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 ورود بازار مسكن 
به فاز سردرگمي

بازار مس�كن در روزه�اي اخیر به لح�اظ حجم معامالت نس�بت 
به ش�هریورماه با افت مواجه ش�ده و برخي متقاضی�ان در انتظار 
كاهش قیمت ها بس�ر مي برند، زیرا معموالً در فصل پاییز با پایان 
پیك جابه جای�ي احتم�ال كاهش نس�بي نرخ هاي پیش�نهادي 
وجود دارد، ام�ا فعاالن بازار امی�د چنداني به ری�زش قیمت هاي 
قطعي ندارند. از طرف دیگر انتظار براي شروع پروژه هاي دولتي، 
ركود ساخت و  ساز توس�ط بخش خصوصي را تشدید كرده است. 
به گزارش ايسللنا، با شللروع فصللل پاييز، مشللاوران امللاك از افت 
معامات مسكن نسبت به تابستان خبر مي دهند. در عين حال حجم 
آپارتمان هاي مرغوب و كليد نخورده نسبت به ماه هاي گذشته كاهش 

يافته است. 
بررسي هاي ميداني نشان مي دهد در حال حاضر عمده فايل هاي موجود 
در بازار اماك را واحدهاي باالي ۱۰ سال تشكيل مي دهند. در خصوص 
قيمت ها نيز هنوز تغيير آنچناني ديده نمي شود، اما انتظار كاهش نسبي 

نرخ هاي پيشنهادي در فضاي كلي بازار وجود دارد. 
يكي از اتفاقاتي كه در ماه هللاي اخير رخ داده، كاهش حجم معامات 
سرمايه اي است، به طوري كه سللهم مناطق گران قيمت مثل مناطق 
يک و سه از معامات مسللكن كاهش يافته و مناطق جنوبي تهران با 
افزايش حجم خريد و فروش مواجه شده اند. به طور مثال منطقه ۱۰ 
كه در سال هاي گذشته در رتبه هفتم تا هشتم از نظر تعداد معامات 
مسللكن در تهران قرار داشللت، به جايگاه دوم ارتقا يافته كه نشللان 
مي دهد طرف تقاضا به سللمت واحدهاي كوچک متراژ و ارزان قيمت 

سوق يافته است. 
به طور كلي در شللهر تهران حجم معامات پس از رشد ۴۲ درصدي 
ماهانلله در شللهريورماه، در مهرماه با كاهش مواجه شللده اسللت. در 
شللهريورماه ۷ هزار و ۷۸۹ واحد مسللكوني در تهران معامله شللد كه 
البته در مقايسه با شهريور پارسللال ۸ درصد كاهش را نشان می دهد. 
پيش بيني مي شود در مهرماه تعداد معامات به 5 تا 6 هزار فقره برسد. 
تشديد ركود ناشي از توقف فعاليت هاي ساختماني نيز در ماه هاي اخير 

محسوس بوده است. 
فعاالن بازار اماك مي گويند در پي وعده هاي مسئوالن مبني بر كاهش 
قيمت و ساخت مسللكن در مقياس انبوه، بسياري از سازندگان بخش 
خصوصي دست نگه داشللته اند، زيرا اين ديدگاه در طرف عرضه ايجاد 
شده كه با كاهش آتي قيمت ها، واحد آنها كه با مصالح گران قيمت توليد 

مي شود به فروش نخواهد رفت. 
در عين حال كه معامات مسللكن در ركود قرار دارد بررسي كف بازار 
نشللان مي دهد قيمت ها كاهش نداشللته و مالكان از كاهش نرخ هاي 
پيشنهادي و حتي ارائه تخفيف خودداري مي كنند. انتظارات تورمي، 
كاهش ۸۰ درصدي ساخت و  ساز نسبت به ۱۰ سال قبل و فقر واحدهاي 
نوساز منجر به افزايش نسبي فشار تقاضا در مقايسه با واحدهاي موجود 
شده است، به طوري كه با وجود ركود معامات، حجم خريد و فروش 

