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در ش�رايطي كه برخ�ي مس�تأجران در اخذ تس�هيالت وديعه 
مس�كن ناكام بودند، برخي اف�راد غير مس�تأجر با اس�تفاده از 
ك�د رهگي�ري ص�وري، موف�ق ب�ه اخ�ذ اي�ن وام ش�ده اند. 
مطابق جزئيات ارائه ش��ده در تارنماي سامانه ثبت معامالت امالك و 
مستغالت كشور، كد رهگيري ش��ماره مخصوصي است كه نماينده 
معامله خريد، فروش، اجاره و ساير فعاليت های معامالتي در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور به حساب مي آيد و براي هر 
معامله يكتاست. با بررسي سايت هاي فروش اينترنتي به آگهي صدور 
كد رهگيري مي رسيم؛  كدي كه فقط مشاورين امالك در ازاي اجاره يا 
خريد ملك، در اختيار طرفين معامله قرار مي دهند. اخذ كد رهگيري 
صوري يك فعاليت مرسوم اقتصادي است كه عمدتاً توسط بنگاه هاي 
معامالت امالك انجام مي شود و آگهي هاي بسياري هم در ارتباط با 

اين موضوع وجود دارد. 
خبرنگار فارس براي بررس��ي اين موضوع با بعض��ي از افرادي كه 
اين آگهي ها را ثبت كرده بودند، تماس گرفت. در تماس اول، فرد 
پاسخگو پس از مطرح كردن س��ؤال مذكور عنوان كرد: » ما اينجا 
واحدهاي مسكوني داريم كه با اس��تفاده از كدپستي آنها مي توان 
نسبت به اخذ كد رهگيري براي شما اقدام كرد و نيازي هم به انجام 
معامله  نيست. « اين فرد ش��اغل در بنگاهي در منطقه بهجت آباد، 
براي جل��ب اطمينان ادام��ه داد: » تاكنون ك��د رهگيري صوري 
بسياري را صادر كرده ايم و اين فعاليت بدون مشكل براي شما نيز 
انجام خواهد شد. « پاسخ س��اير افرادي كه شماره آنها در آگهي ها 
موجود بود، مش��ابه اظهارات ذكر ش��ده بود و اين افراد طوري القا 
مي كردند كه اين كار قانوني است و بدون هيچ مسئله اي و به راحتي 

آب خوردن امكان پذير است. 
   فسخ معامله، كليد صادر شدن كد رهگيري صوري است

حميد احمدي، كارشناس حوزه مسكن با اشاره به روند شكل گيري 
ماجراي صدور كد رهگيري صوري گفت: »صدور كد رهگيري نيازمند 

اطالعات فرد فروش��نده و خريدار و همچني��ن اطالعات ملك نظير 
موقعيت مكاني و كد پستي است. در همين راستا وقتي شما براي صدور 
كد رهگيري صوري اقدام كنيد، اطالعات خريدار از ش��ما و اطالعات 
ملك و فروشنده نيز از سوي فردي كه كد رهگيري صوري را براي شما 

صادر مي كند، مهيا شده و كد آماده مي شود.«
احمدي ضمن بيان اين نكته كه كد پس��تي ملك م��ورد نظر در اين 
فرآيند دخيل است و تنها يك معامله مشابه همزمان براي هر كد پستي 
امكان پذير است، گفت: »وجود چنين شرطي شايد صدور كد رهگيري 
صوري را دشوار سازد، اما وجود گزينه اي به نام فسخ قرارداد مي تواند 
اين فرآيند غيرقانوني را تسهيل كند. در حقيقت پس از صادر شدن كد 
رهگيري صوري و انجام فعاليت مرتبط با اين كد، فسخ معامله انجام 
شده و كد پستي ملك از كد رهگيري جدا مي شود. به اين ترتيب امكان 

معامله مجدد ملك مهيا خواهد شد.«
   اخذ كد رهگيري صوري با انگيزه اس�تفاده از تس�هيالت 

