4200توماني 
از واردات چاي اعالم ش��ده، ماجراي��ي كه اواخر ارديبهش��ت ماه 
امس��ال به دنبال نامه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به مديركل 

سياست گذاري هاي ارزي بانك مركزي رخ داد و ارز 4200توماني 
از واردات چاي، كره و حبوبات حذف شد و با اعالم تاريخ 18 خرداد 
ماه، واردات چاي تنها با دريافت اخذ مابه التفاوت ريالي امكان پذير 
شد. در نامه مذكور تأكيد شده بود: از تاريخ 18 خرداد ماه 98 به بعد 
به ازاي هر دالر از محموله هاي تأمين  ارزشده كره، حبوبات، چاي و 
كاغذ، 4800 تومان مابه التفاوت اخذ شود. حتي در انتهاي اين نامه 
آمده است: محموله هاي ترخيص ش��ده تا قبل از تاريخ فوق الذكر با 
ارز 4200توماني مشمول رصد، پايش و عرضه با نرخ مصوب سازمان 

حمايت بر مبناي ارز 4200توماني مي باشد. 
اما بر اساس آمارهاي به دست آمده از ابتداي امسال تا 18 خرداد ماه، 

بيش از 20 هزار تن چاي با ارز دولت��ي 4200توماني ترخيص و وارد 
كشور شده اس��ت و از تاريخ 18 خرداد تا 19 مرداد ماه نيز 13 هزار و 

500 تن چاي با ارز نيمايي از گمركات كشور وارد ايران شده است. 
همچنين رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش 120 درصدي 
قيمت چاي خارجي در بازار خبر داد و گفت: حذف ارز 4 هزار و 200 
توماني و اختصاص ارز نيمايي به واردات دليل اصلي نوس��ان قيمت 
چاي خارجي در بازار به ش��مار مي رود. محمد آقا طاهر افزود: قيمت 
هر بس��ته چاي نيم كيلويي از 29 هزار تومان به 64 تا 69 هزار تومان 
رسيده است، در حالي كه با حذف ارز 4 هزار و 200 توماني قيمت ارز 

خارجي حداكثر بايد دو برابر افزايش مي يافت.

دست دست كردن 

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

دولت براي وضع 
ماليات بر عایدي 
مسکن و خانه هاي خالي در شرایطي براي مردم 
تعجب بر انگيز اس�ت كه نایب رئي�س اتحادیه 
امالك به صراحت ب�ه س�يطره یافتن تقاضاي 
س�رمایه گذاري به تقاض�اي مصرف�ي در بازار 
مسکن اشاره كرد و گفت: طي سال هاي 96 و 97 
بي�ش از ۸۰ درص�د خری�د مس�کن ب�راي 
س�رمایه گذاري بود و 2۰ درص�د معامالت تنها 
توس�ط مصرف كننده ه�اي واقع�ي ص�ورت 
گرفته است، این در حالي است كه در سال 97 به 
دليل جهش بيش از صد درصدي قيمت مسکن 
حجم معام�الت حدود5۰ درصد ری�زش كرد و 
بسياري از خانوارها كه دهها سال براي خانه دار 
شدن پس انداز و برنامه ریزي كرده بودند، رؤیاي 
خانه دار ش�دن خود را غير قابل تحقق یافتند. 
به گزارش »جوان«، در شرايطي كه در بسياري از 
نقاط دنيا از طريق ابزار ماليات نوسان هاي ناشي از 
س��فته بازي، دالل بازي و تقاضاي سرمايه گذاري 
در بازارها را مهار كرده اند و سرمايه گذاري عموماً 
در حوزه توليد كاال و خدمات انجام مي گيرد، اما به 
لطف عقب ماندگي ش��ديد نظام مالياتي در ايران 
ش��اهد نوس��ان هاي بس��يار نامتعارف در بازارها 
هستيم كه يكي از اين نوسان هاي نامتعارف مربوط 
به رشد بيش از صد درصدي قيمت مسكن در سال 
97 بود كه در عمل برنامه ريزي بسياري از خانوارها 

بر اي خانه  دار شدن را به باد داد. 