۳۳ درصد بيش از حجم ساخت و  ساز است. 
از طرف ديگللر قيمت هاي پيشللنهادي بللا آنچه معامله مي شللود 
تفاوتللی۳۰ درصللدي دارد. مالكان بعضللاً نرخ هللاي نجومي براي 
واحدهاي خود تعيين مي كنند كه مدت ها بدون مشللتري اسللت و 
اين مسئله در آپارتمان هاي نوساز نمود بيشتري دارد. ايجاد فاصله 
بين قيمت هاي قطعي با قيمت هاي پيشنهادي در واحدهاي نوساز 
باعث شده طرف تقاضا به سللمت واحدهاي قديمي سوق پيدا كند، 
به طوري كه طي يک سال گذشته سهم واحدهاي باالي پنج سال از 
6۲ درصد به 6۷ درصد كل معامات رسيده است. اين در حالي است 
كه شش سال قبل خانه هاي باالي پنج سال، تنها ۴۴ درصد خريد و 

فروش ها را دربر مي گرفت. 
سيدمحمد مرتضوي، كارشناس بازار مسكن معتقد است: رونق نسبي 
بازار مسكن در شهريورماه از چند عامل نشئت گرفته بود، اولين علت به 
پيک جابه جايي در شهريورماه مربوط مي شود كه همه ساله وجود دارد. 
در ماه هاي آينده چنين حجمي از جابه جايي نخواهيم داشت و معامات 

در اين بخش كاهش مي يابد. 
وي افزود: مسللئله ديگر به تورم عمومي مربوط مي شللود. به هر حال 
مردم در جامعه به عينه شاهد رشد همه كاالها از مواد غذايي گرفته تا 
پوشاك، لوازم خانگي و غيره هستند. اين تورم نگران كننده است و ترس 
از افزايش قيمت باعث شده كساني كه تصميم به خريد خانه داشتند 

اين تصميم را عملي كنند. 

 درخواست صالح آبادي 
از صندوق بين المللي پول درباره پول دیجيتال
رئی�س كل بان�ك مرك�زي از مدی�ر منطق�ه اي خاورمیان�ه 
صن�دوق بین الملل�ي درخواس�ت برخ�ورداري از كمك ه�اي 
ك�رد.  را  دیجیت�ال  پ�ول  خص�وص  در  نه�اد  ای�ن  فن�ي 
به گزارش مهر، علي صالح آبادي در جلسه مجازي با مدير منطقه اي 
خاورميانلله صندوق بين المللي پول با اشللاره بلله كمک هاي فني 
صندوق بين المللي پول به كشورهاي عضو به بحث پول ديجيتال 
پرداخت و گفللت: كمک فني صندوق در ايللن خصوص كه پديده 
نويني است، مي تواند در بحث اعمال سياست هاي پولي و كنترل، 
نظارت و كاهش نقش پول نقد در اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. 
رئيس كل بانک مركزي در اين جلسه، ارسال هرچه سريع تر پرونده 
ايران به هيئت مديللره صندوق براي تصويللب پرداخت وام مانند 
روال معمول براي ساير كشللورها را از مدير خاورميانه ای صندوق 

بين المللي پول خواستار شد. 
صالح آبادي با بيللان اينكه ايران از طرح تأسلليس صندوق انطباق 
و تثبيت )RST( بللراي كمک مالي به كشللورها بللا درآمد كم و 
كشللورهاي نيازمند با درآمد متوسللط اسللتقبال مي كند، افزود: 
اطمينان دارم اين صندوق به منظور پوشللش نيازهاي كشورهاي 
متقاضي براي مديريت اقتصاد و مشللكات پيش آمده از بيماري 

كرونا، كارا و مفيد خواهد بود. 
وي با تأكيد بللر تاش براي ايجاد شللفافيت بيشللتر درباره نحوه 
اسللتفاده از منابع صندوق خاطرنشللان كرد: منابع استفاده نشده 
از كشللورهاي غني به كشللورهاي ضعيف و نيازمند بايد اجرايي و 

عملياتي شود. 
در اين جلسه مدير خاورميانه اي صندوق بين المللي پول با اشاره به 
سخت شدن شرايط اقتصادي به دليل پاندمي كرونا گفت: شناخت 
اولويت هاي شما، چگونگي كمک صندوق بين المللي پول و كمک 
به دولت ها در تسللريع بهبود اقتصادي تجربيللات ارزنده اي براي 

كشورهاي عضو است. 
آزور با اشللاره به تكانه هللاي چندگانه اقتصللادي، پاندمي كرونا 
و تحريم از تثبيت اقتصللادي ايران با وجود ايللن چالش ها ابراز 

خرسندي كرد. 
گفتني اسللت، گروه ۲۴ صندوق بين المللي پول با قدمت طوالني 
متشللكل از وزراي دارايي و رؤسللاي بانک مركزي كشورهاي در 
حال توسعه از جمله ايران كه با ۲۴ عضو تشكيل شده بود، اكنون 
۲۸عضو دارد، مكان مناسللبي براي تبادل نظر كشورهاي عضو در 
زمينه هاي اقتصادي و تدوين سياسللتگذاري هاي بهينه در جهت 
رشللد و اعتاي آنان تلقي مي شللود. همچنين در قالب اين گروه، 
فرصت همكاري و هم انديشي با ساير سازمان هاي بين المللي نيز 

فراهم شده است.