وديعه مسكن
نكته مهم در اين ماجرا، انگيزه افراد براي استفاده از كد رهگيري 
صوري است. يافتن اين انگيزه اما چندان دش��وار نيست. يكي از 
تصميمات وزارت راه و شهرسازي در ماه هاي اخير، اقدام به اعطاي 
تسهيالت وديعه مسكن به مستأجران بود كه اخذ اين تسهيالت 
نيازمند ارائه كد رهگيري اجاره نامه است. حال فرض كنيد شما به 
عنوان فردي كه مستأجر نيستيد، مي خواهيد نسبت به اخذ اين 
وام اقدام كنيد. در چنين شرايطي با تالش براي ثبت اجاره صوري 
و ارائه كد رهگيري شرايط اوليه اس��تفاده از اين تسهيالت را پيدا 
خواهيد كرد. صدور كد رهگيري براي اج��اره نامه صوري پس از 
مطرح شدن بحث تسهيالت وديعه مسكن شدت گرفته و به گفته 
ارائه دهندگان كد رهگيري صوري، تعدادي از افرادي كه نسبت به 
اين كار اقدام كرده اند، موفق به دريافت تس��هيالت وديعه مسكن 
شده و مبلغ اين تسهيالت را در بازارهاي سرمايه نظير طال، ارز و 

بورس براي يكسال سرمايه گذاري كرده اند. 
   وزارت راه و شهرس�ازي زمينه برخورد با قانون شكنان را 

مهيا كند
در شرايطي كه بسياري از مس��تأجران ذي صالح دريافت تسهيالت 
وديعه مسكن از اخذ اين وام باز مانده اند، اما تعدادي از اين تسهيالت 
از طريق صدور كد رهگيري صوري به افراد غير مستأجر رسيده است. 
حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا راهكاري براي شناسايي اين افراد 
و سلب امتياز تس��هيالت از آنها وجود دارد يا خير. محمد حميدزاده 
كارشناس اقتصادي در اين خصوص معتقد است: » با توجه به اينكه 
كدهاي رهگيري صوري پس از مدتي با فسخ معامله باطل مي شوند، 
وزارت راه و شهرسازي بايد از همين اتفاق استفاده و تسهيالت وديعه 

را از افراد غير مستأجر سلب كند.«
اين كارشناس اقتصادي گفت: » وزارت راه و شهرسازي بايد سازوكاري 
را فراهم كند تا افرادي كه نسبت به دريافت تسهيالت وديعه مسكن با 

كد رهگيري صوري اقدام كرده اند شناسايي شده و جريمه شوند.«
حميدزاده در تش��ريح نحوه بازپس گيري تسهيالت وديعه مسكن از 
افرادي غير ذي صالح  گفت: »با توجه به فسخ قرارداد معامالت با كد 
رهگيري صوري، مي توان از اين امكان براي شناس��ايي افراد مذكور 

اس��تفاده و اعالم كرد، متقاضياني كه معامالت آنها در 
مدت زمان قيد شده فسخ مي ش��ود، بايد ظرف مدت 
كوتاهي كد رهگيري جديد را ثبت كنند و در غير اين 
صورت نسبت به بازپرداخت تسهيالت وديعه مسكن با 

نرخ سود باالتر اقدام كنند.«
انتظار مي رود وزارت راه و شهرسازي به منظور احقاق 
حق اف��راد واج��د ش��رايط وام وديعه مس��كن، زمينه 
شناس��ايي و تنبيه افرادي را كه به صورت غيرقانوني و 
با استفاده از كدهاي رهگيري صوري اين وام را دريافت 

كرده اند، مهيا كند.

ماجراي غير مستأجراني كه تسهيالت وديعه مسكن گرفتند
كد رهگيري صوري مي خواهيد، به تارنماهاي خريد و فروش اينترنتي مراجعه كنيد

