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بي ش�ك بهبود فض�اي كس�ب و كار مق�دم بر 
خصوصي س�ازي در ه�ر اقتصادي اس�ت، زيرا 
اگر فضا و ش�اخص هاي كس�ب و كار در وضعيت 
نامطلوب�ي قرار داش�ته باش�د، مردم�ي كردن 
اقتص�اد و اس�تفاده از مش�اركت عمومي براي 
مردمي كردن رشد و توسعه و پيشرفت اقتصاد 
ش�دني به نظر نمي رس�د، با اين حال با گذشت 
سال هاي سال از آغاز خصوصي سازي در اقتصاد 
ايران، وضعيت نش�ان مي ده�د اقتصاد مردمي 
نشده و به گفته يكي از اش�خاص صاحبنظر در 
ح�وزه واگ�ذاري بنگاه هاي دولت�ي هنوز حتي 
30 درصد قانون اصل44 نيز اجرايي نشده است. 
سال ها پيش رهبر معظم انقالب با هدف مشاركت 
گرفتن از مردم جامعه براي رشد و توسعه و پيشرفت 
اقتصادي سياست هاي كلي اصل44 را ابالغ فرمودند 
و تقريباً به همه دولت ها توصيه كردند فعاليت ها را 
تا نقطه اي كه مردم توانايي انجام آن را دارند، واگذار 
كنند و در اغلب كشورهاي توسعه يافته نيز شواهد 
نش��ان مي دهد دولت ها عموماً مشغول امر خطير 

سياستگذاري و هدايتگري هستند. 
   اقتصادی كه با خصوصی سازی 

مردمی نشد
هر چن��د مباح��ث نظ��ارت ب��ر اج��راي صحيح 
سياس��ت هاي كلي اصل44 نيز از پيش ديده شده 
بود اما تعلق خاطر مقام��ات دولتي به امور اجرايي، 

وضعيتي را ب��ه  وج��ود آورد كه امروز با گذش��ت 
سال هاي سال از واگذاري بنگاه هاي دولتي نه وزن 
بخش خصوصي در اقتصاد ايران افزايش يافته است 
و نه اينكه شاهد كاهش وزن بخش دولتي و عمومي 
در فعاليت هاي اقتصادي هستيم، در عين حال به 
نظر مي رسد نياز اس��ت آسيب شناسي كارشناسي 
در حوزه خصوصي سازي به عمل بيايد تا ببينيم در 
چه نقطه اي قرار گرفته اي��م و براي حركت به نقطه 

مطلوب بايد چه مسيري را پشت سر بگذاريم. 
يكي از نقدهايي كه در حوزه واگذاري ها مورد توجه 
عامه كارشناس��ان اقتصادي و اشخاص صاحبنظر 
است، آن است كه معموالً بايد واگذاري ها به بعد از 
بهبود فضاي كسب و كار در جامعه انتقال يابد، زيرا 
وقتي عامه مردم توانمندي اقتصادي براي حضور 
در عرضه خري��د بنگاه هاي دولت��ي ندارند، عماًل 
واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش هايي مي رسد 
كه اين بخش ها خود به ش��كلي به بخش دولت و 

عمومي وابسته هستند. 
به طور نمونه امروز اگر نگاهي به حوزه بانكداري 
خصوصي و خانوادگي بيندازيم، به وضوح مشخص 
است كه منابع تأس��يس بانك خصوصي يا خريد 
سهام بانك هاي مشمول واگذاري از چه محل هايي 
تأمين شده اس��ت، از اين رو بايد پذيرفت كه تير 
مش��اركت دهي مردم در فعاليت هاي اقتصادي از 
طريق واگذاري ها چندان در مس��ير مورد انتظار 

حرك��ت نكرده اس��ت و باي��د براي اي��ن منظور 
چاره انديشي كرد. 

به گزارش تس��نيم، غالمرض��ا حيدري كرد زنگنه، 
رئيس اسبق سازمان خصوصي سازي در خصوص 
ارزياب��ي خ��ود از مصوب��ات ش��وراي عالي اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل44 قانون اساس��ي براي 
اصالح واگذاري ها اظهار كرد: مصوبات اخير همگي 
مصوبات بس��يار خوب و مفيدي هستند و خيلي از 
دردها را درمان مي كنند اما واقعيت اين است كه در 
اجراي قانون اصل44 كه شامل 92ماده و 10بسته 
است، تاكنون بسيار ضعيف عمل شده و همين قانون 

حتي 30 درصد هم اجرايي نشده است. 
  قانون اجرا نش�د چه برس�د ب�ه مصوبات 

دولت
وي افزود: متأس��فانه مش��كل اصلي اين است كه 
قانون به خوبي اجرا نمي شود، چه برسد به مصوبات 
دولت. علت نيز اين است كه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي براي اجراي اين مصوبات تنهاست و بايد 
در مقابل تعداد زيادي وزارتخانه براي اجراي اين 

مصوبات تالش كند. 
رئيس اسبق سازمان خصوصي سازي گفت: عالوه بر 
مشكالتي كه خصوصي سازي در كشور در مجلس 
ش��وراي اس��المي و قوه قضائيه دارد، وزير اقتصاد 
بايد مقابل وزراي ديگر هم باشد و اين عوامل مانع 

اجرايي شدن مصوبات بوده است. 