نگاهي ب�ه رون�د جابه جایي پ�ول در بورس 
ته�ران نش�ان مي ده�د رون�د خ�روج پول 
از بازار س�رمایه ش�دت بیش�تري ب�ه خود 
گرفته اس�ت؛ پول هایي ك�ه احتم�االً س�ر از 
بازارهاي دیگر و غیرمولد سر در خواهند آورد. 
تا دو سال پيش بورس تهران حتي براي كساني 
كه آشنايي دقيقي با مفاهيم اقتصادي داشتند، 
خيلي در معرض توجه نبود؛ بورس پاتوق برخي 
فعاالن اقتصادي بود كه با روندهاي حاكم بر بازار 
آشنا بودند و مي دانستند چگونه ارزش سرمايه 
خود را افزايش دهنللد. قواعد علمي و دقيق هم 
در اين بازار حاكللم بود؛ مثًا اگر يک شللركت 
بورسي  در گزارش عملكرد خود از افزايش ۴۰۰ 
درصدي سود خود خبر مي داد، به تبع آن ارزش 
سهام آن بيشتر مي شللد و يا اگر شركتي اعام 
مي كرد هزينه هاي آن باال رفته و ميزان سوددهي 
آن كاهش يافته، با نزول ارزش سهامش مواجه 
مي شللد. اين عوامل كه به عوامللل بنيادين در 

ارزش گذاري سهم ها نامگذاري شده اند، سال ها 
در بازار سرمايه محل بررسي هاي سهامداران بود، 
افرادي كه سهام شركت ها را خريداري مي كردند 
به خوبللي پيش بينللي مي كردند چلله خبرها و 

اتفاقاتي مي تواند سودشان را افزايش دهد. 
در روزگاري امللا هملله اين عوامل  دسللتخوش 
تغيير شد؛ اين دولت بود كه به بازار خط مي داد 
و سهم ها دستكاري مي شللد هر چند كه دولت 
روحاني، آن را رد كرد. بسياري به دولت هشدار 
دادند بهتر است دست از اين بازي غيرمنصفانه 
بردارد و اجازه دهد بازار به روند عادي و منطقي 

خود وفادار باشد. 
دولت اما مي گفت مردم خودشان به بورس وارد 
شدند و به ما اعتماد كردند. دولت هم پاسخ اين 
اعتمللاد را مي دهد كه البته بلله صورت عجيبي 
پاسخ داده شللد. ميليون ها نفر خودروي خود را 
فروختند تا سهامدار شوند، برخي ديگر مستأجر 
شدند تا پول خانه شللان در بورس دو برابر شود، 

برخي ديگر وام گرفتند تا با سللود سللهام خود 
اقساط شان را بازپرداخت كنند. برخي ديگر نيز 
هستي شان را دادند تا با سودي كه از بازار اعتماد 
به دولت به دسللت مي آورند، هزينه درمان شان 

را تأمين كنند. 
دولت تدبير و اميد با باال كشلليدن پول همين 
مردم در بورس، بخش مهمي از كسري بودجه 
خود را تأمين كرد و بورس را براي هميشه رها 
كرد. از مرداد ۹۹ تا به امروز، ديگر كسي توجهي 
به بورس ندارد و مردمي كه بيش از 6۰ درصد از 
دارايي خود را از دست داده اند، منتظرند تا شايد 
با بهبود اوضاع بورس، از ضررشان كاسته شود. 
اميدها زماني زنده شللد كه سيد ابراهيم رئيسي 
پيش از برگللزاري انتخابات، راهللي تاالر بورس 
در سعادت آباد شد؛ او در اين بازديد گفت: نبايد 
مشكات را پشت گوش انداخت، بلكه بايد در دل 
مشللكات رفت، راه حل ها را پيدا كرد و با كمک 
همه كسللاني كه مي توانند نقش آفرين باشند، 

وضعيت را به سرعت اصاح كرد. رئيسي با تأكيد 
بر پيگيري جدي حل مشكات بورس گفت: همه 
تاش ما اين است كه مشكات مردم حل شود و 
اميد و اعتماد به جامعه برگردد و اين هم با حرف 