كره ۱۰۰ گرمي ۸ هزار تومان
 سرپرس�ت معاون�ت بازرگان�ي داخل�ي وزارت صم�ت گف�ت: 
براس�اس تصمي�م كارگ�روه س�تاد تنظي�م ب�ازار، ك�ره داخلي 
100 گرمي با ن�رخ مصوب ۸ هزار توم�ان در بازار عرضه مي ش�ود. 
محمدرضا كالمي با اعالم اين خبر گفت: ستاد تنظيم بازار نرخ عرضه 
هر كيلوگرم كره داخلي را 80 هزار تومان مصوب كرد كه در بسته بندي 
100گرمي حدود 8هزار تومان خواهد بود و در س��اير بسته بندي ها 
توسط سازمان حمايت محاس��به خواهد ش��د. وي تصريح كرد: اين 
تصميم با توجه به تغيير ارز واردات ك��ره از 4هزارو200 تومان به ارز 
نيما در سال گذش��ته و اتمام موجودي كره با ارز 4هزارو200توماني 
در كشور گرفته شده است. كش��ور مي تواند اين محصول را با اتكاي 
داخل مشروط بر افزايش مقادير توليد توسط وزارت جهاد كشاورزي 
توليد كند. كالمي گفت: وزارت جهاد كشاورزي مكلف شد در راستاي 
افزايش تقاضاي ناشي از خوداتكايي و مصرف كره داخلي مقادير توليد 
شير را نيز افزايش دهد. وي افزود: همچنين اثر كنجاله نيز بر قيمت 
شير محاسبه مي ش��ود كه بايد اين قيمت ها رعايت شود و دامداران و 

فعاالن اين عرصه اجازه افزايش قيمت شيرخام را ندارند. 
.....................................................................................................................

تخم مرغ شانه اي ۳۸هزار تومان شد
رئيس اتحاديه فروش�ندگان پرنده و ماه�ي از كاهش 600توماني 
قيمت مرغ و رس�يدن نرخ آن به هر كيلو 17هزارو900تومان خبر 
داد و گفت: دليل گراني تخم مرغ صادرات بي منطق و بي رويه است. 
يوس��ف خاني در خصوص وضعيت قيمت مرغ در بازار اظهار داش��ت: 
در حال حاض��ر قيمت مرغ در ح��ال كاهش بوده و با توج��ه به اينكه 
روز يك ش��نبه قيمت هر كيلو مرغ 18هزارو500تومان بوده ديروز به 
17هزارو900 تومان كاهش يافته است. وی با اشاره به اينكه به دليل 
كاهش تقاضا نسبت به عرضه، قيمت ها رو به كاهش است، در خصوص 
دليل كاهش تقاضا گفت: شيوع ويروس كرونا، بس��ته بودن تاالرها و 
نبود مجالس و نهايتاً كاهش توانايي خريد مردم از داليل اصلي كاهش 
تقاضاست. رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي خاطر نشان كرد: 
كاهش قيمت مرغ به نفع مصرف كننده بوده ولي براي توليد كننده به 
دليل اينكه قيمت تمام شده بيش از نرخي است كه به فروش مي رسد، 

سودي نداشته و به ضرر آنهاست. 
   افزايش 2/5برابري قيمت ماهي صيدي

يوسف خاني در خصوص قيمت ماهي و ميگو نيز افزود: قيمت ماهي 
صيدي نسبت به سال گذشته حدوداً 2/5برابر شده، به نوعي كه ماهي 
شير جنوب از كيلويي 70 هزارتومان به 170 هزار تومان رسيده است. 
ماهي هاي پرورشي از جمله قزل آال نيز ۳0 درصد افزايش يافته است. 
وي با اش��اره به اينكه افزايش قيمت ماهي، باعث كاهش تقاضا شده 
است، ادامه داد: قيمت انواع ماهي كه بيشتر مورد تقاضاي مردم است 
حدود هر كيلو 1۶0 الي 170 هزار تومان است ولي ماهي هايي از جمله 
ماهي صيدي شير و حلوا سفيد حدود كيلويي 250 هزار تومان است كه 
به دليل اينكه تقاضا براي آن كم است، بايد كسي از قبل سفارش دهد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي تصريح كرد: قيمت ميگو نيز 