بي تفاوتي نسبت به ساماندهي بازار زمين و ساختمان 
با ابزارهايي چون ماليات، نرخ گذاري صحيح و علمي 
قيمت ها باعث شده اس��ت تا مس��كن عماًل يكي از 
ريش��ه هاي اصلي تورم در اقتصاد كالن و فش��ار بر 
سبد هزينه خانوار در اقتصاد خرد به شمار آيد، در 
همين راستا نايب  رئيس اتحاديه مشاوران امالك با 
اشاره به سيطره يافتن تقاضاي س��رمايه گذاري بر 
تقاضي مصرفي در بازار مسكن گفت: طي سال هاي 
96 و 97 بي��ش از 80 درصد خريد مس��كن براي 
سرمايه گذاري بود و 20 درصد معامالت تنها توسط 
مصرف كننده هاي واقعي صورت گرفته اس��ت، در 
چنين شرايطي به نظر مي رسد زمان تغييرات بزرگ 

در بازار زمين و ساختمان ايران فرا رسيده است. 
هن��وز ع��ده زي��ادي از متقاضيان واقعي مس��كن 
در ش��وك جهش قيمت طي يكي دو س��ال اخير 
هستند، زيرا از سال 92 به بعد بازار مسكن در ركود 
كامل به سر مي برد و شاهد تغييرات قيمتي خاصي 
در اين حوزه نبوديم، اما به يكباره در سال 97 بهاي 
مسكن به ش��كل تعجب برانگيزي ميانگين جهش 
بيش ازصد درصدي را تجربه كرد و به دليل رش��د 
قيمت ها شاهد سقوط حجم مبادالت بوديم، در اين 
ميان اظهارات حس��ام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه 
مشاوران امالك نش��ان مي دهد كه بازار مسكن در 
سال 97 در اثر حضور متقاضيان سرمايه گذاري در 

اين بازار دچار نوسان قيمتي شده است. 
    ۸۰ درصد معامالت اخير مسکن

 براي سرمایه گذاري بود
وي گفت: طي سال هاي 96 و 97 بيش از 80 درصد 

خريد مسكن براي سرمايه گذاري بود و 20 درصد 
معامالت تنها توس��ط مصرف كننده ه��اي واقعي 

صورت گرفته است. 
عقبايي، نايب رئي��س اتحاديه مش��اوران امالك 
ب��ا تأكيد ب��ر اينك��ه ب��ازار در ركود عمي��ق فرو 
رفته  است، گفت: كاهش قيمت مسكن واحدهاي 
150 متر به باال آغاز شده و اين افت قيمت به ساير 

متراژها نيز كشيده خواهد شد. 
   ورود بازار مسکن به ركود عميق

حسام عقبايي در گفت وگو با »فارس«، در پاسخ 
به اين س��ؤال كه آيا از كس��ادي بازار مسكن بايد 
خوشحال شد كه باعث افت قيمت مي شود، گفت: 
بازار مسكن در ركود فرو رفته است و اين ركود باعث 

كاهش قيمت خواهد شد. 
   سقوط 7۸درصد حجم معامالت مسکن 
عقبايي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا اين كسادي 
بازار مسكن را مي توان با ركود سال هاي 92 تا 96 
كه بسيار عميق بود مقايس��ه كرد، اظهار داشت: 
آمارها نشان مي دهد كه حجم معامالت مسكن 78 
درصد كاهش داشته است و چند سال گذشته شايد 

چنين افت معامالتي نداشتيم. 
    كاهش 3۰ درصدي قيمت ۱5۰ متر به باال 

تا شهریور ماه
ناي��ب رئيس اتحاديه مش��اوران ام��الك ادامه 
داد: پيش بيني مي ش��ود تا پايان ش��هريور ماه 
واحده��اي 150 متر به ب��اال 30 درصد كاهش 
قيمت داشته باش��د و بايد پيش بيني خود را در 
خصوص واحدهاي زير 150 مت��ر نيز اين طور 

عنوان كرد كه افت قيمت اين واحدها از 5 درصد 
تا 30 درصد خواهد بود. 

   افت قيمت ها آغاز شده است
از سوي ديگر، رئيس اتحاديه مشاوران امالك از تهيه 
گزارش كاهش قيمت مسكن در منطقه به منطقه 
تهران خبر داد و گفت: گزارش ها نشان مي دهد به 
جز دو منطقه در تهران، ساير مناطق از افت قيمت 

10 تا 30 درصد برخوردار شده اند. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با »فارس«، 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا بازار مسكن در ركود 
عميقي فرو رفته است، گفت: بازار مسكن در حال 
حاضر دچار يك نوع كسادي شده است و ركود را 
قبول ندارم؛ چراكه خريد و فروش مي شود، اما افت 
دارد، پس نمي توان گفت بازار ركود دارد، بلكه بازار 

در كسادي به سر مي برد. 
رئيس اتحادي��ه مش��اوران امالك ادام��ه داد: 
متأس��فانه رشد افسارگس��يخته قيمت مسكن 
باعث شده تا بازار مسكن دچار يك كسادي شود 

كه اين هم طبيعي است. 
    با خروج سوداگران بازار مسکن 

به ثبات مي رسد
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك ادامه داد: طبيعي 
اس��ت كه وقتي قيمت ها باال ب��رود و قدرت خريد 
كاهش يابد، اف��ت معامالت موجب كس��ادي بازار 
مسكن مي شود و ش��ك نكنيد كه با خروج برخي 
از افراد كه براي سودآوري و س��رمايه گذاري اقدام 
به خريد مسكن كرده بودند، قيمت مسكن كاهش 