نمي شود؛ بايد سازوكارها را دنبال كنيم. 
  چند عدد براي درك مصیبت

با اين وجود، بررسللي وضعيت بللورس تهران از 
زماني كه دولت جديد بر سللر كار آمده نشللان 
مي دهد تللا به امللروز، خبري از اصللاح روندها 
نيسللت و همين موضوع، موجب خروج پول از 
بورس شده اسللت. خبرگزاري فارس در اين باره 
نوشته اسللت: بازار سللرمايه در هفته سوم مهر  
ركوردهاي منفي ديگري را به ثبت رساند تا روند 
خروج پول از بورس رشدي ۲۹۰ درصدي را طي 

يک هفته تجربه كند. 
در صورتي كه اين روند ادامه داشته باشد، مي توان 
گفت بازار سللرمايه باز هم وارد يک فاز اصاحي 
زماني  شده است كه زمان برگشللت آن نامعلوم 
خواهد بود. شاخص كل بورس پايتخت در چهار 
روز كاري هفتلله اخير نزول كللرد و تنها در روز 
دوشللنبه اندكي رشللد كرد، در اولين روز هفته 
شاخص كل بيش از ۲۲ هزار واحد نزول كرد و روز 

يک شنبه ۱۰ هزار واحد ريزش داشت
ميانگين ارزش صف  هاي فللروش در هفته اخير 
۳۰۲ ميليارد تومللان بود كلله از ميانگين هفته  
پيشين ۲۰6 ميليارد تومان بيشتر بود كه رشد 
۲۱۴ درصدي ارزش صف هاي فروش را نشللان 
مي دهد، باالترين رقم هفته ۲۸۹ ميليارد تومان 
بود كه در روز  چهارشنبه ثبت شد و پايين ترين 
رقم به روز     يک شنبه برمي  گردد كه ۷۱ ميليارد 

تومان بود. 
بازار سللرمايه در هفته اي كه گذشت نيز شاهد 
خروج پول از بورس بوده اسللت، در اين هفته در 
مجموع نزديک به ۳هللزارو۷۰۰ ميليارد تومان 
پول از بازار سرمايه خارج شد كه در مقايسه با رقم 
۹5۰ ميليارد توماني هفته گذشللته رشد ۲۹۰ 

درصدي را تجربه كرده است. 
بازار سللرمايه حللاال منتظر اقدامللات رئيس 
جديد سازمان بورس است تا برنامه خود براي 
بللورس را عملي كند. در صورتللي كه رئيس 
جديد اين سازمان برنامه مدوني در خصوص 
تغيير روندهاي حاكم بر بورس داشته  باشد، 
مي توان اميدوار بود بورس به روزهاي عادي و 

متعادل بازگردد.

 سال ۹۸ ، مبلغ 4۵۰ میلیون دالر ارز براي 
واردات نهاده ها از كشور خارج شده است، 
اما نه�اده اي به كش�ور وارد نش�د كه این 
اتف�اق در س�ال ۹۹ نی�ز روي داد. برخي 
اقوام نزدیك وزراي دولت قبل در پرونده 
فس�اد واردات نه�اده دام نقش داش�تند. 
واردات نهاده دام در دو سللال گذشته دچار 
چالش هاي زيللادي بود و تبديل به پاشللنه 
آشيل صنايع دام و طيور كشور شد و مسائل 
عديده اي براي آنها ايجاد كرد. كمبود نهاده ها 
باعث كاهش جوجه ريزي و حذف زودهنگام 
گله هاي مرغ تخم گذار شللد و در نتيجه آن 
بازار با كمبود و گراني مرغ و تخم مرغ مواجه 
شد، حتي كمبود نهاده هاي دامي عامل حذف 
برخي از گاوهاي شلليري و افزايش كشللتار 
دام و باقي ماندن دام روي دسللت دامداران 
شللد و در نتيجه قيمت شلليرخام و لبنيات 

افزايش يافت. 
محمدجللواد عسللكري، رئيس كميسلليون 
كشللاورزي مجلس در گفت وگو با تسللنيم 
اظهار كرد: سال ۹۲، مبلغ ۸5۰ ميليون دالر 
اختصاص يافت كه ۴6 هزار هكتار در اراضي 
سيستان احيا، اصاح و بازسازي و تا سال ۹۴ 
تحويل شللود، اما به  دليل وجود فساد و رانت 
اين مهم محقق نشللد. 55۰ هللزار هكتار نيز 
پروژه مشللابهي در خوزستان و ايام داشتيم 
كه با موافقت مقام معظم رهبللري اعتبار به 
اين پروژه نيللز اختصاص يافت تللا در حوزه 