حدود 250 هزار تومان است. 
   قيمت تخم مرغ به شانه اي 3۸ هزار تومان رسيد

يوس��ف خاني در خصوص قيمت تخم مرغ نيز گفت: قيمت تخم مرغ 
به دليل افزايش صادرات اين روزها در ح��ال افزايش بوده و طي يك 
هفته اخير قيمت هر شانه تخم مرغ از 20 هزار تومان، ديروز به ۳8 هزار 
تومان براي مصرف كننده رس��يد. وي در پاس��خ به اين سؤال كه چرا 
صادرات كاهش يا لغو نمي ش��ود، خاطر نش��ان كرد: باي��د صادرات 
منطقي و برنامه ريزي آن به نحوي باش��د كه به بازار داخل لطمه وارد 
نش��ود و صادركنندگان نيز بازار خود و رقابت با كشورهاي ديگر را از 
دست ندهند. به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي، نبايد 
اجازه بي حد و اندازه به صادرات مرغ داده شود كه باعث ايجاد مشكل 

در تأمين و قيمت بازار داخل شود. 
.....................................................................................................................

كاهش 6 تا ۱۳ ميليون توماني قيمت خودرو 
در بازار

13 ميلي�ون  ت�ا   6 ب�ازار  در  داخل�ي  قيم�ت خودروه�اي 
توم�ان كاه�ش ياف�ت، البت�ه معام�الت قاب�ل توجه�ي در 
اي�ن ب�ازار ص�ورت نمي گي�رد و فروش�ندگان و خري�داران 
همچن�ان منتظ�ر مش�خص ش�دن تكلي�ف ب�ازار هس�تند. 
بعد از سير صعودي قيمت خودرو طي ماه هاي گذشته در بازار، قيمت 
خودروهاي داخلي طي روزهاي جاري ۶ تا 1۳ ميليون تومان كاهش 
يافت، اين در حالي اس��ت كه معامله قابل توجه��ي در اين بازار انجام 
نمي ش��ود و خريداران به اميد كاهش قيمت خودرو و فروشندگان به 
اميد رش��د دوباره قيمت ها، براي خريد و فروش دست نگه داشته اند. 
سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در مورد وضعيت بازار خودرو به فارس گفت: قيمت خودرو در بازار از 
سه ش��نبه هفته پيش كمي فروكش كرده، اما معام��الت در اين بازار 
همچنان صفر اس��ت و خريد و ف��روش چنداني ص��ورت نمي گيرد. 
اكنون در بازار نه خريدار داريم و نه فروشنده، خريداران معتقدند  هم 
قيمت خودرو باالست و فروش��ندگان نيز منتظرند تا دوباره قيمت ها 
افزايش يابد. ب��ه گفته وي، طي روزهاي اخير قيم��ت خودرو در بازار 
كاهشي بوده است، به طوري كه در مورد برخي خودروها تا ۶ ميليون 
تومان و در مورد برخي ديگر نيز تا 1۳ يا 14 ميليون تومان افت قيمت 
داشته ايم. مردم بايد حواسش��ان را جمع كنند تا خودرويی با قيمت 

مناسب را خريداري كنند.

  گزارش 2

به دنب�ال پخ�ش مجدد س�ريال نوس�ان 
قيمت ه�ا در س�ال پايان�ي دولت ش�اهد 
افزايش قيمت ارز، طال و س�كه هس�تيم، 
به طوري كه ن�رخ دالر وارد كانال 27هزار 
تومان ش�د و نرخ س�كه تمام نيز تا منطقه 
13ميليون تومان پيش�روي ك�رد؛ در اين 
ميان، اگر چه ش�اخص كل هم وزن به طور 
مجدد در ب�ورس تهران كاه�ش يافت، اما 
ش�اخص كل با رش�دي در حدود 30 هزار 
واحد روبه رو شد كه دراين رشد بنگاه هاي 
ش�اخص س�از و منتفع از رش�د بهاي ارز 
پيشتاز بودند، گفتني است مجلس شوراي 
اس�المي رصد تحوالت بازار س�رمايه را به 
شكل روزانه در دستور كار قرار داده است. 
بازارهاي كااليي و مال��ي در هفته هاي اخير 
نوسان هاي قابل مالحظه اي را تجربه كرده اند، 
به طور نمونه نرخ ارز كه در محدوده 22هزار 
تومان قرار داش��ت، روز گذش��ته وارد كانال 
27ه��زار تومان ش��د و در انته��اي روز كمي 