وي خاطرنش��ان كرد: مصوبات اخير هم بسيار 
مصوب��ات خوبي هس��تند اما به ش��رط اينكه 

اجرايي شوند. 
كردزنگن��ه درباره اي��ن مصوبه كه »دو س��ال بعد 
از واگ��ذاري مديريت ش��ركت دولت��ي و احصاي 
توانايي هاي مديريت بخش هاي واگذار شده، مالكيت 
شركت دولتي هم واگذار شود«، تأكيد كرد: هميشه 
عقيده داش��ته ام يكي از مش��كالت اساسي ما اين 
اس��ت كه مديريت را به بخش خصوصي مي دهيم، 
اما همچنان مالكيت در دست دولت است، به طور 
مثال فوالد مباركه، ذوب آهن و صنايع خودروسازي، 
خصوصي هستند اما هنوز هم وزير صمت مديرعامل 
آنها را انتخاب مي كند، حتي خود بانك ها هم با اينكه 
واگذار شده اند ولی انتخاب مديران عامل آنها با نهاد 
دولتي اس��ت، اما اين مصوب��ات و همچنين انتقاد 
رئيس جمهور به اينكه ما مديريت ها را نگه داشته و 

مالكيت ها را واگذار كرده ايم، اميدبخش است. 
وي ادامه داد: دولت همانط��ور كه رئيس جمهور و 
وزير اقتصاد گفتند بايد از مديريت ها دست بردارد و 
مديريت ها را هم به بخش خصوصي واگذار كند، اين 
تفكر را كه ما بهتر از بخش خصوصي عمل مي كنيم 

و دلسوزتر هستيم، كنار بگذاريم. 
   نرخ گذاری شورای رقابت

كردزنگنه همچني��ن يادآوري ك��رد: نصف قانون 
اصل44 و ح��دود 45 م��اده آن راجع ب��ه رقابت و 
شوراي رقابت است، اما خود شوراي رقابت كه بايد 
ضدانحصار باشد، گاهي اوقات نرخ گذاري مي كند، 
يعني قانون و مصوبه خوب داري��م و همه نهادها و 
دستگاه ها را داريم اما قانون را خوب اجرا نمي كنند. 
بر اساس اين گزارش، ش��وراي عالي سياست هاي 
اصل44 قان��ون اساس��ي اخيراً با آسيب شناس��ي 
واگذاري ها در س��ال هاي گذش��ته مصوباتي براي 

اصالح اين آسيب ها داشت. 
از جمله مصوبات اين است كه دستگاه دولتي 
يا ش��ركت مادرتخصصي يك م��اه مهلت دارد 
س��هام خود را با وثايق ديگ��ري جابه جا كند و 
همچنين اين اختيار به وزارت اقتصاد داده شد 
تا در صورت عدم اجراي اي��ن مصوبه در مهلت 
مقرر، رأساً سهام آن شركت را جايگزين و سهام 
شركت دولتي مربوط را آزاد كند. همچنين دو 
مصوبه ديگر شامل اينكه دو سال بعد از واگذاري 
مديريت شركت دولتي و احصاي توانايي هاي 
مديري��ت بخش ه��اي واگذار ش��ده، مالكيت 
شركت دولتي هم واگذار شود و براي بازگشت 
اعتماد بخش خصوصي ب��ه قراردادهاي دولت 
مقرر شد اولويت با عدم فسخ قراردادها باشد، به 
اين صورت كه اگر مسئله اي هم در واگذاري ها 
پيش آمد، به جاي آنكه شركت واگذار شده، به 
دولت بازگردد، از روش هاي ديگر براي احقاق 
حقوق دولت و بيت المال استفاده شود و فسخ 

قرارداد آخرين راه حل باشد.