توليد ارتقا يابيم، اما مشللاهده مي شللود در 
احيا، اصاح و بازسللازي اين پروژه نيز فساد 

وجود داشت. 
وي تصريللح كرد: از 55۰ هللزار هكتار پروژه 
يادشللده تنها ۳۰۰ هزار هكتار بعللد از يک 
دهه آماده شده اسللت در حالي كه به  راحتي 
مي توانسللتيم آماده كنيم. رئيس كميسيون 
كشللاورزي مجلس با بيان اينكه چرا از زمان 
دسللتور رهبر معظم انقاب براي احياي اين 
اراضي به  شكل خوبي كار را انجام ندادند، ابراز 

كرد: در پاسخ بايد گفت كه فساد داشتند. 

عسكري اظهار داشت: سطح اين دو پروژه به 
حدود 6۰۰ هزار هكتار مي رسد و در صورتي 
كه پروژه ها اكنون زير كشت بود و ساالنه دو 
بار كشللت روي آنها صورت مي گرفت، ۸ تا ۹ 

ميليون تن نهاده از آنجا برداشت مي شد. 
وي ادامه داد: به  غير از اين سلله اسللتان، در 
اسللتان هاي فارس، خراسللان هاي رضوي، 
شللمالي و جنوبللي، كرمانشللاه و غيللره نيز 
ظرفيت هاي زيادي براي توليد نهاده ها وجود 

دارد كه توجهي به آنها نشده است. 
عسكري اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزي 

دولت قبل در بحللث واردات نهاده هاي دامي 
به يک عده قليل كلله با بدنه دولللت ارتباط 
داشللتند اكتفا كردند و بدين ترتيب مشكل 
تأمين نهاده ها ايجاد شد. دليل اينكه اكنون 
در واردات نهاده هاي دامي مشكل داريم آن 
است كه به دست عده قليلي افتاده كه در آن 

رانت، فساد و ارتباط وجود دارد. 
وي تصريح كرد: يكللي از وزراي دولت قبل، 
قبل از رفتن به موازات شللركت پشللتيباني 
امور دام شللركت هاي واردكننده نهاده هاي 
دامي را ايجاد كرد و پسرخاله و پسرعموها را 
آورد، در واردات نهاده ها چون امكان به دست 
آوردن پول راحللت وجود داشللت، ارتباط 
خويشاوندي را ايجاد كردند كه اين امر خود 

مصداق فساد است. 
عسللكري با بيان اينكه پيگيري هاي جدي 
دربللاره فسللاد در واردات نهاده هللاي دامي 
صورت گرفته و به دسللتگاه قضا اعام شده 
است، گفت: در سال ۹۸، مبلغ ۴5۰ ميليون 
دالر ارز براي واردات نهاده از كشللور خارج 
شده، اما نهاده اي به كشور وارد نشده است، 
در سال ۹۹ نيز اين مقدار و حتي بيشتر نيز 
ارز از كشور خارج شده، اما نهاده اي به كشور 
برنگشته است. رئيس كميسيون كشاورزي 
مجلس شللوراي اسللامي تأكيد كرد: بانک 
مركزي و دسللتگاه هاي نظارتللي نيز با توجه 
به مسللئوليتي كه دارند بايللد در اين زمينه 

پاسخگو باشند.

450 میلیون دالر گرفتند ، نهاده نیاوردند!

كسري بودجه ۵00 هزارميليارد توماني 
مركز پژوهش هاي مجلس مي گوید بودجه ۱4۰۰، حدود ۳۰۷ هزار 
میلیارد تومان كسري قطعي دارد و با احتساب استقراض از صندوق 
توس�عه ملي و فروش اوراق به 4۷۰ هزار میلیارد تومان مي رسد. 
به گزارش مهر، اليحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال هاي گذشته با كسري 
قابل توجه پيش بيني شده بود. اين بخش در حوزه صادرات نفت به شكل 
جدي تري قابل پيش بيني بود. با اين حال با تقويت درآمدهاي دولت در 
مجلس اما به دليل اضافه شدن مخارج و عدم واقعي سازي منابع كسري 

بودجه تغيير قابل توجهي نكرد. 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي برآورد كرده است كه تا پايان 
امسللال تا حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسللري غيرقابل تأمين در 
بودجه رخ دهد. در گزارش مذكور بر اساس دولت دوازدهم تا پايان ۱5 