تعديل ش��د، اما به تبع اين رويداد نرخ طال و 
سكه نيز رشد داش��ت، به طوري كه نرخ سكه 
تمام كه چندي پيش در كان��ال 10 ميليون 
تومان قرار داشت، روز گذشته براي لحظاتي 
وارد كانال 1۳ميليون تومان شد و هر گرم طال 
نيز به محدوده يك ميليون و ۳00هزار نزديك 
شد، از سوي ديگر بازار بورس تهران كه اخيراً 
در اصالح به س��ر مي برد و مبح��ث حمايت 
از اين بازار به واس��طه تقوي��ت بازارگرداني، 
فشار بر حقوقي ها و شركت هاي دولتي جهت 
بازگرداندن نقدينگي هاي��ي كه در پيك بازار 
از بازار خارج كرده ان��د، وارد كردن درصدي 
از منابع صندوق توس��عه به بازار و همچنين 
تش��ويق بانك ها جهت حضور در ب��ازار داغ 
شده اس��ت، روز گذشته با رش��د شاخص كل 

مواجه شد. 
اخيراً رئيس مجلس ش��وراي اس��المي خطاب 
به ش��ركت هاي حقوقي و دولتي كه در اوج بازار 
انتفاعي از اين بازار داش��ته اند، گفت: نقدينگي 

خارج شده از بازار را در جهت تقويت بازارگرداني 
در بازار س��رمايه بايد به كار بگي��رد و رفتارتان 
زين پس توس��ط مجل��س رصد مي ش��ود، در 
همين راستا به دليل اينكه نقدينگي حقيقي ها 
در رشد بازار س��رمايه طي يكس��ال گذشته اثر 
قابل مالحظه اي داشته است، سهامداران خواستار 
افشاي مبادالت حقوقي ها و سهامداران بزرگ در 
بورس ، فرابورس ، ب��ورس كاال و بورس انرژي و 

امالك هستند. 
بعد از نشست شوراي عالي بورس و اعالم حمايت 
از بازار بورس از س��وي مقامات دولتي و رئيس 
مجلس مبني بر حمايت از س��رمايه هاي مردم 
در ب��ورس تهران و همچنين الزام ش��ركت هاي 
حقوقي به بازارگرداني سهام و انتشار اوراق تبعي 
و نيز بيمه سهام و همچنين رفع ممنوعيت خريد 
و فروش سهام از س��وي بانك ها باعث شد روند 

بازار بهتر شود. 
گرچه برخي از كارشناس��ان اقتصادي نسبت به 
اجازه داشتن بانك ها براي خريد و فروش سهام 

انتقاد دارن��د و مي گويند بانك ه��ا نبايد در بازار 
بورس دخالت كنند، اما به هر حال به نظر مي رسد 
روند بازار به يك روال منطقي تبديل شده ا ست. 

   بازگشت شاخص كل به كانال يك ميليون 
و 600 هزار واحد

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
معامالت روز دوش��نبه ب��ا افزاي��ش 29 هزار و 
۳00 واحد به رقم ي��ك ميلي��ون و ۶07 هزار و 
490واحد رسيد، اما شاخص كل بورس با معيار 
هم وزن 259 واح��د كاهش يافته و به رقم 422 

هزار و 888 واحد رسيد. 
در اين ميان، مجم��وع ارزش معامالت بورس و 
فرابورس 1۳/5 هزار ميليارد و ارزش روز بازار در 
بورس تهران بيش از ۶ ميليون و 28 هزار ميليارد 

تومان شد. 
معامله گران در بورس تهران بيش از 7/8ميليارد 
اوراق به��ادار، س��هام ي��ا حق تق��دم در قال��ب 
1/۳ ميليون نوب��ت معامله و ب��ه ارزش 9 هزار و 

745 ميليارد تومان داد  و ستد كردند. 
همچنين در فرابورس ايران ۳ هزار و 894 ميليارد 
تومان معامله صورت گرف��ت كه مجموع ارزش 
معامالت بورس اوراق بهادار و فرابورس امروز به 

بيش از 1۳ هزار و 500 ميليارد تومان رسيد. 
    روند يك ساله شاخص بورس تهران

امروز نمادهاي پتروش��يمي خليج فارس، فوالد 
مباركه، ملي مس، گل گهر و گسترش نفت وگاز 
پارسيان به ترتيب بيش��ترين اثر افزايشي را در 
شاخص كل بورس داش��ته اند و نمادهاي بانك 
پارسيان و كشتيراني جمهوري اسالمي بيشترين 