مي يابد و به ثبات مي رسد. 
    كاهش ۱۰ تا 3۰ درصدي قيمت مسکن 

در اغلب مناطق تهران
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا گزارش جديد 
نشان داده كه مناطق مختلف تهران كاهش قيمت 
داشته اند، گفت: گزارش جديد مشاوران امالك 
نش��ان مي دهد كه به جز دو منطقه تهران، همه 
مناطق كاهش��ي بوده اند، به طوري كه متوسط 
كاهش قيمت مسكن 10 تا 30 درصد بوده است. 
به گفته وي، منطقه 2 در تهران از 3 تا 5 ميليون 
تومان در هر متر كاهش داشته است. قيمت ها در 
منطقه 3 تهران نيز 10 درصد كاهش داشته است. 
براساس گفته هاي رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
قيمت مسكن )هر متر مربع(در منطقه 4 تهران 
15 تا 20 درصد، منطقه 5قيمت ها ثابت، منطقه 6 
حدود 8 درصد كاهش، منطقه 7 بالغ بر 10 درصد 
كاهش، منطقه 8 بالغ بر 15 درصد كاهش، منطقه 
9 حدود 15 درصد كاهش، منطقه 10 متري يك 
ميليون تومان كاهش، منطقه 11 قيمت ها ثابت، 
منطقه 12 حدود 15 درصد افزايش، منطقه 13 
متري 2 ميليون تومان كاهش، منطقه 14 حدود 
يك تا 2 ميليون تومان كاهش، منطقه 15 حدود 
15 درصد كاهش، منطق��ه 16 حدود 10 درصد 
كاهش، منطق��ه 17 ح��دود 15 درصد افزايش، 
منطقه 18 حدود 15 درصد كاهش، منطقه 19 
حدود 12 درصد كاهش و منطقه 22 حدود 15 

درصد كاهش دارد.

درصدی قيمت مسکن در پايتخت کاهش تا 3۰ 
۸۰ درصد تقاضا ي مسکن در سال 96 و 97 برای سرمایه گذاري و 2۰ درصد از سوی مصرف كنندگان واقعی بود

رضا  دهشيری  |   جوان

ب�ا توج�ه ب�ه ارائ�ه تس�هيالت اش�تغال 
روس�تایي و عش�ایري ن�رخ بي�کاري در 
روس�تاهاي كش�ور ۱/9 درص�د كاه�ش 
یاف�ت و از ۸/9درص�د ب�ه 7درصد رس�يد. 
به گزارش »تسنيم«، محمد اميد معاون توسعه 
روس��تايي و مناطق محروم كش��ور در نشست 
خب��ري چهارمي��ن نمايش��گاه توانمندي هاي 
روستاييان و عشاير كش��ور اظهار كرد: از محل 
تسهيالت اش��تغال روستايي و عش��ايري نرخ 
بيكاري در روستاهاي كشور 1/9 درصد كاهش 

يافته است. 
وي افزود: سهم اشتغال روستايي در كل اشتغال 
كش��ور در س��ال 97 از محل اين تسهيالت 23 
درصد افزايش يافته اس��ت و استقبال خوبي در 

فعاليت هاي اقتصادي در روستاها با بهره گيري 
از اين تسهيالت شده است. 

مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
كشور ادامه داد: اين تس��هيالت از مناسب ترين 
تسهيالتي به حس��اب مي آيد كه به فعاليت هاي 
اقتصادي در كشورمان داده مي شود، زيرا حداقل 

سود و بازپرداخت بلندمدت دارند. 
اميد تصريح كرد: زمان بازپرداخت اين تسهيالت 
مي تواند تا هش��ت س��ال امتداد يابد و در نقاط 
مرزي كشورمان سود اين تسهيالت تا 4 درصد 

كاهش مي يابد. 
وي گفت: براساس آمار اوليه س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور مهاجرت معكوس در روستاهاي 
كش��ورمان در حال انجام اس��ت يعن��ي پديده 
برگش��ت مردم را به روستاها ش��اهد هستيم و 
تعداد برگشت به روس��تاها از تعداد مهاجرت از 
اين مكان ها بيشتر شده است كه بعد از پيروزي 

انقالب امري نادر به حساب مي آيد. 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور 
گفت: 45 درصد از جمعيت روس��تايي كش��ور 
شغل كش��اورزي دارند و مابقي آنها در مشاغلي 
مانند خدمات و فعاليت هاي جديد مش��غول به 

كار هستند.
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