مرداد ۱۴۰۰، ۴6 درصد از منابع پيش بيني شده محقق شده است. 
از ديگر اتفاقللات رخ داده در بودجه يک فروردين تللا ۱5 مرداد ۱۴۰۰ 
فروش 6۴ هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه اسامي است. در حالي 
كه بايد تا پايان سال جاري 5۲ هزار ميليارد تومان از اين اوراق به فروش 
مي رسيد و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بيشتر از كل اوراق پيش بيني شده 
در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر كرده است. جمع بندي حاصل از اين 
گزارش نشان مي دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار ميليارد تومان 
كسري غيرقابل تأمين خواهد داشت كه بايد يا از محل افزايش منابع يا 
كاهش مخارج جبران شود. در غير اين صورت احتمال تأمين اين منابع از 
محل پايه پولي و ايجاد تورم بسيار زياد است. همچنين محاسبه كسري 
ساختاري بودجه امسال نشللان مي دهد رقم اوراق بدهي و استقراض از 
صندوق توسعه ملي به رقم كسري غيرقابل تأمين نيز اضافه خواهد شد 

و مجموعاً به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد. 
....................................................................................................................

هدررفت ساالنه ۶۵ درصد آب 
عض�و كمیس�یون كش�اورزي در مجل�س ش�وراي اس�المي 
محص�والت  ت�ن  ۱۳۰ میلی�ون  از  بی�ش  س�االنه  گف�ت: 
كش�اورزي تولی�د مي كنی�م ك�ه از ای�ن می�زان نزدی�ك ب�ه 
۱۵ تا ۲۰ درص�د به  خاطر نب�ود مدیریت مناس�ب ه�در مي رود. 
 به گزارش فارس، جال محمودزاده در نشسللت ملي مطالبه گران حوزه 
آب و كشاورزي اظهار كرد: امكاناتي كه به بخش كشاورزي داده مي شود 
نسبت به بخش صنعت و خدمات كمتر است و ساالنه بيش از ۱۳۰ ميليون 
تن محصوالت كشاورزي توليد مي كنيم كه از اين ميزان نزديک به ۱5 تا 
۲۰ درصد به خاطر عدم مديريت مناسب هدر مي رود كه بسيار رقم بااليي 
است. وي افزود: امسال به شدت از نظر ميزان بارندگي دچار مشكل هستيم 
و كشاورزان زيادي از اين حيث آسيب ديدند كه سعي داريم با مطرح كردن 

راهكارهايي در تسهيل رفع مشكات آنها اقدامات الزم صورت گيرد. 
محمودزاده تصريح كرد: قانون بيمه كشللاورزي را كلله از موارد داراي 
مشكات عديده است، دنبال مي كنيم، ما در كميسيون تخصصي سال ها 
به اين موضوع پرداختيم و در حال حاضر بيش از ۲ هزار ميليارد تومان از 
اعتبارات دولت به بخش بيمه تزريق مي كنيم، اما اعتبارات كمي است 

و اين موضوع نياز به سه برابر اعتبارات فعلي دارد. 
عضو كميسلليون كشللاورزي مجلس با اشللاره به تصويب اخير قانون 
ايجاد شوراي قيمت گذاري در جهت قانون خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي گفت: قيمت تضميني محصوالت كشاورزي هميشه پايين 
بوده و بر اساس واقعيت ها جلو نرفته است و ما در سال ۹۷ باوجود اينكه 
۱۳ ميليون تن گندم در كشور توليد داشتيم خريد ما حدود 5 ميليون 
تومان بود و در اين بين ۸ ميليون صرف دام يا قاچاق شد كه دليل آن 

هم عدم قيمت گذاري واقعي براي آن بود. 
عضو كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: در هيچ كشوري به اندازه 
كشور ما درصد هدررفت محصوالت كشاورزي   باال نيست، هدررفت ۱5 

يا ۲۰ درصد صادرات محصوالت كشاورزي رقمي تأسف بار است. 
....................................................................................................................