اثر كاهشي را در شاخص بورس داشته اند. 
نمادهاي پربيننده شامل ملي مس، فوالد مباركه، 
بانك صادرات، بانك ملت، سرمايه گذاري غدير، 

بانك تجارت و كشتيراني بوده اند. 
امروز در فرابورس ايران نيز ش��اخص كل رشد 
مناسبي داش��ته و با افزايش 2۳0 واحد به رقم 

17هزار و 1۳ واحد رسيد. 
ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش 
از يك ميليون و 108 هزار ميليارد تومان رسيد. 
با كاهش صادرات نفت درآمد دولت كاهش يافته 
و به نظر مي رس��د دولت براي اجراي طرح هاي 
عمراني خود و تأمين مالي پروژه ها، بهترين روش 
براي تأمين مال��ي را بورس مي دان��د و بنابراين 
نيازمند است هم از سرمايه هاي مردم در بورس 
حمايت كند و هم با رونق دادن ب��ه اين بازار به 

تأمين مالي پروژه هاي خود بپردازد.

محمد مهدی صافی  |   جوان

بازار مسكن در سراشيبي ركود
 در برخي مناطق تهران در ماه

حتي 200 معامله مسكن هم انجام نمي شود
تعداد معامالت مسكن هر يك از مناطق قرار گرفته بين منطقه 15 الي 22 
شهر تهران در مردادماه حتي 200معامله هم نبوده است، از اين رو برخي 
كارشناسان با اشاره به افت ش�ديد مبادالت مسكن در مناطق تهران 
معتقدند بازار مس�كن در برابر بازارهاي رقيب در بعد جذب نقدينگي 
و همچني�ن حجم مبادله كنندگان با شكس�ت مواجه ش�ده اس�ت و 
سياستگذار براي رونق بازار بايد فكري كند، زيرا از يك طرف بسياري از 
متقاضيان مصرفي حتي با وام مسكن توانايي خريد ندارند و از طرف ديگر 
عرضه كنندگان مسكن هم از فرصت نقد كردن ملكشان محروم شده اند. 
نرخ مسكن آنقدر جهش يافته اس��ت كه خانه دار ش��دن براي بسياري از 
دهك هاي درآمدي به يك افس��انه تبديل شده اس��ت اما اين پاپان ماجرا 
نيست، زيرا تعداد مبادالت آنقدر كاهش يافته است كه برخي فروشندگان 
مسكن هم براي نقد كردن ملكشان بايد دوره ای  طوالني را به انتظار بنشينند، 
در واقع آنها فهميده اند مالك دارايي هستند كه نقد شدنش به اين سادگي ها 
نيست و شايد الزم باشد تخفيف هاي قابل مالحظه اي به خريدار ارائه دهند. 
نكته تأمل برانگيز در رابطه با بازار مسكن اين است كه تعداد مبادالت مسكن 
در برخي مناطق تهران در ماه حتي به 100 الي 200معامله هم نمي رسد، 
اين مقوله شايد نشانگر رشد شديد قيمت ها و ضعف مالي متقاضي مصرفي 
يا بي ميلي متقاضي سرمايه اي در حوزه خريد مسكن باشد اما از طرف ديگر 
اين مهم را انعكاس مي دهد كه عده اي سفته باز و دالل به سادگي مي توانند 

نرخ مسكن مناطق مختلف تهران را دستكاري كنند. 
هر يك از مناطقي چون 1۶، 17، 18، 19، 20 ، 21 و 22 در مرداد ماه سال 
جاري حتي شاهد 200معامله مسكن هم نبوده اند، به طور نمونه تعداد 
مبادالت مس��كن در منطقه 19تهران در مردادماه 99حتي 70معامله 
هم نبوده است، از سوي ديگر منطقه22 هم در همين بازه زماني حتي 
1۳0معامله مسكن نداشته است. به نظر مي رسد جذابيت بازارهايي چون 
ارز، طال و سكه، خودرو يا بازار سهام طي يك سال منتهي به 20مرداد ماه 
سال موجب شده است تا نقدينگي رغبت چنداني به حضور در بازار ملك 
نداشته باشد، از همين رو مي بينيم مجموع مبادالت مسكن شهر تهران 
در پنج ماهه ابتدايي سال99 تنها 45هزار معامله مسكن بوده كه از ركود 