فهرست بدهكاران بانكي به روزرساني شد
فهرس�ت اطالع�ات تس�هيالت و تعه�دات كالن و اش�خاص 
مرتب�ط بانك هاي�ي كه در پايان س�ه ماه اول س�ال ج�اري مورد 
بررس�ي نهايي ق�رار گرفته ان�د، به هم�راه اطالعات تس�هيالت 
كالن غيرجاري به تفكيك هر بانك به روزرس�اني و منتش�ر شد. 
روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: با اش��اره به بخ��ش يك از بند د 
تبصره 16 قانون بودجه 1401 كل كشور مبني بر انتشار مانده تسهيالت 
و تعهدات كالن و اشخاص مرتبط شبكه بانكي در تارنماي بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران و با توجه به مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار كه 
تس��هيالت و تعهدات بيش��تر از هزارميليارد ريال تس��هيالت و تعهدات 
كالن و اشخاص مرتبط محسوب مي شود، هم اكنون فهرست بانك هايي 
كه اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن و اش��خاص مرتبط آنها در پايان 
سه ماهه اول سال جاري مورد بررس��ي نهايي قرار گرفته است به انضمام 
اطالعات تسهيالت كالن غيرجاري به تفكيك هر بانك قابل مشاهده است. 
شايان ذكر است اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن مرتبط ساير بانك ها و 

مؤسسات اعتباري پس از دريافت و بررسي نهايي ارسال خواهد شد. 
همچنين بانك هايي كه اطالعات يادش��ده را به بان��ك مركزي اعالم 
نكردند، اسامي آنها به صورت موازي به دو نهاد ديوان محاسبات كشور و 

كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسالمي اعالم مي شود. 
گفتني است، تعيين مصاديق انتشار اطالعات فوق الذكر با توجه به مصوبه 
جلسه مورخ 1401/03/31 شوراي پول و اعتبار در اين خصوص مبني بر 
اينكه مجموع خالص تس��هيالت و تعهدات مربوط به هر ذي نفع واحد يا 
اشخاص مرتبط كه ميزان آن حداقل معادل هزارميليارد ريال است و به 
عنوان مصاديق مشمول حكم مقرر در جزء نخست از بند »د« ذيل تبصره 
)16( قانون بودجه س��ال 1401 كل كشور محس��وب مي شود. در پايان 
يادآور مي شود اين بانك در چارچوب احكام قانوني و مصوبات يادشده، آمار 
و اطالعات مربوط به »تسهيالت و تعهدات كالن« و »تسهيالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط« شبكه بانكي كش��ور را پس از بررسي، صحت سنجي و 
استانداردس��ازي، از طريق درج در پايگاه اطالع رساني خود در دسترس 
عموم قرار مي دهد. »مصطفي قمري وفا« مدير روابط عمومي بانك مركزي 
نيز روز چهارشنبه در توئيتي اعالم كرد: بانك مركزي فهرست بدهكاران 
بانكي را به روزرساني كرد، فهرست بدهكاران بزرگ بانك هايي كه در موعد 
قانوني اطالعات آنان براي صحت سنجي به بانك مركزي ارسال شد، پس از 

بررسي نهايي به تفكيك هر بانك، به روز رساني و منتشر شد. 
بانك مركزي همچنين اس��امي بانك هايي را كه اطالعات تسهيالت و 
تعهدات كالن و اش��خاص مرتبط خود را در موعد قانوني به اين بانك 
اعالم نكردند، به صورت موازي به دو نهاد ديوان محاس��بات كش��ور و 

كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 
........................................................................................................................

 اخذ خدمات دولتي بخش كشاورزي
فقط با سند تك برگ 

وزير جهاد كش�اورزي گف�ت: از ابتداي س�ال آينده ب�ه مالكان 
تمام�ی اراض�ي كش�اورزي ك�ه مش�كلي ب�راي دريافت س�ند 
ندارند يا با وجود داش�تن س�ند دفترچه اي براي دريافت س�ند 
تك برگ اقدام نكرده  باش�ند، هيچ گونه خدمتي ارائه نمي ش�ود. 
به گزارش تس��نيم به نقل از پايگاه اطالع رساني س��ازمان امور اراضي 
كشور، وزير جهاد كشاورزي در سيزدهمين جلسه قرارگاه ملي صدور 
اسناد و حفظ كاربري اراضي كشاورزي گفت: از ابتداي سال آينده به 
مالكان تمامی اراضي كشاورزي كه مشكلي براي دريافت سند ندارند يا 
با وجود داشتن سند دفترچه اي براي دريافت سند تك برگ اقدام نكرده  
باشند، هيچ گونه خدمتي از جمله تسهيالت بانكي و تسهيالت اجراي 
سامانه هاي نوين آبياري داده نمي شود. سيدجواد ساداتي نژاد با تأكيد 
بر اهميت رفع تداخالت و صدور اس��ناد اراضي كشاورزي براي دولت 
افزود: در مناطقي كه مشكلي بابت رفع تداخالت وجود ندارد، بايد در 
زمان كمتري شاهد صدور اسناد كشاورزي باشيم. وزير جهاد كشاورزي 
دولت سيزدهم ادامه داد: مناطقي كه مشكل تداخالت اراضي كشاورزي 

ندارند بايد تا پايان سال 1401 براي آنها سند صادر شود. 
ساداتي نژاد براي دستيابي به اين هدف بر اس��تفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي از جمله سازمان نظام مهندسي كشاورزي و اتاق اصناف تأكيد 
كرد و از رؤساي سازمان هاي جهاد كشاورزي استان ها خواست از نيرو، 

امكانات و توانمندي هاي اين بخش به  خوبي استفاده كنند. 
 تداخالت اراضي كشاورزي در 3  استان تا پايان سال

 به  طور كامل رفع مي شود
صفدر نيازي رئيس س��ازمان امور اراضي كشور در س��يزدهمين قرارگاه 
ملي صدور اسناد و حفظ كاربري اراضي كشاورزي كه با حضور وزير جهاد 
كشاورزي و نمايندگان ساير دستگاه هاي ذي ربط در حوزه زمين برگزار شد، 
گفت: تمامی اراضي كشاورزي در استان هاي يزد، چهارمحال و بختياري و 

قزوين، تا پايان سال جاري رفع تداخل مي شود. 
رئيس سازمان امور اراضي كش��ور با بيان اينكه استان يزد با 42درصد رفع 
تداخل در ش��ش ماه گذش��ته، باالترين س��رعت در رفع تداخالت اراضي 
كشاورزي را داشته است، افزود: در استان هاي زنجان با 63درصد و قزوين و 
ايالم با 57درصد بيشترين اقدام براي رفع تداخل انجام شده است. معاون وزير 
جهاد كشاورزي تصريح كرد: استان هاي بوشهر، كرمان، خوزستان و تهران نيز 
كمترين آمار رفع تداخالت در اراضي كشاورزي را داشته اند. وي با بيان اينكه 
رفع تداخل و صدور اسناد براي اراضي كشاورزي بايد در كنار هم پيگيري و 
انجام شود، تأكيد كرد: نبايد صدورسند براي زمين هايي كه تداخل و مشكلي 

ندارد، به دليل رفع تداخل اراضي در ساير مناطق با وقفه همراه شود.
........................................................................................................................
نگاهي به بازار ارز و طال  در هفته اي كه گذشت

در هفته اي كه گذش�ت، نوس�ان قيمت ها در بازار سكه به حداقل 
رس�يد، اما با افزايش قيمت ط�الي جهاني طال و نوس�ان نرخ ارز، 
بهاي طال نيز افزايش�ي ش�د ولی قيمت س�كه تمام ط�رح جديد 
تغييري نداشت و قيمت برخي قطعات س�كه كاهشي رقم خورد. 
طبق اعالم اتحاديه طال و جواهر تهران به ايس��نا، قيمت طال و سكه تمام 
طرح قديم در بازار داخل طي يك هفته اخير، همزمان با رشد بهاي جهاني 

طال معادل 47 دالر و نوسانات بازار ارز با رشد جزئي همراه شد. 
هر اونس طال در اين هفته 47دالر افزايش داشت. در همين مدت هر گرم 
طالي 1۸عيار 17 هزار تومان رشد داش��ت، هر مثقال طالي 17عيار نيز 
75 هزار تومان تقويت ش��د، اما نوس��ان قيمت ها در بازار سكه به حداقل 
رسيد. با توجه به آخرين معامالت روز پنج شنبه، آخرين قيمت سكه و طال 
در بازار و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته به اين صورت بوده كه هر قطعه 
سكه تمام طرح قديم با 100 هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته، به 
14 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. هر قطعه سكه تمام طرح جديد 
در آخرين معامالت تغيير قيمتي نسبت به ابتداي هفته نداشت و 15 ميليون 
و 100 هزار تومان به فروش رس��يد. در هفته اي كه گذش��ت نيم سكه اما 
50 هزار تومان تومان كاهش را تجربه ك��رد و ۸ ميليون و 250 هزار تومان 
معامله شد. ربع سكه نيز بدون تغيير قيمت نسبت به ابتداي هفته، 5 ميليون 
و 250 هزار تومان تعيين قيمت شد، اما سكه هاي يك گرمي بانك مركزي 

نيز 50 هزار تومان ارزان شد و 3 ميليون و 100 هزار تومان دادوستد شد. 
به رغم اينكه نوسانات در بازار سكه كاهشي بود اما در بازار طال باتوجه به 
نوسان  افزايشي بهاي اونس جهاني طال، قيمت طال در بازارهاي داخلي 
هم افزايش��ي بود. قيمت هر مثقال طال 6 ميليون تومان در پايان هفته 
قيمت گذاري شد كه افزايش 75 هزار توماني نس��بت به ابتداي هفته 
داش��ته و هر گرم طالي 1۸عيار نيز طي هفته اي كه گذش��ت، به طور 
متوس��ط 17 هزار تومان رش��د قيمت را تجربه كرد و در پايان هفته به 

يك ميليون و 3۸5 هزار تومان رسيد. 
حباب سكه نيز هم اكنون با تداوم روند نزولي خود، به حدود يك ميليون و 

500 هزار تومان رسيده است.
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مقايس�ه تعداد معامالت مس�كن در شهريور 
خ�رداد  ب�ه  نس�بت  )6هزارو33فق�ره( 
)13 ه�زار و ۸۷4 فقره( ك�ه ب�ازار در اوج قرار 
داش�ت، حاكي از آن اس�ت كه ظرفي�ت بازار 
مس�كن به كمت�ر از نصف كاهش يافته اس�ت. 
در ضع��ف نظام سياس��تگذاري زمين و مس��كن 
در اقتص��اد اي��ران بايد عنوان داش��ت ك��ه اغلب 
ساخت و س��ازهاي مس��كن طي يك دهه گذشته 
پايتخت عموم��اً در نيمه ش��مالي ته��ران انجام 
شده اس��ت و امروز متقاضي مصرفي توانايي مالي 
براي خريد مس��كن در اين مناطق وج��ود ندارد، 
متقاضي سرمايه اي مسكن نيز خريد مسكن در اين 
مناطق را در برابر ساير گزينه هاي سرمايه گذاري 
غيراقتصادي مي بيند، در اين ميان قيمت مسكن 
در جنوب تهران تناس��ب بيش��تري با وسع مالي 
خانواده ه��ا دارد كه در اين مناطق ساخت و س��از 
متناسب با نياز طي دهه گذشته انجام نشده است، 
از اين رو ش��اهد فايل هاي مناس��ب ب��راي عرضه 
مسكن نيستيم، شايد دليل رشد قيمت مسكن در 

اين مناطق صرفاً به همين دليل باشد. 
سياستگذاري زمين و س��اختمان كار پيچيده اي 
اس��ت،  وضعيت بازار مسكن ش��هر تهران نشان 
مي دهد طي دهه هاي گذش��ته ساخت و س��از در 
مناطق شمالي انجام گرفته است و امروز به دليل 
رشد نرخ مسكن، متقاضي مصرفي توانايي خريد 
مس��كن در مناطق ش��مالي را ن��دارد، متقاضي 
س��رمايه اي نيز تمايلي براي س��رمايه گذاري در 
اين حوزه ندارد، در اين ميان متقاضيان مصرفي 
مسكن عموماً براي خريد مسكن در مناطق جنوبي 

تهران حضور دارند. 
وضعيت كنوني بازار مسكن نشان مي دهد بازار با 
ركود بسيار عميقي روبه رو شده و در مناطق شمالي 
تهران قيمت مسكن كلنگي به شكلي باال رفته است 
كه كمتر سرمايه گذاري تمايل براي سرمايه گذاري 
دارد، به ويژه اينكه در اين مناطق كلي فايل براي 
فروش وجود دارد كه نقدش��وندگي اين امالك در 

هاله اي از ابهام است. 
مناطق جنوبي تهران نيز با كلي مسكن نيمه ساز 
مواجه است كه دليل نيمه كاره رها شدن اين امالك 
شايد آن اس��ت كه س��ازنده مي داند كه وضعيت 
فروش مس��كن اصاًل جالب نيست، زيرا هم اكنون 
وضعيت مالي متقاضيان مصرفي مس��كن حتي با 

وجود وام خريد مسكن نيز نامناسب است. 
به طور كل عموماً آن بخش از بازار مس��كن فعال 
است كه متقاضي مس��كن براي فرار از وضعيت و 
هزينه هاي مستأجري در بازار حضور يافته است و 
به طور كل اوضاع در بازار ملك مناسب نيست، به 
ويژه اينكه با اين وضعيت تعداد معامالت مشخص 
نيست چقدر زمان مي برد تا فايل هاي عرضه شده 

فروش روند. 
شش ماهه ابتداي سال جاري در شرايطي به پايان 
رسيد كه بازار مس��كن پايتخت با سه نمايه شامل 
افزايش 76درص��دي معامالت، ايج��اد انتظارات 
تورمي و متمايل شدن ظرفيت هاي سرمايه اي از 

شمال به جنوب مواجه شد. 
به گزارش ايسنا، بررسي ها نشان مي دهد به دليل 
پرشدن ظرفيت بازار ملك و عرضه بيش از تقاضا 
در شمال شهر تهران، تقاضاي خريد در هر دو گروه 
سرمايه گذاري و مصرفي و همچنين تقاضاي اجاره 
به سمت مركز و جنوب تهران متمايل شده است. 