افزایش صادرات LPG ایران 
منابع آگاه مي گویند: صادرات LPG ایران طي ماه جاري نس�بت 
به ماه گذش�ته ۱۰۰ ه�زار ت�ن پایین ت�ر خواهد بود، ول�ي انتظار 
م�ي رود در ماه نوامب�ر آمار ص�ادرات LPG ای�ران افزایش یابد. 
به گزارش P&S گلوبللال، منابع آگاه مي گويند: ايللران در ماه جاري 
ميادي بين ۴۴۰ تا ۴5۰ هزار تن صادرات LPG خواهد داشللت كه 

نسبت به ماه سپتامبر بيش از ۱۰۰ هزار تن پايين تر خواهد بود. 
بخش قابل توجهي از اين صادرات به بازارهاي آسلليايي خواهد بود، اما 
كارشناسللان مي گويند كه انتظار مي رود در مللاه نوامبر آمار صادرات 
LPG ايران افزايش يابد، از ابتداي ماه جاري ميادي تا روز ۱۳ اكتبر 

ميزان صادرات LPG ايران ۲۲۰ هزار تن بوده است. 
 LPG گلوبال گفته است كه حجم صادراتP&S يک منبع تجاري به
ايران در ماه اكتبر نسبت به ماه سپتامبر پايين تر خواهد بود و بين ۴5۰ 
هزار تن تا 5۳۰ هزار تن پيش بيني مي شود. وي تأكيد كرد: در صورتي 
كه با مانعي مواجه نشللويم، ميزان صادرات LPG ايران در ماه نوامبر 
به سطح ماه سپتامبر خواهد رسلليد، از ماه جوالي به بعد شاهد روند 
افزايشللي صادرات LPG ايران و رسلليدن آن به حدود 5۰۰ هزار تن 

هستيم كه در باالترين سطح دو سال گذشته قرار دارد. 
....................................................................................................................

دریا، راه صادرات كاال به روسيه
س�ازمان توس�عه تج�ارت در جدیدتری�ن برنام�ه خ�ود، 
راه ان�دازي ش�ش خ�ط دریای�ي منظ�م ب�راي نق�ل و انتق�ال 
زد.  كلی�د  رس�مًا  خ�زر  دری�اي  در  را  ایران�ي  كااله�اي 
به گزارش ايسللنا، در طول هفته هاي گذشللته با توجه به باال گرفتن 
برخي اختاف نظرهاي سياسي با آذربايجان و مشكاتي كه براي برخي 
كاميونداران ايراني در اين كشور به وجود آمده بود، رئيس سازمان توسعه 
تجارت اعام كرد كه با يک برنامه ريزي جديد، ايران از دو مسير تاش 

مي كند بدون نياز به آذربايجان كاالهاي خود را انتقال بدهد. 
يكي از اين مسيرها كه به شكل زميني نهايي مي شود، ايران را از طريق 
ارمنستان به گرجستان و سپس كشورهاي اروپاي شرقي متصل خواهد 
كرد و گام دوم استفاده ايران از ظرفيت ترانزيتي درياي خزر خواهد بود 

كه در سال هاي گذشته كمتر از آن استفاده شده است. 
بر اسللاس توافق جديدي كه ميان سازمان توسللعه تجارت و شركت 
كشتيراني جمهوري اسامي ايران نهايي شللده، از اين پس كاالهاي 
ايراني از شش مسللير دريايي نيز امكان صادرات به كشورهايي چون 
روسيه و قزاقستان را خواهند داشت. عليرضا پيمان پاك،رئيس سازمان 
توسعه تجارت   با اشاره به عزم جدي دولت و دستگاه هاي مسئول در 
رفع موانع صادرات گفت: سازمان توسللعه تجارت ايران آمادگي دارد 
براي حل مشكات مربوط به صادرات و صادركنندگان از جمله مسائل 
مرتبط با زيرسللاخت هاي صادراتي اقدامات الزم را با در نظر گرفتن 
اولويت آن انجام دهد. وي با اشاره به اهميت بازار بزرگ اوراسيا براي 
ايران و ظرفيت صادرات به كشللورهاي اين منطقه افزود: حمل و نقل 
دريايي مي تواند بسللياري از مشللكات زيرسللاختي صادركنندگان 
در صادرات به اوراسلليا به ويژه بازار بزرگ روسلليه را حل كند و اين 

تفاهمنامه در همين راستا منعقد شده است. 
بر اسللاس تفاهمنامه برقراري خطوط منظم دريايي در حوزه درياي 
خزر بين سازمان توسللعه تجارت ايران و شركت كشتيراني جمهوري 
اسامي ايران، در فاز نخست، شش خط منظم از مبادي بنادر شمالي 
ايران به مقصد بنادر آستراخان و ماخاچ قلعه  روسيه و همچنين بندر 
اكتائو قزاقستان از اول آبان ماه اجرايي شده و شركت كشتيراني خزر به 
نمايندگي از كشتيراني جمهوري اسامي ايران نسبت به حمل كاالهاي 

صادراتي به صورت منظم و ماهانه اقدام كند. 

طب�ق تحلی�ل نایب رئی�س اتحادی�ه طال و 
جواه�ر ته�ران از وضعیت یك هفت�ه اخیر 
بازار س�كه و طالي داخل�ي، به رغم افزایش 
4۱ دالري ه�ر اونس جهاني طال ك�ه آن را به 
باالترین قیمت خ�ود طي یك ماه گذش�ته 
رس�اند، قیمت ه�ا )س�كه و ط�ال( در ب�ازار 
داخلي به س�بب س�یر نزول�ي ن�رخ ارز در 
داخل، روند كاهشي داش�ته، به گونه اي كه 
هر قطعه س�كه تمام ۳۲۰ هزار تومان نسبت 
به ابتداي هفته ریزش قیمت داش�ته است. 
محمد كشللتي آراي در گفت وگو با ايسللنا، در 
رابطه با آخرين قيمت  سكه و طا در پايان هفته 
و تغييرات آن نسللبت به روزهاي ابتدايي هفته 
گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با حدود 
۳۲۰ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته 

به ۱۱ ميليون و 5۷۰هزار تومان رسيده است. 
همچنين هر قطعه سكه تمام طرح قديم با ۲۰۰ 
هزار تومان كاهش بلله ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان در آخرين معامات روز گذشللته رسيده 
اسللت. در پايان هفته هر قطعه نيم سكه و ربع 
سكه هر يک با ريزش ۹۰ هزار توماني به ترتيب 
6 ميليون تومان و ۳ ميليون و 5۰۰ هزار تومان 
تعيين قيمت شللده اند. سللكه هاي يک گرمي 
نيز در اين هفته 5۰ هزار تومان ارزان تر شللده 
و در پايان هفته ۲ ميليللون و ۲۰۰ هزار تومان 

قيمت داشت. 
اين عضو هيئللت مديره اتحاديلله طا و جواهر 
تهران خاطرنشان كرد: البته قيمت انواع سكه 
در آخرين معامات به نسللبت روز چهارشنبه 
با افزايش همراه بود، اما به نسللبت روز شللنبه 

همانطور كه اشللاره شللد تمام قطعات سكه با 
كاهش قيمت مواجه شده اند. 

كشللتي آراي افزود: هر مثقال طای ۱۷ عيار با 
كاهش به طور متوسط ۴5 هزار توماني  در اين 
هفته به ۴ ميليللون و ۹5۲ هزار تومان، هر گرم 
طاي ۱۸عيار نيز با افت ۹ هزار توماني نسبت به 
آغاز هفته به يک ميليون و ۱۴۳ هزار تومان و هر 
گرم طاي ۲۴ عيار نيز با ۱۰ هزار تومان كاهش 
هفتگي به ازاي هر گرم در آخرين معامات روز 
گذشته با قيمت يک ميليون و 5۲۴ هزار تومان 

دادوستد شده اند. 
همانطور كه ذكر شللد در حال حاضر هر اونس 
جهاني طا نيز هزار و۸۰۰ دالر ثبت شده است 
كه افزايش ۴۱ دالري را نسبت به ابتداي هفته 

نشان مي دهد. 

نايب رئيللس اتحاديلله طا و جواهللر تهران 
تصريح كللرد: بللا توجلله به كاهش سللطح 
دادوستدها و همچنين ادامه ركود در بازار به 
سبب كاهش قيمت ها، انگيزه و جاذبه خريد 
و سرمايه گذاري روي طا، به شدت كاهش 
يافته اسللت. بنابراين حباب سكه نيز در اين 

هفته با كاهش مواجه شد.
 بر اين اسللاس حباب سللكه با ۸۰ هزار تومان 
كاهش طي اين هفته در آخريللن معامات به 
۳۴۰ هزار تومان رسلليد. به  نوعي هر زمان كه 
قيمت ها رو به كاهش هسللتند، ركللود در بازار 
سكه و طا ايجاد مي شود و هر زمان كه قيمت ها 
سير صعودي دارند، نوعي هيجان كاذب و انگيزه 
سللرمايه گذاري شللكل مي گيرد كه حباب را 

بزرگ تر مي كند.

سكه و طال ارزان و حباب سكه كوچك تر شد
  بازار

  گزارش   یک

  گزارش   2
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