شديد بازار مسكن شهر تهران حكايت دارد. 
كارشناس��ان اقتصادي معتقدند وجود صدها هزار خانه خالي از سكنه در 
تهران كه مي توان��د به يكباره با اه��رم ماليات بر مجم��وع دارايي و درآمد 
اشخاص يا ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه يا رونق بازارهاي موازي ملك و 
تشديد فرونشست شهر تهران، عرضه مسكن را در بازار تشديد كند، موجب 
ش��ده نقدينگي رغبتي به حضور در بازار مسكن نداش��ته باشد و بايد نرخ 
مسكن همانند بازار سرمايه با تعديل منفي حداقل ۳0درصدي مواجه شود 
تا شايد نقدينگي گوشه چشمي به بازار مس��كن داشته باشد، البته با فعال 
شدن هر چه بيشتر مجلس جديد، مالكان مي دانند كه ماليات دارايي چون 
ملك را تهديد مي كند و امكان دارد در آينده طرح هايي همانند مسكن مهر 
فعال شود كه اين دست احتماالت موجب شده بازاريابي براي فروش ملك 
در ماه هاي اخير تشديد شود، به طوري كه در برخي خيابان ها شاهد ظهور 

بنگاه هاي مشاوران امالك با بازاريابان متعدد هستيم. 
در عين حال فشار بر نظام بانكي براي تعيين تكليف دارايي هاي سمي 
)زمين و مستغالت( نيز انتظار مي رود تشديد شود، زيرا به نظر مي رسد 
بانك ها بابت اين دارايي هاي غيرنقدش��ونده با ماهي��ت بدهي ماهانه 
سودي را به سپرده گذاران  دهند كه پرداخت اين دست از سودها هم به 
سپرده هايي كه به دارايي هاي سمي غيرنقدشونده تبديل شده اند هم 
روي حجم نقدينگي و تورم اثر دارد هم مي تواند احتمال دستكاري نرخ 
مسكن مناطق براي باال بردن ارزش اسمي دارايي هاي سمي بانك ها و 
شركت ها را تقويت كند. از اين رو به نظر مي رسد در ميان بازارها، بازار 
مسكن ش��انس چنداني براي جذب نقدينگي با اين نرخ هاي كنوني را 
ندارد و احتمال تعديل منفي قيمت در بازار ملك همانند بازار سرمايه 

وجود دارد كه مي تواند نرخ ها را تا محدوده ۳0درصد كاهش دهد.

 افزايش  قيمت تيرآهن
 ظرف چند روز اخير

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با اعالم اينكه مگر مي شود 
تيرآهن چند روزه يك تا 2ميليون تومان گران ش�ود، گفت: ما به 
نحوه توزيع محصوالت ف�والدي در بورس كاال انتق�اد داريم، اين 
موضوع را چندين بار اعالم كرده ايم اما هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم. 
 حميدرضا رستگار در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه بازار محصوالت 
فوالدي و آهن با تصميمات غيركارشناسي و اشتباه هر روز با هرج و مرج 
بيشتري روبه رو مي شود، اظهار داشت: هرگونه تغييرات قيمتي در حوزه 
ارز تأثيرات مستقيم خود را بر بازار مي گذارد كه اين موضوع اصالً قابل قبول 
نيست. وي با اش��اره به اينكه هنوز خريد و فروش محصوالت فوالدي در 
بورس كاال با ابهامات زيادي همراه است، گفت: تصميمات غيرواقعي است 