طي شش ماهه ابتداي س��ال جاري رشد قيمت 
مس��كن در منطقه يك ب��ه عن��وان گران ترين 
محدوده ش��هر تهران 15/9درصد بود و به طور 
متوس��ط از 75ميليون تومان در هر متر مربع به 
۸7 ميليون تومان رسيد. در حالي كه قيمت خانه 
در منطقه16 در جنوب تهران با رشد 43 درصد به 
متري 25/9ميليون تومان رسيد. افزايش قيمت 

در منطقه1۸ معادل 40 درص��د و در منطقه20 
بالغ بر 41 درصد ب��ود. هم اكنون ه��ر متر خانه 
در منطقه 20 معادل 23/6ميليون تومان است، 
البته هيچ  يك از س��ه منطق��ه مذكور در جنوب 
تهران جزو 10منطقه  پرتقاضا در شهريور امسال 

محسوب نمي شوند. 
پرمعامله تري��ن منطقه ش��هر ته��ران )منطقه5( 
نيز در ش��ش ماهه ابتداي س��ال جاري 2۸ درصد 
افزايش قيمت مسكن را به ثبت رساند و در قيمت 
54/2ميليون تومان در هر مت��ر مربع قرار گرفت. 
رشد قيمت در منطقه2 به عنوان دومين محدوده 
پرمعامله در ته��ران 31 درصد بود. اع��داد و ارقام 
توضيح مي دهد كه از ظرفيت بازار در شمال تهران 

به طور محسوسي كاسته شده است. 
روند رونق بازار مس��كن از آذرماه سال1396 آغاز 
شد. از آن زمان تاكنون قيمت مسكن در تهران به 
طور ميانگين 749 درصد رشد كرده است. ميزان 
افزايش قيمت طي بازه مذكور در منطقه يك تهران 
721 درص��د و در منطقه1۸ در جن��وب پايتخت 

۸17 درصد بوده است. 
با اين حال قيمت مسكن در جنوب تهران تناسب 
بيشتري با وسع مالي خانواده ها دارد. همين مسئله 
به ايجاد فشار در مناطق جنوبي تهران منجر شده 
اما به دليل آنكه اغلب ساخت و سازها طي يك دهه 
گذشته در نيمه ش��مالي تهران انجام شده است، 

در جنوب تهران عرضه كافي براي پاسخگويي به 
مش��تريان وجود ندارد. يكي از داليل پايين بودن 
تعداد معام��الت در مناطق جنوب��ي تهران پايين 
بودن تعداد فايل هاي مرغوب در اين مناطق است. 
مطابق پيش بيني ها روند نزولي بازار مسكن شهر 
تهران به لحاظ تعداد معامالت و كاهش نرخ رشد 
قيمت كه از تيرماه شروع شده بود در شهريورماه نيز 
ادامه پيدا كرد. بر اساس اعالم بانك مركزي متوسط 
قيمت هر متر خانه در تهران به 43/2ميليون تومان 
رسيد كه افزايش 1/1درصد نس��بت به ماه قبل و 
36/3درصد در مقايسه با ماه مش��ابه سال قبل را 
نشان داد. اين كمترين ميزان افزايش ماهانه قيمت 

از فروردين سال جاري تاكنون بود. 
در خصوص معامالت ني��ز فرايند كاهش خريد و 
فروش كه از تيرماه شروع ش��ده بود، ادامه يافت. 
شهريور امسال 6هزارو33فقره معامله مسكن در 
تهران منعقد شد كه از كاهش 23 و 22/5درصدی 
به ترتيب نسبت به مرداد امسال و شهريور پارسال 

حكايت دارد. 
اوج رونق بازار مسكن شهر تهران در شش ماهه اول 
س��ال جاري مربوط به خردادماه بود كه 13 هزار و 
۸74 فقره معامله منعقد شد. در تيرماه اين رقم به 
10 هزار و 294 فقره رسيد. مردادماه 7هزارو۸25 
و شهريورماه نيز 6هزارو33 قرارداد خريد و فروش 

مسكن به امضا رسيد. 
مقايس��ه تع��داد معامالت مس��كن در ش��هريور 
6هزارو33 فقره( نسبت به خرداد )13 هزار و ۸74 
فقره( كه بازار در اوج قرار داشت، حاكي از آن است 
كه ظرفيت بازار مس��كن به كمتر از نصف كاهش 
يافته اس��ت. رش��د ماهانه قيمت نيز در شهريور 
1/1درصد و در خردادماه ۸/4درصد بود. اين نشان 
مي دهد سرعت رشد ماهانه قيمت در مقايسه با سه 

ماه قبل تقريباً به يك هشتم رسيده است. 
به نظر مي رسد ركود صرفاً در بخش هايي اتفاق 
افتاده كه عرضه بيش از تقاضا رخ داده و قيمت ها 
فاصله  ش��ديدي با ت��وان متقاضي��ان پيدا كرده 
است. بر اين اساس مناطق برخوردار كالنشهرها، 
آپارتمان هاي لوكس و بزرگ مت��راژ در ركود به 

سر مي برد. 
وي تأكيد كرد: در حال حاضر متقاضيان مصرفي 
وارد بازار مي شوند، زيرا اين تصور وجود دارد كه اگر 

نخرند از تورم عقب مي مانند.

معامالت مسكن تهران از خرداد تا شهريور نصف شده است
  گزارش  2

 تركيه و چين ۱0 درصد 
سهم بازار كفش عراق را از ايران گرفتند

تركي�ه و چي�ن توانس�ته اند بخش�ي از س�هم ب�ازار كف�ش 
عراق را ك�ه يك ب�ازار بس�يار ب�زرگ اس�ت، از اي�ران بگيرند. 
به گزارش تسنيم، علي لشكري، عضو هيئت مديره جامعه صنعت كفش 
ايران گفت: صادرات كفش در كشور طي پنج ماه نخست امسال از نظر 

وزني 12 درصد و از نظر ارزشي 5 درصد افزايش داشته است. 
وي افزود: از آغاز فروردين تا پايان مرداد ماه 14 هزار و 355 تن كفش به 
ارزش 33 ميليون دالر صادر شده كه نسبت به گذشته رو به بهبود است، 
اما اين به اين معنا نيست كه توليدكنندگاني كه در كشور صادرات انجام 

مي دهند، با چالش روبه رو نيستند. 
علي لشكري گفت: توليدكنندگان كفش در كش��ور مجبورند با دالر 
صادراتي مواد اوليه وارد كنند يا اين دالر را در س��امانه نيما بفروشند. 
ش��كاف بين دالر حاصل از ارز صادرات و دالر نيمايي از جمله عواملي 
است كه س��رعت افزايش صادرات را گرفته است. اگر اين موضوع بين 
بانك مركزي و وزارت صمت حل و فصل ش��ود، ش��اهد جهش خيلي 

بيشتري در اين حوزه خواهيم بود. 
عضو هيئت مديره جامعه صنعت كفش ايران يادآور ش��د: بر اس��اس 
آخرين آمار ها، س��هم صادرات كفش ايران به عراق در پنج ماه نخست 
امسال به 52 درصد كاهش يافته است و تركيه و چين به دليل همين 
نگاهي كه به آن اشاره شد، توانسته اند بقيه سهم بازار عراق را كه يك 
بازار بسيار بزرگ است، از ايران بگيرند. براي مثال يك زماني بين 60 تا 

70 درصد كفش ايران به بازار هاي عراق صادر مي شد. 
........................................................................................................................

بيشترين حجم فوالد توليدي كشور 
صرف مصارف داخلي مي شود

طب�ق آم�ار، در مجم�وع پن�ج ماه�ه نخس�ت امس�ال، همگام 
با افزاي�ش تولي�د ف�والد، بخش قاب�ل توج�ه اين تولي�د صرف 
مص�ارف داخلي ش�ده و بخ�ش كمتري ب�ه ص�ادرات اختصاص 
يافته اس�ت، بر اين اس�اس مي�زان آن نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال گذش�ته رش�د 1۸ ت�ا 31 درص�دي را تجربه كرده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اساس آماري كه توسط انجمن توليدكنندگان فوالد 
ايران در اختيار ايسنا قرار گرفته، از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه 
بالغ بر 45 ميليون تن از انواع اقالم فوالدي در كشور توليد شده است كه 
از اين ميزان حدود 5ميليون تن صادر و الباقي )بالغ بر 40 ميليون تن( 
صرف مصارف داخلي شده اس��ت. بر اين اساس مصرف ظاهري فوالد 
كشور در اين مدت نسبت به پنج ماهه ابتدايي سال1400 رشد 1۸ تا 

31 درصدي داشته است. 
از ابتداي فروردين م��اه تا پايان م��رداد 1401 در مجموع 3ميليون و 
۸72 هزار تن مقاطع تخت فوالدي توليد شده كه 3 ميليون و ۸56 هزار 
تن آن صادر شده است. ميزان مصرف اين مقاطع نسبت به سال گذشته 

كه 3ميليون و 265 هزار تن بوده، 1۸ درصد بيشتر شده است. 
پس از آن از 5ميليون و 1۸1 هزار تن مقاط��ع طويل فوالدي توليدي 
ظرف پنج ماهه نخس��ت امس��ال، 4ميليون و 197 هزار تن در داخل 
مصرف شده است كه نسبت به مصرف ظاهري آن در مدت مشابه سال 

گذشته معادل 3 ميليون و 197 هزار تن، 31 درصد بيشتر شده است. 
در مدت مذكور س��ال جاري، توليد محصوالت ف��والدي 9 ميليون و 
53 هزار تن ثبت شده كه ۸ ميليون و 170 هزار تن آن به مصرف داخلي 
اختصاص يافته و به اين ترتيب نسبت به مصرف ظاهري آن در پنج ماه 
نخست سال1400 كه 6 ميليون و 512 هزار تن بوده، 25 درصد افزايش 

مصرف را رقم زده است. 
از 12 ميليون و 651 هزار تن شمش فوالد )فوالد مياني( توليد شده در 
پنج ماهه 1401 با رشد مجدد 31 درصدي نسبت به مصرف شمش در 
مدت مشابه سال گذش��ته )7 ميليون و 751 هزار تن( به 10 ميليون و 

173 هزار تن براي مصراف داخلي رسيده است. 
همچنين رشد مصرف آهن اسفنجي نيز 22 درصدي ثبت شده است، 
در مجموع پنج ماهه سال1401 قريب 14 ميليون و 660 هزار تن آهن 
اسفنجي توليد شده كه 14 ميليون و 440 هزار تن صرف مصارف داخلي 
شده است. ميزان مصرف ظاهري اين محصول معدني در مدت مشابه 

سال گذشته 11 ميليون و ۸70 هزار تن ثبت شده است. 
اين گزارش حكايت از اين دارد كه به رغم اينكه طي س��ال هاي اخير 
ص��ادرات اقالم ف��والدي روندي صعودي داش��ت اما از ابتداي س��ال 
جاري اين مسير حركت تغيير كرده و اكثر حجم توليد فوالد كشور به 
مصرف كنندگان داخلي اختصاص پيدا مي كند و حجم ناچيزي صادر 
مي شود. گفتني است علت اين موضوع از سوي انجمن توليدكنندگان 

فوالد ايران در حال پيگيري است و به  زودي اعالم خواهد شد. 
........................................................................................................................

 واردات برنج ايران 
يك ميليارد دالري شد

ب�ر اس�اس آم�ار گم�رك در پن�ج م�اه منته�ي ب�ه م�رداد ماه 
96 ميلي�ون  امس�ال در مجم�وع بي�ش از يك ميلي�ارد و 
در  س�هم  بيش�ترين  ك�ه  ش�ده  كش�ور  وارد  برن�ج  دالر 
مي�ان واردكنن�دگان ب�ه هن�د اختص�اص داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم، آمار هاي گمرك نشان مي دهد از ابتداي فروردين تا 
پايان مردادماه برنج مورد نياز كشور از پنج كشور »هند«، »پاكستان«، 

»تايلند«، »امارات متحده عربي« و »مناطق آزاد« وارد شده است. 
هند بزرگ ترين صادركننده برنج در جهان است، )با سهم 40 درصدي 
تجارت جهاني( هرگونه اختالل در صادرات برنج از اين كشور مي تواند 
تأثير زيادي بر امنيت غذايي جهان داشته باشد و فشار هاي تورمي در 

بازار جهاني غذا را افزايش دهد. 
براساس داده هاي اعالم شده، برنج وارد شده از هند برابر با 5۸3 ميليون 
و 610 هزار دالر بوده و با اين ش��رايط اين كش��ور همچنان توانس��ته 
است بيش��ترين حجم صادرات در مدت زمان مورد بررسي را به خود 

اختصاص دهد. 
افزايش خريد از هند در حالي رقم خورده است كه همه ساله با شروع 
فصل برداشت و ممنوعيت واردات برنج شاهد كاهش برنج در اين مدت 
بوده ايم، اما در س��ال جاري با توجه به لغو ممنوعيت واردات برنج در 
دوره برداشت و نبود محدوديت براي واردات برنج شاهد ورود بيش از 

يك ميليارد دالر برنج به كشور بوده ايم. 
»پاكس��تان« هم در رتبه دوم واردكنندگان برنج قرار دارد. بر اساس 
آمار در پنج ماه نخست امسال 350 ميليون و 400 هزار دالر برنج از اين 

كشور وارد ايران شده است. 
به گفته دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي در حال حاضر تقاضا در 
داخل كشور از برنج هندي به پاكستاني تغيير كرده، به همين دليل 
مصرف برنج هندي در كش��ور كاهش يافته اس��ت. دليل اين اتفاق 
هم شباهت برنج پاكس��تاني به برنج ايراني به لحاظ پخت است، با 
اين تفاوت كه برنج پاكستاني يك س��وم قيمت برنج ايراني در بازار 
عرضه مي شود، اما دليل اينكه همچنان برنج هندي بيشترين سهم 
را در ميان برنج هاي وارداتي داش��ته، به دليل قيمت اين مدل برنج 

بوده است. 
مجموع واردات برنج از »تايلند« هم در اين مدت 79 ميليون و 770 هزار 
دالر بوده كه با اين شرايط اين كشور در رتبه سوم واردكنندگان برنج 

قرار گرفته است. 
در ميان كشور هاي صادركننده برنج به ايران »امارات متحده عربي« 
هم ديده مي شود. بر اساس آمار اعالم شده، واردات برنج از اين كشور 
60 ميليون و 950 هزار دالر بوده و از مناطق آزاد هم در اين بازه زماني 

21 ميليون و 630 هزار دالر برنج وارد كشور شده است.
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