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عکس :شانا

گمــرک ایران آخریــن فرصت ترخیــص خودروهــای دارای ثبت ســفارش معتبر تا
 ۹دیمــاه را امــروز  ۲۴خردادمــاه اعالم کرد .به گزارش ایســنا ،گمرک ایــران با صدور
بخشــنامهای خطاب به گمــرکات اجرایی در خصوص شــرایط ترخیص خودروهای
ســواری دارای ثبت ســفارش یا قبض انبار معتبر تا  ۹دی ماه ســال گذشــته ،آخرین
مهلــت ترخیص این خودروها را ،امروز  ۲۴خرداد ماه اعالم کرد .این بخشــنامه پیرو
بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته درباره ترخیص خودروهای سواری دارای
ثبت سفارش معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی ،مناطق آزاد و ویژه یا انبار معتبر
گمرکیاست.

واردات نفــت هنــد از ایــران در مــاه مه
ســالجاری (اردیبهشــت  -خــرداد) به
 705هــزار بشــکه در روز افزایش یافت
که ایــن میــزان باالترین میزان از ســال
 2016تاکنون بوده است.
بهگــزارش ایرنــا بــه نقــل از روزنامــه
«اکونومیک تایمز» ،بر اساس دادههای
ســازمان کشــتیرانی هند ،واردات نفت
هنــد از ایــران در مــاه مه در مقایســه با
مــاه قبــل از آن  10.2درصــد افزایــش

داشــته کــه ایــن میــزان درمقایســه بــا
ســال گذشــته  45درصد افزایش نشان
میدهد.
بــر اســاس گــزارش رســانههای ایــران،
صــادرات نفت ایــران به جهــان در ماه
مه به  2.7میلیون بشــکه نفت خام در
روز رسید که این مقدار بیشترین سطح
صــادرات نفــت تهــران از زمــان لغــو
تحریمهــای بینالمللی در ســال 2016
است.

میانگینتولیدنفتایران
به 3.8میلیونبشکهدرروزرسید
ســازمان کشــورهای صادرکننــده
نفت(اوپک) اعالم کرد :میانگین تولید
نفــت ایــران در مــاه مه (اردیبهشــت -
خــرداد) با  5600بشــکه در روز افزایش
نسبت به ماه پیش از آن به سه میلیون و
 829هزار بشکه در روز رسید .بهگزارش
ایرنا ،این سازمان گزارش ماه ژوئن خود
را بر اساس اعالم منابع ثانوی استخراج

غافلگیری بورس با رشد  2767واحدی شاخص در  4ساعت

کــرده اســت .اوپک ،میــزان تولیــد این
ســازمان را در ماه مه 31میلیون و 869
هزار بشــکه در روز اعالم کرد که نسبت
به ماه پیش از آن  35هزار و  400بشکه
در روز افزایــش دارد؛ بــر ایــن اســاس،
تولیــد اوپــک همچنــان در چارچــوب
توافق کاهــش تولید اوپــک و غیراوپک
که ســقف  32.5میلیون بشکه در روز را
برای این ســازمان تعیین میکند ،قرار
دارد.

نــــــــــــــــرخارز

بازارسهام هدف جدید سرمایههای سرگردان /بازار سکه همچنان گرفتار حباب قیمتی
سیاوش رضایی

روزنامهنگار

دیــروز شــاخص کل بــورس اوراق بهادار
تهــران یکی از بلندتریــن گامهای خود را
برداشــت؛ گامی کــه شــاخص را  2هزارو
 767واحــد باالتر برد تا یک بار دیگر وارد
کانال  99هزار واحدی شود.
بدیــن ترتیــب شــاخص کل بــورس
باردیگر با ورود بــه کانال  99هزار واحدی
روی عــدد  99هــزار و  146واحد رســید که
 2.8درصد بازدهی ظرف چهار ســاعت
برای سهامداران به همراه داشت .با این
حساب شاخص روزگذشته در هرساعت
کاری  691واحــد رشــد کــرد کــه رشــدی
کمسابقه در تاریخ  50ساله بورس تهران
اســت .درحالی که طی روزها و هفتههای
گذشته سایر بازارها مانند ارز ،طال ،خودرو
و مسکن رشــد قیمتی باالیی داشتند ،در
بازارسهام شاهد رشد اندکی بودیم که با
افت و خیزهای پی درپی خنثی میشــد.
اما دیروز شاخص با پرش سه کانالی خود
از کانــال  96به  99هزار واحدی بخشــی از
عقب ماندگی خود نســبت بــه بازارهای
رقیب را جبران کرد.
پس از ثبت شــاخص  99هــزار و 522
واحدی بورس در چهارم بهمن ماه سال
گذشته که باالترین رکورد تاریخی آن بود،
از ابتدای امســال شــاخص بیــن  94تا 96
هزار واحد در نوسان بود .گرچه در برخی
از روزهــا مثبــت بــود ولی رشــد کــم رمق
آن باعث شــده بــود تا از ســایر بازارهایی
کــه بازدهــی بــاالی  30درصد بــه همراه
داشتندعقببماند.

در روز پایانی اردیبهشت ماه شاخص
عدد  95هزار و  227واحد را نشان میداد
کــه بدیــن ترتیــب تنهــا در  14روز کاری
خرداد ماه شاخص با رشــد  3هزار و 919
واحدی معادل  4.1درصد روبهرو شد که
از این میزان رشــد  2هزار و  767واحد آن
متعلق به دیروز بود.
در مقایســه با ابتدای سال تاکنون نیز
شــاخص با رشــد  2هــزار و  857واحدی
خــود را از  96هــزار و  289واحــد بــه
99هــزار و  146واحــد رســانده اســت کــه
نشــان دهنــده بازدهــی  2.9درصدی آن
اســت .ایــن درحالی اســت که تــا پیش از
رشــد شــاخص در روزهای اخیــر بازدهی
کل بــورس در ســالجاری منفــی بــود و
فاصله زیادی با ســایر بازارها داشت .روز
گذشــته شــاهد ورود نقدینگــی کالنی به
ســوی بورس بودیم که حجم معامالت
باالی آن را تأیید میکند .بنابراین بورس
نیــز بــه بازارهایی کــه طی ماههــای اخیر
محلــی برای جــذب ســرمایههای مردم
بوده  ،اضافه شده است.
حمیــد میرمعینــی کارشــناس
توگو با «ایران» درباره
بازارسرمایه در گف 
دالیل رشــد طوفانی شــاخص بورس در
روزگذشته اعتقاد دارد که مهمترین دلیل
این رشــد جبران عقــب ماندگی بازدهی
این بازار نســبت بــه بازارهای رقیب بوده
اســت .به گفته وی با وجود ابهام شرایط
اقتصــاد در آینــده و همچنیــن موضــوع
تحریمهــا و مناســبات بینالمللــی اکثر
بازارهــا ماننــد طال ،ارز و مســکن بازدهی
باالیی به همراه داشتند ولی دراین مدت
بورس از این قافله رشد عقب مانده بود.

 16شهر سیستان و بلوچستان دچار تنش آبی هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری سیستان و بلوچستان گفت 16 :شهر بزرگ و
مهم از مجموع  37شــهر این اســتان با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با تنش آبی
روبهرو هســتند .بهگزارش ایرنا ،محســن میرادی اظهار داشــت :سیستان و بلوچستان
در حوزه آب و فاضالب شــهری  37شــهر با یک میلیون و  500هزار نفر جمعیت را زیر
پوشش دارد .نیاز آبی  16شهر دچار تنش آبی استان حدود سه هزار و  900لیتر در ثانیه
در زمــان پیــک مصرف اســت در حالی که توان تولید در این شــهرها  2هزار و  850لیتر
اســت یعنی حدود هزار و  100لیتر آب در این شــهرها کســری داریم .میرادی بیان کرد:
عمده کســری آب در سیستان و بلوچستان مربوط به شهرســتانهای زاهدان ،چابهار،
کنارک ،شهرهای جنوبی و برخی شهرهای شرقی این استان است.

ایــن کارشــناس بــورس همچنیــن به
عوامــل دیگری که به رشــد شــاخص کل
بورس انجامیده اشــاره کــرد و گفت :طی
هفتههای اخیر بواسطه افزایش نرخ ارز و
رشد قیمت محصوالت نهایی ،سودآوری
شــرکتهای بورســی نیز کــه تولیدکننده
و عرضهکننــده ایــن محصوالت هســتند
افزایش یافته اســت .وی ادامه داد :عالوه
براین ســخنان سهشنبه شب محمد باقر
نوبخت ســخنگوی دولت نیز دراین رشد
بیتأثیر نبوده است.
میرمعینــی بــا تأکیــد برایــن کــه
بازارســرمایه بهتریــن محل بــرای جذب
ســرمایههای ســرگردان مــردم اســت،
گفت :این بــازار بدون هیچ تبعات منفی
میتوانــد بــا جــذب ســرمایهها و هدایت
آن بــه بخــش تولیــد نقــش مؤثــری در
رشــد اقتصــادی داشــته باشــد .برهمین
اســاس همانگونه که کارشناســان بورس
بارها اعالم کردهانــد درصورتی که دولت
راهکاری بــرای جذب ســرمایههای خرد
مــردم بــه بــورس تدویــن کند اقتصــاد از
نوساناتغیرطبیعیدورمیماند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :افزایشی
کــه روز گذشــته در بــورس شــاهد بودیــم
نمیتوانــد پایدار باشــد چراکه براســاس
عوامــل ســاختاری بورس شــکل نگرفته
اســت و تــا جایی پیــش خواهــد رفت که
عقــب ماندگی بــورس از بازارهای رقیب
را جبران کند.
سکهاز 2.6میلیونتومانگذشت
درحالی روزگذشــته شــاخص بورس
رشد کم ســابقهای را به نمایش گذاشت
کــه در بازارهــای ارز و طــا نیــز همچنان

جو هیجانی قیمتها را تقویت میکند.
روزگذشــته بهدنبــال رشــدهایی که نرخ
ســکه را طــی چنــد روز بــه  2.5میلیــون
تومــان رســاند ،نرخ ایــن کاالی جذاب با
رشد 75هزار و  500تومانی از دو میلیون
و  600هــزار تومــان هــم عبور کرد .ســکه
تمــام طــرح قدیم نیــز با رشــد  35هزار
تومانی به دو میلیــون و  449هزار تومان
رســید .نیم ســکه هم بــا ثبت نــرخ یک
میلیــون و  283هــزار تومــان  45هــزار
تومــان افزایــش پیدا کــرد .ایــن درحالی
اســت کــه ربع ســکه هم بــا رشــد  8هزار
تومانی به  715هزار تومان و سکه گرمی
با رشــد  2هزار تومانی به 406هزار تومان
رسید.
اما در بازار آتی ســکه قیمتها به مرز
روانــی  3میلیــون تومــان نزدیــک شــده
است .دیروز سکه آتی دی ماه با 104هزار
تومــان رشــد بــه دو میلیــون و  929هــزار
تومان رسید .آتی آبان هم با رشد مشابه
دی ماه به دو میلیون و  883هزار تومان
رسید .آتی شهریور نیز با  108هزار تومان

چرا مسکن گران شد؟
روزنامهنگار

علتهای مختلفی از ســوی تحلیلگران
و فعاالن اقتصادی برای افزایش قیمت
مســکن ارائه شــده اســت بر اســاس این
تحلیلهــا عوامل اقتصــادی که مختص
بخــش مســکن نیســت ماننــد همیشــه
بیشــترین اثر را بر قیمت مسکن گذاشته
کــه بیثباتی بــازار ارز و گران شــدن آن در
این میان از سایر عوامل نقش پررنگتری
بــازی کــرده و محــرک مهمــی در روانــه
شــدن ســرمایهها بــه بــازار مســکن بوده
اســت موضوعی که با افزایــش تقاضای
غیر مصرفی قیمت مسکن را تکان داد و
نرخها در این بازار بیتوجه به توان مالی
خریــداران و متقاضیان مصرفی به ســیر
صعودی خود ادامه داد.
بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی
افزایــش قیمتها در این بــازار از عوامل
دیگر مانند خروج از رکود و رونق نسبی نیز
متأثر اســت اما اگر بازارهای موازی ثبات
داشتنداینعاملبهتنهایینمیتوانست
قیمتها را با شــدت کنونی تغییر دهد از
سوی دیگر التهابات سیاسی و اجتماعی
در افزایش قیمت مســکن مؤثر اســت و
قیمت آن را به عواملی خارج از این بازار
وابســته کــرده اســت .در اردیبهشــت ماه
قیمت مسکن 35درصد نسبت به مدت
مشــابه ســال قبل افزایش داشــته است.
بیــتاهلل ســتاری کارشــناس ارشــد بــازار
مســکن میگوید اگــر چارهای اندیشــیده
نشــود قیمتها باز هم باال مــیرود اما از
طرف دیگر برخی کارشناســان میگویند
قیمت در بازار مســکن به اشباع رسیده و
این بازار دیگر ظرفیت افزایش قیمت را
ندارد .در واقع بخاطر بیاعتمادی نسبت
به سایر بازارها حجم تقاضا و قیمتها در
بازار مسکن باال رفته است.
تأثیرکاهشساختوسازبرگرانی
یکی دیگر از عواملی که این روزها برای
گرانی مسکن به آن اشاره میشود کاهش
ســاخت و ســاز و تولید مســکن بــه دلیل
5ســال رکــود اســت .فرشــید پورحاجت
دبیر کانون سراســری انبوهسازان مسکن
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افزایــش ،نــرخ دو میلیــون و  800هــزار
تومانی را به ثبت رساند.
در بازار طال نیز هرگرم طالی  18عیار
نزدیک به  5هزار و  800تومان باال رفت و
به  216هزار تومان دست یافت.
خیزپوندبرای 10هزارتومان
در بــازار ارز نیــز همچــون طال و ســکه
قیمتها لحظــهای تغییر میکند و میل
بــه افزایــش دارد .در زمــان تنظیــم ایــن
گــزارش دالر آزاد بــا عبــور از مــرز  7هزار
تومانــی میــان دالالن دســت بــه دســت
شــد .یورو هم بــا  222تومــان افزایش به
 8هــزار و  440تومان رســید .این درحالی
اســت کــه پوند که طــی روزهــای اخیر به
کانــال قیمتــی  9هــزار و  500تومانی وارد
شــده خود را برای رسیدن به نرخ  10هزار
تومــان آماده میکنــد .درایــن روز این ارز
بــا افزایــش 240تومانی به  9هــزار و 571
تومان رسید .درهم امارات نیز در آستانه
 2هــزار تومــان قــرار گرفته اســت .این ارز
با رشــد 32تومانــی ،نــرخ  1930تومان را
تجربهکرد.
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امروز ،آخرین فرصت
ترخیص خودروهای ثبت سفارش تا دی ماه

editorial@iran-newspaper.com

واردات نفت هند از ایران به بیشترین میزان رسید

تکمیل ظرفیت پیش فروش خودرو
ظرف چند دقیقه

گــروه اقتصادی  /چند هفتهای اســت که بازار خــودرو آرام و
قرار ندارد و هر ساعت از آن قیمتهای جدید و باور نکردنی
گزارش
شنیده میشود .قیمتهای جدید یک عالمت سؤال بزرگ
در ذهن مردم ایجاد کرده اســت .چرا بازار اینچنین شــد و چرا خودرویی که چند
هفتــه پیش  53میلیون تومان بود به  80میلیون تومان رســید یا حتی خودروی
120میلیون تومانی عدد  220میلیون تومان را رد کرد.
تمام این اتفاقات مانند یک شــوخی بود اما اکنون میبینیم بازار به قیمتهای
جدید تکیه کرده اســت و روزنهای برای کاهش قیمتها وجود ندارد .روز گذشته
ایران خودروییها  4محصول خود را برای فروش نقدی عرضه کردند تا عطش
بازار بکاهد و قیمتها ترمز نبرد ولی گویا  4مدل خودرو نتوانست این بازار تشنه
را سیراب کند.
ایران خودروییها چند دقیقه بعد از شــروع ثبتنام ،مهر تکمیل ظرفیت را بر
محصــوالت خــود زدند و تنها ثبتنــام خودروهایی باقی ماند کــه تحویل آن در
نمایندگیهای شهرستان بود .در برخی از شهرستانها از خودروهای عرضه شده
اســتقبالی صورت نگرفته بــود بههمین جهت تعدادی از آنها تا حدود ســاعت
یک ظهر روز گذشــته فرصت ثبتنام ایجاد کردند .خیلی از متقاضیان با توجه
به حاشیه بازار ثبتنام کردند و دیگر دوست داشتن و فنی آن خودرو مالک نبود.
آنها این گونه پرس و جو میکردند که در کدام خودرو سود بیشتری وجود دارد؟
بههر ترتیب باید پذیرفت که بازار خودرو حال و روز خوبی ندارد و معلوم نیست
چه اتفاقی باعث ایجاد این آشــفتگی و کمبود خودرو شــده اســت .خودروسازان
کاهش عرضه را رد میکنند و میگویند تولید ب ه قوت خود باقی است و اتفاقات
صورت گرفته حاصل فعالیت سودجویان و دالالن است ،اما فعاالن بازار کاهش
عرضــه را دلیــل گرانیها میداننــد و میگویند گروههای خــاص امکان دریافت
خودرو از خط تولید و عرضه آن به بازار را دارند.
معاونان وزیر صنعت هم این گرانی را پاسکاری میکنند و در نهایت توضیحات
قانعکننــدهای هــم ارائه نمیدهند .روز گذشــته  68نفر از نماینــدگان به رئیس
جمهــوری و وزیــر صنعــت دربــاره عدم نظــارت بر بــازار خودرو و شــرکتهای
تولیدکننــده خــودرو در داخــل و افزایــش حداقــل دو برابری خودروهــای تولید
داخــل و وارداتــی در بــازار آزاد تذکــر دادند .علیاصغر یوســفنژاد عضو هیأت
رئیســه مجلس این تذکــر را خواند و گفت :نماینــدگان مجلس منتظر توضیح
قانعکنندههستند.
طرح بازگشتقیمتخودروهایزیر۴۵میلیونتومانبهسال۹۶
از آنجا که اتفاق در بازار خودرو کم نمیافتد ،سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی گفــت :طرحی بــا  ۲۰۰امضــا برای
ســاماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه شــده که بر اساس بخشــی از این طرح،
نرخ خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان باید به سال  ۹۶بازگردد .روز سهشنبه رضا
توگو
شیوا رئیس شورای رقابت که مدتها است سکوت اختیار کرده است در گف 
با رســانهها از افزایش قیمت خودروهای کمتر از  45میلیون تومان صحبت کرد
و افزود :بهطور متوســط خودروهای ســاخت داخل شرکت ایران خودرو ،معادل
 ۷.۱۸درصد و ســایپا به طور متوســط افزایش  ۷.۰۱درصد اجازه افزایش قیمت
دارند .مقدســی ادامه داد :هنوز نتوانســتهایم در حوزه خــودرو ،نظر متقاضیان و
مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بیمنطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته
اســت اقدام مؤثری انجام دهد ،حتی در مــورد خودروهای هیبریدی که در دیگر
کشورهامشمولمشوقهاییمیشودهنوززیرساختیفراهمنکردهایم.ویگفت:
نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی
نظارت و به آن رسیدگی کنند.
 2راهکاربرایمهارگرانیخودرو
محمــود مخلصی دبیر اتحادیه فروشــندگان خــودرو وضعیت بــازار را این گونه
ارزیابــی کرد که کنترل و نظارت بر فعالیت سرشــاخههای عرضهکننده خودرو و
جلوگیری از احتکار این کاال،راهکار ایجاد آرامش در بازار خودرو است.
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با اشــاره به دالیل افزایش قیمت مسکن
میگویــد اگر میتوانســتیم به نحــوی در
بــازار مســکن فعالیت کنیم که ســاخت
و ســاز ،متناســب بــا نیاز جامعــه صورت
بگیرد قطعاً امروز شاهد افزایش بیش از
حد قیمت مسکن در بازار نبودیم.
او معتقد اســت در پنج ســال گذشته
بــا رکــودی در بازار مســکن مواجه بودیم
و این مســأله باعث شد تا قیمت مسکن
در طول آن سالها افزایش پیدا نکند اما
بخشــی از افزایش قیمت مسکن از سال
گذشــته تا کنون به دلیل انباشــت تورمی
بوده که در ســالهای قبل ،خود را در بازار
مسکن نشان نداده بود .این تورم در طول
دوران رکود انباشته و خود را در قیمتها
نشــان نــداده بــود امــا اکنــون و در دوران
رونق ،انباشــت تورمهای دوران گذشــته
باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
ســید مجیــد نیکنــژاد عضــو کانــون
سراســری انبوه ســازان نیز معتقد اســت
در  5ســال گذشــته به اندازه نیاز مســکن
ســاخته نشــده و ســال بــه ســال میــزان
ســاخت کاهــش یافــت و در حالــی کــه
ساالنه به حدود یک میلیون مسکن نیاز
بــود کاهش حــدود  400هــزار واحدی در
هر سال داشــتیم .او میگوید در زمستان
به علت جابهجایی نقدینگی از بازارهای
دیگــر به ســمت بــازار مســکن قیمتها
افزایش یافت .به گفته نیکنژاد افزایش
قیمت در زمســتان حتی یک دوم میزان
زیان سالهای قبل و فروش مسکن کمتر
از قیمــت ذاتــی آن را جبران نمیکرد اما
در بهــار قیمتها تحت تأثیر بــازار دالر و
بیثباتی اقتصادی رشــد بیرویه داشــت
کــه ایــن قیمتهــا خطــر ادامــه رکــود را
تشدید کرده است.
نیکنــژاد موانعــی ماننــد قانــون
پیشفروش ،بیمه و مالیات را در کاهش
ســاخت و ساز مهم دانســت و گفت :این
موانــع هزینههای زیادی را به ســازندگان
تحمیلمیکند.ازطرفینوساناتقیمت
ارز و دالر ،رکــود در صنعــت ســاختمان،
عدم تمایل به ســاخت و ســاز مســکن و
کاهــش عرضــه مســکن در بــازار از دیگر
عوامل افزایش قیمت مسکن هستند .اما
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اگر میتوانستیم به نحوی در بازار مسکن
فعالیت کنیم که ســاخت و ساز ،مناسب
با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعاً امروز
شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن
در بــازار نبودیــم .اینکــه تولیــد مســکن
متناسب با نیاز بازار نیست ،یکی از عوامل
افزایش قیمت مسکن در بازار است.
نقشزمیندرگرانیمسکن
کمبــود زمیــن در بــازار مســکن نیــز
همیشــه نقش مهمی در تعیین قیمت
مســکن دارد و قیمــت نامتعــارف زمین
چالــش جدیــدی در بــازار مســکن ایجاد
کــرده اســت .حامــد مظاهریــان معاون
وزیر راه و شهرسازی معتقد است قیمت
ســاختمان در ایــران به شــکل غیــر قابل
قبولــی تحــت تأثیــر قیمــت زمیــن قرار
دارد و این نســبت حتی قابل مقایســه با
کشورهایی که دارای مشکل کمبود زمین
هســتند ،نیســت و تأثیر قیمــت زمین بر
واحد مسکونی در ایران حتی از کشورهای
اروپایی نیز بیشتر است.
برایخریدخانهدستنگهدارید
راهــکاری کــه برخــی مســئوالن و
کارشناســان برای تعدیل قیمت مسکن
ارائه میدهنــد به تعویق انداختن خرید
خانــه اســت .آنهــا معتقدنــد قیمتهــا
حبابــی اســت و بخاطر شــرایط بازارهای
مالــی مــردم از تــرس از دســت دادن
سرمایه به بازار مسکن هجوم بردهاند.
محمدرضــا امینــی مقام مســئول در
بانــک عامــل بخــش مســکن میگویــد
خریــداران واقعی مســکن تا حــد امکان
در شــرایط فعلی نســبت به خرید اقدام
نکنند چــرا که روند فعلی حاکــم بر بازار
مســکن نمیتواند دوام داشــته باشد .در
حــال حاضــر قیمــت مســکن بــا فاصله
قابل توجه نســبت به نرخ تــورم افزایش
پیــدا کــرده که این رشــد قیمتی خــارج از
شــرایط عــادی حاکم بر نرخ تورم اســت
بنابراین به خریداران و مصرف کنندگان
واقعی توصیه میشــود به دلیل افزایش
غیرطبیعی قیمــت مســکن ،در صورت
امکان صبور باشند و فعالً نسبت به خرید
مسکن اقدام نکنند تا شرایط غیرواقعی
حاکم بر بازار مسکن منطقیتر شود.
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ëëتورم امریکا در باالترین سطح
 ۶سال اخیر
آمارهــای جدیــد منتشرشــده از
وضعیــت اقتصــاد امریــکا نشــان
میدهــد تــورم ایــن کشــور در
حــال نزدیــک شــدن بــه ســطح
هدفگــذاری شــده بانــک مرکزی
اســت .بهگزارش ایســنا بــه نقل از
گلف نیوز ،نرخ تــورم امریکا اکنون
بــا ســرعتی ســریعتر از هــر زمــان
دیگری در  ۶ســال گذشــته در حال
افزایش است .افزایش دستمزدها
در کنار باقی ماندن نرخ بیکاری در
پایینتریــن ســطح  ۲۸ســال اخیر
دســت بانــک مرکزی این کشــور را
بــرای افزایش تدریجی نــرخ بهره
بــاز گذاشــته اســت .طبق گــزارش
وزارت کار امریــکا ،شــاخص بهای
مصرفکننــده امریکا با  ۰.۲درصد
افزایــش بــه نســبت مــاه قبــل بــه
۲.۸درصد تا پایان ماه میرسید.
ëëقیمت کاغذ روزنامه
در یک سال اخیر  2برابر شد
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان
کاغــذ و مقــوا گفــت :قیمــت کاغــذ
روزنامــه متأثــر از نــرخ ارز و برخــی
سوءاستفادهها در این زمینه در یک
سال گذشته صددرصد رشد داشته
اســت .بهگزارش ایرنــا« ،ابوالفضل
روغنی گلپایگانی» افــزود :تا حدود
 2ســال پیش قیمت هــر کیلو کاغذ
روزنامه داخلی  18هزار ریال و کاغذ
خارجی  25هزار ریال بود ،اما امروز
دیگر کاغذ روزنامــه در داخل تولید
نمیشــود و بهــای هــر کیلــو کاغــذ
خارجــی بــه 43هــزار و  500ریــال
رسیده است.