و فقط دولت به صورت مقطعي اقدام به سركوب قيمتي مي كند. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان آهن با انتقاد از اينك��ه برخي توليدكنندگان 
خودشان توزيع كننده شده اند و محصوالت خود را با چندين برابر قيمت در 
بازار به فروش مي رسانند، افزود: در بخش ورق توليدكننده بيش از سهميه 
خود محصول دريافت ك��رده و به جاي عرضه تم��ام محصوالت در بورس 
كاال بخش��ي از آن را در بازار آزاد آن هم با 40تا50 درصد گران تر به فروش 
مي رساند. جالب اين اس��ت هيچ مرجعي نيز برخوردي با آنها ندارد و فقط 
قيمت ها به صورت سليقه اي از سوي توليدكنندگان اعالم مي شود. رستگار 
در ادامه صحبت هاي خود گفت: ميلگرد 10روز پيش كيلويی10هزار تومان 
بود اما امروز به كيلويي 11هزارو 500تومان رسيده است، شمش نيز 8هزار 
تومان بود اما امروز 10ه��زار تا 11هزار تومان عرضه مي ش��ود. نكته قابل 
تأمل اين است كه برخي فروشندگان و حتي توليدكنندگاني كه وارد بازار 
شده اند محصوالت را بيش از اين رقم ها عرضه كرده اند و همين امر بازار را با 
قيمت هاي قابل تأملي روبه رو ساخته است. وي با اعالم اينكه مگر مي شود 
تيرآهن چند روزه يك تا 2ميليون تومان گران شود، گفت: ما به نحوه توزيع 
محصوالت فوالدي در بورس كاال انتقاد داريم، اين موضوع را چندين بار اعالم 
كرده ايم اما هنوز به نتيجه اي نرسيده ايم، نظام توزيع مشكل دارد و همين امر 

عاملي شده تا در بازار، نوسانات قيمتي روند صعودي را طي كند.

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومى
شهرك مسکونى شهید درخشان

شرایط متقاضی: 
مهلت و محل توزیع اسناد:  

 –  – –
  تلفن تماس: 021-56576680

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه
825/0001/750/0002/475/000 3/300/000

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

آگهی اعالم مفقودی
برگ س�بز) برگ اعالم وضعيت( خودروی سواری سمند 
مدل 13۸3  به شماره انتظامی 15- 565 س75 به شماره 
موتور 124۸314370۸ و به ش�ماره شاسی 73۸46۸59 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.  وحيد زينالی

برگ س�بز خودرو سيستم س�ايپا تيپ SAINA مدل 
1395رنگ سفيد روغنی به ش�ماره پالک ) ايران 6۸ - 
699 د 6۸( به شماره موتور M15/۸2۸14۸4و شماره 
شاس�ی NAS۸31100G5700555متعلق به هاش�م 

سليمانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
البرز

برگ سبز خودرو ام وی ام 315  مدل 1393رنگ سفيد 
روغنی به ش�ماره پ�الک ) اي�ران 6۸ - 792 ق 99( به 
ش�ماره موت�ور MVM477FJAE01۸130 و ش�ماره 
شاسی NATFBAKD2E1003002متعلق به شهرام 
نوری زاده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

البرز

آگهی فقدان
آقای سجاد عليزاده ممقانی فرزند حسن دارای شماره ملی 50۶00051۳5 صادره از حوزه 
عجب شير متولد سال 1۳۶9 اظهار می دارد كه دانشنامه پايان تحصيالت كارشناسی رشته 
شيمی گرايش محض  به شماره ۳052/ د مورخ  29/04/98  مربوط به دانشگاه شهيد مدنی 
آذربايجان و دانشنامه پايان تحصيالت كارشناسی ارشد اروميه ايشان مفقود گرديده است لذا 
به موجب اين آگهی اين دانشنامه ها ابطال می شود از يابنده خواهشمند است اين مدارك را به 

اداره كل امور آموزشی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان و دانشگاه اروميه تسليم نمايند.

آگهی اعالم مفقودی
سند كارخانه ،برگ سبز و كارت ماش�ين خودروي كاميونت ون 
سيس�تم نيس�ان تيپ 2400  به رنگ  آبي � معمولي  به ش�ماره 
موتور 00170966  شماره شاسی 00c70440  مدل 13۸1به شماره 
پالک  35 � 444 ق 36 متعلق ب�ه عزيز پناهي  فرزند  يعقوب  به 
شماره ملی 1551550172  صادره از مراغه مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک


