
خالص�ه اظهارنظ�ر اعضای كابين�ه دولت و 
مس�ئوالن دولت�ي كنت�رل بازار اين اس�ت 
كه ت�ا ريال آخ�ر درآم�د ناش�ي از افزايش 
قيمت بنزين ب�ه مردم بازمي گ�ردد و اولين 
پرداخت�ي ظ�رف 10 روز آينده به حس�اب 
م�ردم واري�ز مي ش�ود و در عي�ن ح�ال 
گراني ه�اي بي م�ورد و ب�ه بهان�ه افزاي�ش 
قيمت بنزين نيز كنترل و بي اثر خواهد بود. 
وزير نف��ت در يك برنام��ه زن��ده تلويزيوني از 
برآورد درآمِد س��االنه ۳۱ هزار ميليارد تومان 
با س��هميه بندي بنزين خبر داد و گفت: »همه 
درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين به طبقات 
متوسط و ضعيف جامعه پرداخت مي شود و يك 

ريال آن صرف كار ديگري نخواهد شد.« 
نامدار زنگنه افزود: »اين درآمد براي ماه نخست 
كه تا يك هفته ي��ا ۱۰ روز آينده ب��ه خانوار ها 
پرداخت مي شود، از محلي تأمين شده است.« 
وي گفت: »پيش از درآمد حاصل از گران شدن 
قيمت بنزين براي ماه نخست پول تأمين شده 

است و به حساب مردم واريز مي شود.« 
زنگنه گفت: »اكنون ص��ادرات بنزين داريم و 
سال آينده اگر سهميه بندي نيز اعمال نمي شد، 
صادرات و توليد بيش��تر مي ش��د، اما مس��ئله 
اساسي اين اس��ت كه با روند افزايش سالي ۱۰ 
درصد مصرف بنزين كه معادل ۹ تا ۱۰ ميليون 
ليتر است سال ۱۴۰۰ دوباره وارد كننده بنزين 

مي شديم.« 
وي افزود: »در اي��ن دوره از تحريم ها كاري كه 
دوره قبل امريكايي ها با ما كردند و براي واردات 
بنزين بيش��ترين فشار را داش��تند نتوانستند 

انجام دهند.« 
  درآمد ها چقدر است ؟ 

وزير نفت گفت: »۶۴ ميليون ليتر سهميه بندي 
و با كارت س��وخت داده مي شود كه معادل ۲۳ 
ميليارد ليتر در سال است و با ۵۰۰ توماني كه به 
قيمت آن اضافه شده است، سال آينده ۱۱ هزار 

و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد داريم.« 
زنگنه افزود: »حدود ۳۰ ميليون ليتر نيز مصرف 

آزاد است كه ۲هزار تومان به قيمت آن افزوده 
شده است و در سال آينده از اين محل ۲۰ هزار 

ميليارد تومان درآمد داريم.« 
وي گف��ت: »البت��ه هن��وز نمي داني��م رفتار 
مصرف كننده در بخ��ش بنزين آزاد چه خواهد 
بود، اما برآورد ما درآمد ۳۱ هزار ميليارد تومان 
از طريق س��هميه بندي بنزين در س��ال آينده 
اس��ت كه همه آن به افراد كم در آمد پرداخت 

مي شود.« 
  پيش بيني كاه�ش 10درصدي مصرف 

بنزين
به رغم اي��ن اظهار نظر وزير نف��ت، مديرعامل 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي ايران 
گفت: »با سهميه بندي بنزين، مصرف ۸ الي ۱۰ 

درصد كاهش مي يابد.« 
 امير وكيل زاده، مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران اظهار داش��ت: »اگر 
كسي كارت سوختش گم شده يا به هر دليلي 
كارت به دستش نرس��يده از امروز تا شش ماه 

سهميه اش محفوظ است.« 
وی ي��اد آور ش��د: »بنزي��ن س��وپر به صورت 
س��هميه اي نيس��ت و به ص��ورت آزاد عرض��ه 

مي شود.« 
  آماده باش ناظران بازار 

در همين ح��ال رئي��س س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان گفت: »از 

ديروز به صورت دائم بازار را رصد مي كنيم.« 
عباس تابش در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه 
با توجه به اعالم قيمت بنزين، ستاد تنظيم بازار 
ساعتي پيش مصوبه اي داشته است كه بر اساس 
آن هر گون��ه افزايش قيم��ت كاال و خدمات در 
كشور ممنوع است، افزود: »در اين مسير و براي 
اجراي هر چه بهتر اين مصوبه تشديد نظارتي 
خواهيم داشت و سهميه الزم براي سرويس هاي 
مدارس، تاكس��ي و همه خودرو هايي كه الزم 
است، ديده شده است و افزايش آن روي قيمت 

تمام شده به صفر ميل مي كند.« 
وي گفت: »براس��اس مصوبه ستاد تنظيم بازار 

از دي��روز همچون گذش��ته س��ازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليدكنن��دگان از تمام 
ظرفيت خود اس��تفاده مي كند و در اين راه از 
تمامي همكاران در س��ازمان تعزيرات، بسيج، 
اصن��اف و م��ردم خواهش مي كني��م از طريق 
شماره ۱۲۴ با ثبت ش��كايت به صورت برخط 

)آنالين(، در كنار ما باشند.« 
رئيس س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان با اش��اره به اينك��ه با توجه به 
گزارشي كه هم اكنون داش��تيم اتفاق خاصي 
در بازار نيفتاده است، افزود: »كاال هايي كه در 
شبكه هاي توزيع ماست كاال هاي قابل اعتمادي 
است و هيچ تغيير قيمتي در آنها رخ نداده است 
و با توجه ب��ه اينكه در قيم��ت كاال ها تغييري 
نداري��م، بنابراي��ن انتظاري هم در ب��ازار براي 
افزايش قيمت نبايد باشد ضمن اينكه واحد هاي 
توليدي هم بايد بر حسب تصميم ستاد تنظيم 
بازار مواظب شبكه توزيع خود باشند كه چنين 

اتفاقي در بازار پيش نيايد.« 
تابش با اشاره به ابالغي كه به استانداران سراسر 
كشور شده است، سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت در استان ها در حال آماده باش هستند، 
گفت: »از امروز صبح همواره براي اين موضوع 
جلسه خواهيم داش��ت و بازار را رصد مي كنيم 
و با اطميناني كه به ش��بكه توزيع داريم به نظر 

نمي رسد كه اتفاقي در بازار بيفتد.« 
وي افزود: »به هر حال اين موضوع را به صورت 
جدي دنبال و واكن��ش بازار را نس��بت به اين 

موضوع با تمام توان رصد مي كنيم.« 
  گراني بنزي�ن اث�ري روي مواد غذايي 

ندارد
در همين حال تاكنون س��ه عضو كابينه درباره 
تالش براي خنثي س��ازي افزايش قيمت هاي 

بي مورد خبر داده اند. 
وزير جهاد كش��اورزي با تأكيد بر اينكه گراني 
بنزين روي قيم��ت مواد غذايي اثر ندارد، چون 
س��وخت حمل ونقل با گازوئيل اس��ت، گفت: 
»وضعيت توليد و تأمين محصوالت كشاورزي 

و امنيت غذايي جامعه خوب اس��ت و كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم در حد كافي تأمين و 

توليد شده و كشور در آرامش قرار دارد.« 
محمود حجتي اظهار داشت: »به رغم تحريم هاي 
اقتص��ادي و محدوديت ه��اي ايجاد ش��ده در 
مبادالت تجاري ب��ا حمايت ه��اي همه جانبه 
صورت گرفته از سوي دولت و تالش و مشاركت 
توليدكنن��دگان، تج��ار و همه فع��االن بخش 
خصوص��ي و در نتيجه اج��راي مؤثر طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي در بخش كش��اورزي و س��اير 
بخش هاي توليدي و تجاري، خوشبختانه هم 
ش��رايط توليد و هم وضعي��ت ذخاير كاالهاي 
اساس��ي مورد نياز مردم و نهاده هاي كشاورزي 
در بهترين حالت است و مردم عزيز كشورمان از 

اين لحاظ هيچ گونه نگراني نداشته باشند.« 
وزير جهاد كش��اورزي اظهار داشت: »افزايش 
قيمت بنزين روي هزينه ه��اي توليد، فرآوري 
و توزي��ع محص��والت كش��اورزي و غذاي��ي، 
تأثيرگذاري مستقيم چنداني ندارد، زيرا عمده 
سوخت ماشين آالت كش��اورزي و حمل ونقل 
بين شهري كاالها، گازوئيل است و در قيمت آن 

تغييري ايجاد نشده است.« 
  واكنش همتي به گراني بنزين

رئيس كل بانك مركزي نيز با انتشار پيامي در 
صفحه اينستاگرام خود با تأكيد بر ريسك باالي 
سرمايه گذاري در بازار ارز افزود: »در چند روز 
اخير، شاهد رش��د ۳درصدي نرخ دالر در بازار 

آزاد بوديم.« 
همتي افزود: »محاس��بات اداره بررس��ي هاي 
اقتصادي بانك مركزي نشان مي دهد كه تأثير 
افزايش امروز قيمت بنزين در تورم در حدود ۴ 

واحد درصد در سال خواهد بود.« 
در اين چند روز تحت تأثير انتظارات ناش��ي از 
تقاضاي فصلي ارز عوامل سياس��ي و نيز اخبار 
افزايش قيمت بنزين در مقايسه با نرخ ميانگين 
سه ماه گذشته افزايش قيمت دالر در بازار آزاد 

حدود ۳ درصد بوده است. 
همتي در ادامه افزود: »اگ��ر همانطور كه قباًل 
تأكيد كردم به وضعيت مطل��وب ذخاير ارزي 
بانك مركزي و نيز مازاد عرضه نسبت به تقاضاي 
ارز در بخش اس��كناس و حوال��ه را هم در نظر 
بگيريم نظريه باال بودن ريسك سرمايه گذاري 
در ارز همچنان پابرجا خواه��د بود. تأكيد اين 
نكته نيز ضروري اس��ت كه نرخ فعلي ارز تحت 
تأثير بيش جهش قبلي ناشي از عوامل انتظاري 
و تداوم تحريم ها بوده و از پشتوانه عوامل بنياني 

برخوردار نيست.« 
  افزايش قيمت به بهانه بنزين ممنوع 

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: » هرگونه 
افزايش قيمت كاال و خدم��ات به بهانه افزايش 

قيمت بنزين ممنوع و تخلف است.« 
رضا رحماني در جلسه ستاد تنظيم بازار، شرايط 
بازار را بعد از تصويب قيمت جديد بنزين تشريح 

كرد. 
وی گفت: »تمهيدات الزم انجام ش��ده اس��ت. 
ذخاير كاال در بهترين حالت ق��رار دارد، حتي 
در برخ��ي كاالهاي صنعتي براي دو س��ال هم 
ذخيره سازي شده است. كاالهاي اساسي را نيز 

تا شش ماه ذخيره سازي كرده ايم.« 
وزير صمت افزود: »توليد كاالهاي صنعتي در 
شش ماهه اول امسال بيش از سال قبل است و 
در صنايع غذايي ني��ز ۱۵ درصد افزايش توليد 
داريم. در حوزه معدن و فوالد ۶/۵ در صد افزايش 

توليد داشته ايم.« 
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آماده باش ناظران بازار براي كنترل قيمت ها 
سه عضو كابينه وعده بي اثر كردن اثر افزايش قيمت بنزين بر ساير كاالها را داده اند 

 مهدي فتحي 
  گزارش  یک

 رئيس فدرال رزرو: رشد بدهی امریکا 
سریع تر از رشد اقتصادی است

ج�روم پ�اول از نماين�دگان كنگره خواس�ت ت�ا فكري ب�ه حال 
كس�ري بودج�ه و بده�ي رو ب�ه افزاي�ش اي�ن كش�ور كنن�د. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، جروم پاول، رئيس فدرال رزرو كه براي 
توضيح آخرين وضعيت اقتصاد امريكا در جمع نمايندگان مجلس اين 
كشور حاضر شده بود، كسري بودجه امريكا در سطحي ناپايدار توصيف 
كرد و افزود: به زبان خيلي ساده واقعيت اين است كه بدهي دارد سريع تر 
از اقتصاد رش��د مي كند. وظيفه ما اين نيس��ت كه به شما )نمايندگان 
كنگره( توصيه انجام كاري را كنيم، اما اصالحات غير قابل اجتناب هستند 
و بايد انجام شوند. اگر فكري به حال اين مسئله نشود دالرهاي مالياتي به 

جاي آموزش كودكانمان بايد صرف پرداختن نرخ بهره شود. 
اظهارات پاول در شرايطي بيان مي شود كه كس��ري بودجه دولت در 
حال رسيدن به يك تريليون دالر اس��ت. از طرف ديگر دولت تاكنون 
۲۳ تريليون دالر اس��تقراض كرده و اين رقم رو به افزايش است. تنها 
در ۱۲ ماه منتهي به سپتامبر، امريكا ۵7۲/۸ ميليارد دالر بهره وام هاي 

دريافتي خود را پرداخت كرده است. 
بانك مركزي امريكا از مدت ها پيش هش��دار داده است كه در صورت 
انجام نشدن كاري براي حل مشكل بدهي و كسري بودجه، اقتصاد اين 
كشور با چرخه رشد نزولي ديگري مواجه خواهد شد. پاول به نمايندگان 
كنگره هشدار داده اس��ت كه ابزارهاي فدرال رزرو براي جلوگيري از 
يك ركود ديگر محدود است؛ چراكه نرخ بهره پيش از اين به حد كافي 

كاهش داده شده است. 
به نظر مي رسد اين سخنان پاول كه به نوعي نشان از پايان چرخه كاهش 
نرخ بهره در امريكا تلقي مي شود، چندان به مذاق دونالد ترامپ خوش 
نيايد. رئيس جمهور امريكا تاكنون بارها و بارها از مديران فدرال رزرو به 
دليل كاهش ندادن نرخ بهره به سطح صفر يا منفي انتقاد كرده و آن را 

عاملي براي كاهش رقابت پذيري محصوالت امريكايي دانسته است. 
با اين حال پاول گفته اس��ت كه روند رشد اقتصادي امريكا احتماالً در 
س��طح مطلوبي باقي خواهد ماند هر چند كه ريس��ك هاي خارجي و 

داخلي زيادي بر سر راه آن باقي مانده اند. 
رشد اقتصادي امريكا در سه ماهه سوم امس��ال به ۱/۹ درصد كاهش 
يافت كه ۰/۶ درصد كمتر از رشد اقتصادي ثبت شده اين كشور در سه 
ماهه دوم بوده است. هنوز مشخص نيست كه امريكا بتواند با چين به 
يك توافق تجاري پايدار برس��د و اين مسئله در كنار چالش هاي ديگر 
احتمال كاهش بيش از پيش رشد اقتصادي اين كشور را تقويت كرده 

است. 
........................................................................................................................
ترس خطوط هوایي امریکا از مکس ۷۳۷ 

در  حالي ك�ه بوئين�گ مك�س ۷۳۳ ب�ه زودي تأييدي�ه ارتق�ای 
نرم اف�زار خ�ود را مي گي�رد، بس�ياري از كاركنان پ�رواز خطوط 
هواي�ي امريكا هن�وز ه�م از پرواز ب�ا اي�ن هواپيما مي ترس�ند. 
به گزارش راشاتودي، در حالي كه بوئينگ مكس 7۳۳ به زودي تأييديه 
ارتقای نرم افزار خود را مي گيرد، بسياري از كاركنان پرواز خطوط هوايي 
امريكا هنوز هم از پرواز با اين هواپيما مي ترسند. اين جت مسافربري 

پس از دو سقوط مرگبار و كشته شدن ۳۴۶ نفر، زمينگير شد. 
طبق گزارش اتحاديه مهمانداران حرف��ه اي هواپيما، آنها مي خواهند 
كاماًل از اتفاقي كه افتاده آگاه باشند و بدانند، چرا اين هواپيما حاال براي 
پرواز امن است. اين اتحاديه اعالم كرد اطالعات دريافت شده از بوئينگ، 
ناظران امريكا، خطوط هوايي امريكايي، خلبانان اين ناوگان و ديگران را 

قبل از تصميم گيري نهايي بررسي مي كند. 
رئيس اين اتحاديه گفت: » بس��ياري از كاركنان پ��رواز هر روز به من 
التماس مي كنند تا آنه��ا را به اين هواپيم��ا بازنگردانم. ما مي خواهيم 

بدانيم كه اين هواپيما بدون شك براي پرواز ايمن است.«
بوئينگ كه سعي مي كند به زمين گير شدن جهاني جت مكس پايان 
دهد، اعالم كرد: وزارت هوانوردي فدرال امريكا به دنبال تأييد طراحي 
دوباره نرم افزار كنترل پرواز اين هواپيما تا اواس��ط دسامبر است. اين 
هواپيماسازي بعد مي تواند تحويل جت هاي مكس را به خطوط هوايي 

سراسر دنيا آغاز كند. 
خطوط هوايي امريكا هفته گذش��ته اعالم كرد كه تا ماه مارس آينده 
هواپيماهاي بوئينگ مكس 7۳7 را خارج از برنامه اش قرار مي دهد. اين 
شركت قباًل گفته بود از ژانويه پرواز با اين جت ها از سر گرفته مي شود، 

ولي در اين بين روزانه حدود ۱۴۰ پرواز را لغو كرد. 
امريكا قصد دارد براي نشان دادن امنيت اين هواپيما به مسافران آينده، 
قبل از بازگرداندن رسمي اين هواپيما به آسمان، پروازهاي نمايشي با 

مقامات اجرايي، كاركنان و خبرنگاران به راه بيندازد. 
رئيس خطوط هوايي امري��كا اعالم كرد: كاركن��ان هواپيمايي امريكا 
بايد قبل از پرواز دوباره، خيالشان كاماًل از مكس راحت باشد. اتحاديه 
مهمانداران هواپيما در خطوط هوايي امريكا اعالم كرد خواس��تار يك 
اجماع جهاني در مورد امنيت اين هواپيما قبل از آغاز كار اعضايش در 

جت هاي مكس است. 
........................................................................................................................

خيز روسيه براي نفوذ اقتصادي در عراق
روسيه بيش�تر به مس�ائل اقتصادي و تجاري در عراق عالقه مند 
اس�ت و با توجه به قراردادهاي بلندمدت نفت و گاز بين روس�يه 
و عراق، س�هم ب�ازار روس�يه در ع�راق افزاي�ش خواه�د يافت. 
 به گزارش فارين پاليسي، پس از سرمايه گذاري بيش از ۱۰ ميليارد دالر 
در بخش انرژي عراق طي ۹ سال گذشته، تعجبي ندارد كه روسيه بيشتر 

به مسائل اقتصادي و تجاري در اين كشور عالقه مند باشد. 
 شركت هاي روس��ي در حال حاضر حضور خوبي در ميان شركت هاي 
نفت حاضر در عراق دارند. با توجه به قراردادهاي بلندمدت نفت و گاز 
بين روسيه و عراق، سهم بازار روسيه در عراق با گذشت زمان افزايش 
خواهد يافت. در ۲۰۰۹ ش��ركت لو يكي از اولين قراردادهاي نفتي در 
عراق را براي توسعه پروژه قرنه ۲ در بصره برنده شد. اين پروژه قرار است 
۲۵ سال طول بكشد و هدف آن رس��يدن به توليد ۸۰۰ هزار بشكه در 

روز تا پايان ۲۰۲۴ است. 
يكي از ديگر قراردادهايي كه پس از ۲۰۱۱ بسته شد سرمايه گذاري 
۲/۵ ميلي��ارد دالري گازپروم و ش��ركايش در مركز ع��راق و منطقه 
كردستان اس��ت. در ماه سپتامبر شركت روس��ي استروي ترنسگس 
يك قرارداد ۳۴ ساله براي اكتش��اف نفت و گاز در استان انبار عراق را 
برنده شد. الوروف در ديدارش از عراق مخصوصاً به خاطر امضاي اين 

قرارداد تشكر كرد. 
شركت رزنفت مالك ۶۰ درصد خط لوله نفت كردستان عراق است 
كه مهم ترين خط صادرات اين كش��ور است. اين شركت همچنين 
در بهار ۲۰۱۸ امضاي يك قرارداد با وزارت منابع طبيعي كردستان 
عراق را براي توسعه زيرساخت هاي نفت و گاز آن اعالم كرد. به گفته 
يكي از سياستمداران عراق، روس��يه با اين قرارداد قدرت سياسي 
بس��ياري در عراق به دس��ت آورد. نفت حدود ۹۶درصد صادرات 
عراق را تش��كيل مي دهد ولي بدون يك خط لول��ه صادراتي، نفت 
هيچ ارزشي براي اين كش��ور ندارد و حاال روس��يه اين صادرات را 

كنترل مي كند. 
روسيه هميش��ه تا اين حد درگير بخش نفت و گاز عراق نبوده است. 
پس از سقوط رژيم صدام حس��ين در ۲۰۰۳ و به دنبال اشغال عراق، 
ش��ركت هاي روس��ي در اين كش��ور غايب بودند. همه چيز با افزايش 
درگيري هاي داخل��ي در ۲۰۰۹ تغيير كرد. در آن زمان بس��ياري از 
ش��ركت هاي غربي مثل اكس��ون موبيل و چورون منطقه را به خاطر 
نگراني هاي امنيتي ترك كردند و شركت هاي روسي كه تمايل بيشتري 

به ريسك داشتند جاي آنها را گرفتند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

ي�ك كارش�ناس اقتص�ادي گف�ت: »در تهران 
محالت و خيابان هاي بورس�ي مسكن داريم كه 
اگر آمار معامالت و تغييرات قيمتي اين محالت 
را از كل بازار تهران كس�ر كني�م، مي بينيم كه 
بازار مس�كن تقريبًا قفل ش�ده اس�ت. در اين 
بين با توجه به س�خن اين كارشناس اقتصادي 
ب�ه نظ�ر مي رس�د اس�تخراج كنندگان قيمت 
مسكن)مراكزی چون مركزآمار و بانك مركزی( 
به اش�تباه تغييرات قيمتی  ك�ه در خيابان هاي 
بورسي مسكن تهران روي مي دهد را به كل بازار 
مسكن تهران و سپس كشور تسري مي دهند؛ 
از اي�ن رو مي بيني�م در ركود ش�ديد معامالت 
مس�كن بازار با جه�ش قيمت مواجه اس�ت.« 
نحوه استخراج قيمت زمين و ساختمان در اقتصاد 
ايران آنقدر به دور از استانداردهاي روز دنيا است كه 
در ركود شديد بازار صرفاً به دليل انجام معامالتي 
اندك در برخ��ي از محله ه��اي كه ب��ه گفته يك 
تحليلگر اقتصادي محالت بورس��ي مسكن است، 
تغييرات قيمت اين مناطق به كل تهران و س��پس 
س��اير بخش هاي جغرافيايي ايران تسري مي يابد. 
به اعتقاد محمد حس��ين اديب، كاهش معامالت 
مسكن در كش��ور به سطح س��ال ۱۳۶۶ يك نوع 
رفراندوم عمومي اس��ت كه م��ردم اين قيمت هاي 

مسكن را قبول ندارند. 
به نظر مي رسد متوليان حوزه مسكن از وزارت راه 
و شهرسازي گرفته تا شوراي عالي شهرسازي و به 
ويژه معاون اول رئيس جمهور و متوليان مركز آمار 

بايد به اين پرسش پاس��خ دهند كه چه زماني قرار 
است مدل اس��تخراج قيمت زمين و ساختمان در 

ايران تغيير كند. 
محمد حسين اديب، كارش��ناس اقتصادي، با بيان 
اينكه حجم معامالت مسكن در كشور تقريباً قفل 
شده است، گفت: »يكسري محله بورسي در تهران 
داريم، تازه در اين محالت بورسي نيز چند خيابان 
بورسي وجود دارد كه اگر آمار محالت و خيابان هاي 
مذكور را از بازار كسر كنيم، مي بينيم كه وضعيت 

بازار مسكن به گونه ديگري است.« 

وي با اشاره به اينكه در كل كشور ۲۸ ميليون واحد 
مسكوني وجود دارد و در شهريور ماه۹۸فقط ۲۵ 
هزار واحدمس��كونی به فروش رفته است، افزود: 
»تعداد واحد مسكوني فروش رفته در شهريور ماه 
كمترين ميزان معامالت مسكن در كشور از سال 
۱۳۶۶ تاكنون بوده اس��ت؛ معامالت مس��كن در 
ش��هريور فقط از تعداد معامالت مسكن در سال 
۶۵ يعني اوج جن��گ ايران و ع��راق ۳ هزار واحد 

بيشتر است.«
اديب گفت: »يك س��وم خانه هايي كه در مهر ماه 

فروش رفته نوساز بوده اس��ت، به عبارتي مردم به 
سمت خريد خانه هاي قديمي اقدام كرده اند.«

وي تصريح كرد: »در سال ۹7 قيمت مسكن بسيار 
بيش از ظرفيت اقتصاد ايران افزايش يافت. كاهش 
معامالت مسكن در كشور به سطح سال ۱۳۶۶ يك 
نوع رفراندوم عمومي است كه مردم اين قيمت هاي 

مسكن را قبول ندارند.« 
  تغيير نحوه قيمت گذاری زمين و ساختمان 

در ايران
در نهايت جاي دارد معاونت اقتصادی دادستان كل 
كشور و شوراي هماهنگي سران قوا، رئيس جمهور، 
معاون اول رئيس جمهور، رؤس��ای بانك مركزی، 
س��ازمان برنامه و بودجه، مركز آمار و كميسيون 
های مرتبط با حوزه اقتصاد مجلس شورای اسالمی 
به نحوه قيمت گذاري زمين و ساختمان در ايران 
ورود كنند، زيرا مراكز آماري كه گويا ذيل ساختار 
س��ازمان برنامه و بودجه ويا بانك مركزی فعاليت 
دارند، به طريقي اش��تباه و به دور از واقعيت هاي 
استاندارد در حال كش��ف تغييرات قيمت زمين 
و ساختمان و تس��ري تغييرات قيمتي ايجاد شده 
در خيابان هاي بورسي مسكن به كل بازار مسكن 
هستند؛كه اين  اش��تباهات در حوزه آماری بايد 
اصالح ش��ود، بدتر از همه آنكه همين نوع كشف 
تغيي��رات قيمت، به كل س��اختار حس��ابداري و 
حسابرس��ي اقتصاد ايران تزريق مي ش��ود و يك 
بي انضباطي و هرج و م��رج مالي را در صورت هاي 

مالي پديد مي آورد.

تسري قيمت محالت بورسي مسكن به كل بازار مسكن كشور!
يك تحليلگر اقتصادي خبر داد

   گزارش 2


