
یک گام تا 3هزار هزار میلیاردتومانی 
شدن نقدینگی   

حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به عدد 2 هزار و 
943 هزار و 987 میلیارد تومان رسیده که این رقم 
در 6 ماهه اول امس��ال 17.1 درصد و در یک س��ال 
منتهی به پایان شهریور ماه 36.2 درصد رشد داشته 
است. براساس اطالعات متغیرهای پولی حجم رشد 
نقدینگی و پایه پولی در پایان ش��هریور ماه امس��ال 
قابل محاسبه اس��ت. بانک مرکزی در گزارش اخیر 
خود رش��د نقدینگی در 6 ماهه اول امسال را معادل 
17.1 درصد و در یک س��ال منتهی به پایان شهریور 
سال 99 را 36.2 درصد و رشد پایه پولی در یک سال 
اخیر را 26.1 درصد اعالم کرده اس��ت. بر این اساس 
و با توجه به آمارهای اس��فند 98 و شهریور ماه 98، 
حجم نقدینگی در پایان ش��هریور ماه سال جاری به 
رقم 2943 هزار و 987 میلیارد تومان رسیده است. 
درواقع در 6 ماه اول امسال 429 هزار و 907 میلیارد 
تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. همچنین 
حج��م پایه پولی در پایان ش��هریور م��اه 99 معادل 
372 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است. به این 
ترتیب ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد 
7.9 رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. 
درواقع هر 100 ریالی که بانک مرکزی خلق می کند، 
با این نرخ، در طول یک سال به 790 ریال نقدینگی 

تبدیل می شود.   فارس  

 گوشت قرمز ارزان می شود 
رییس ش��ورای تامین دام کش��ور گفت: با توجه به 
افزایش روز افزون جمعیت دامی، رش��د س��ن دام، 
زایش ه��ای جدید پاییزه و کاه��ش تقاضا، در هفته 
جاری قیمت گوش��ت قرمز از جمله گوشت گوساله 
کاهش می یابد. منص��ور پوریان درباره وضعیت بازار 
گوشت قرمز افزود: در هفته های اخیر قیمت گوشت 
قرمز به ویژه گوش��ت گوس��اله به دلیل افزایش نرخ 
نهاده ه��ای دام��ی از جمله )ذرت، کنجاله س��ویا و 
جو( روند افزایش��ی به خ��ود گرفته بود که به زودی 
تعدیل می شود. وی اظهارداشت: این درحالی است 
که صنعت دامپروری کش��ور با مشکل جدی کاهش 
تقاضا روبروس��ت که همین امر مش��کالتی را برای 

تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است.
رییس ش��ورای تامین دام کش��ور تصریح کرد: توان 
تولید دام زنده س��نگین و س��بک در کشور افزایش 
پی��دا کرده تاجایی که طبق گزارش مرکز آمار ایران 
ما با پروار س��نگین گوساله در حد 33۵ هزار راس و 

گوسفندی 70 هزار راس روبرو هستیم.  ایرنا

تامین مالی از طریق بورس ۷ برابر شد
درحالی که در ۵ ماهه نخست سال حدود 7 میلیون 
کد بورس��ی صادر شده اس��ت، تامین مالی از طریق 
بازار س��رمایه نسبت به سال قبل 7 برابر شده است. 
در پنج ماهه ابتدایی س��ال 1399 بدون احتس��اب 
کدهای صادر ش��ده مربوط به س��هامداران س��هام 
عدالت، بیش از 7 میلیون کد بورسی صادر شده، در 
حالی که تعداد کدهای صادره در کل س��ال 1398 

بالغ بر 820 هزار کد بوده است. 
افزایش یازده براب��ری ارزش معامالت ماهانه بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تیر ماه س��ال 
جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته و ثبت 
ارزش معامالت روزانه 2۵ هزار میلیارد تومانی خود 
نیز بیانگر مش��ارکت قابل توجه سرمایه گذاران خرد 
در بازار س��هام و توسعه س��رمایه گذاران پایه در این 
بازار اس��ت. بر اساس اعالم معاونت اقتصادی وزارت 
اقتصاد، در ۵ ماهه اول س��ال 1399 بالغ بر 271.۵ 
ه��زار میلیارد توم��ان تأمین مالی در بازار س��رمایه 
کش��ور صورت گرفته که نسبت به رقم مدت مشابه 
س��ال قبل حدود 632.8 درصد افزایش )بیش از 7 
برابر( یافته اس��ت. بنابراین ای��ن بازار می تواند نقش 
حائز اهمیتی در جه��ت تأمین مالی بخش حقیقی 
اقتص��اد در راس��تای تحقق هدف جه��ش تولید در 

کشور ایفا نماید.  تسنیم  

اخبار گزارش

سالهاس��ت که غول مسکن بخش عمده ای درآمد خانوارها 
به ویژه اقشار آسیب پذیر را می بلعد و روز به روز اشتهایش 
بیش��تر می شود. برای تایید این ادعا کافی است نیم نگاهی 
به آمارهای ارایه ش��ده از سوی مرکز آمار در خصوص  این 
موضوع  داشته باشیم. براساس اعالم مرکز آمار ایران هزینه 
تامین )اجاره( مس��کن در خانوارهای ایرانی 3۵.۵ درصد از 
کل هزینه های ماهانه آنها را به خود اختصاص می دهد. با 
این حال سهم مسکن در س��بد هزینه خانوارهای ثروتمند 
متفاوت از خانوارهای فقیر و کم درآمد اس��ت. این آمارها تا 
پیش ازاین نیز وجود داشته  و این مرکز در ابتدای سالجاری 

نیز برآن اذعان داشته است.
نقش بی رنگ دولت  

براس��اس مفاد »قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران« 
داشتن مسکن مناس��ب برای اقشار مختلف مردم به عنوان 
ی��ک »حق« تلقی ش��ده  و دولت به عن��وان متولی بخش 
مس��کن و مسئول تامین مس��کن آحاد جامعه  باید در این 
زمین��ه وظایف خود را به گونه ای اجرا کند که ماحصل آن  

کاهش دغدغه های مردم در حوزه مسکن باشد. 
متاس��فانه بررس��ی آمارو ارقام  و همچنی��ن اقدامات انجام 
گرفته از س��وی دولتمردان در س��ال ه��ای اخیر  به خوبی 
نش��ان می ده��د که طی این س��ال های گذش��ته دولت ها 
نتوانس��ته اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین 

مسکن مردم برآیند.
رشد 533 درصدی مسکن 

 دلی��ل این مدعا را میتوان در آمار و ارقام هایی که  وزارت 
راه وشهرس��ازی و  بانک مرکزی برای بازه زمانی مرداد 92 

تا شهریور 99  اعالم کرده اند یافت.
جدیدتری��ن گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن 
نش��ان م��ی دهد که متوس��ط قیم��ت مس��کن در مناطق 
22گانه تهران در ش��هریور ماه 99 ب��ه 24 میلیون و 290 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت. بر اساس گزارش این بانک 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر تهران 242.9 میلیون ریال بود که نس��بت به مرداد 
99 و ش��هریور سال گذش��ته به ترتیب معادل ۵.1 و 91.7 
درصد افزایش یافته اس��ت. همچنی��ن در بین مناطق 22 
گانه ش��هرداری تهران، بیشترین متوس��ط قیمت یک متر 
مربع زیربنای مسکونی معامله شده با ۵07.9 میلیون ریال 
مربوط به منطقه ی��ک و کمترین آن نیز با 104.1 میلیون 
ریال به منطقه 18 تعلق داش��ته است.  اگرچه وزارت راه و 
شهرس��ازی در ماه های مرداد و ش��هریور 99 به دلیل آنچه 
کنترل قیمت مس��کن اعالم شده، از انتشار تحوالت قیمتی 
خودداری کرده است اما  با این وجود بر اساس آمار منتشر 
شده این وزارتخانه در مردادماه سال 92 متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران 3 میلیون 

و 834 هزار تومان بوده است.

به س��خن دیگر  طی 7 س��ال منتهی به شهریور ماه امسال 
متوس��ط قیمت مس��کن با رش��د ۵33.۵4 درصدی به 24 
میلیون و 290 هزار تومان رسیده که در نوع خود یک رکود 
دیگر گرانی در کارنام��ه کاری دو دولت یازدهم و دوازدهم 

ثبت شده است.
اعتراف تلخ

ناکارآمدی دولت  در تامین مس��کن و ی��ا  ایجاد آرامش و 
ثب��ات  تنها به اعداد و ارقام وزارت راه و شهرس��ازی وبانک 
مرکزی به عنوان دو مرجع آماردهی خالصه نش��ده و خود 
شخص رئیس جمهور هم به این مساله اذعان کرده است. 

17 تیرم��اه س��الجاری بود ک��ه  رئیس جمهورد رجلس��ه 
هی��ات دولت درخص��وص  اقدام��ات دولت تدبی��ر و امید 
درخص��وص مس��کن  گف��ت:» ر درخصوص مس��کن من 
به عنوان رئیس جمهور اعتراف می کنم یک عقب ماندگی در 
دولت یازدهم داشتیم زیرا برخی طرح های مسکن عملیاتی 
نش��د البته طرح های ما در زمین��ه هوایی، ریلی، جاده ای و 
بنادر اجرایی ش��د اما در بحث مس��کن چون گرفتار بودیم 
که مس��کن های ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم 

بنابرای��ن دچار عقب ماندگی ش��دیم و در دول��ت دوازدهم 
بای��د این عقب ماندگی را جبران کنیم. «  روحانی در حالی 
مهر تایید بر کم کاری وزیر س��ابق خ��ود در وزارت و راه و 
شهرسازی زد که بسیاری از تحلیلگران و منتقدان این گفته 
را  یک  »یک اعتراف تلخ« برش��مردند و آن را ماحصل بی 
مس��ئولیتی آخوندی و  سیاس��ت های غلط دولت در حوزه 
مس��کن  اعالم کردند.  این منتق��دان با مبنا قرار دادن این 
مهم که قیمت مس��کن در طول 7 س��ال   نزدیک به 600 
درصد افزایش داشته و فشار تورمی  سنگینی را بر متقاضیان 

مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. 
آثار سیاست های غلط

 اگرچه هنوز هم وزیر راه و شهرسازی  وقت دولت روحانی 
اقدام عاجلی در این حوزه انجام نداده و بازارمسکن همچنان  
در حوزه خرید ملک و از همه بدتر اجاره در بی سرو سامانی 
به س��ر می برد ام��ا نکته قابل تامل دراین حوزه آن اس��ت 
ک��ه اثر سیاس��ت های غلط نه به ش��کل لحظ��ه ای که در 
طول زمان مش��خص می شود. بسیاری از منتقدان وضعیت 
ح��ال و روز امروز بازار مس��کن را ماحص��ل  امتیازاتی می 

دانن��د که آخون��دی در دوزه وزارت خود به  برج س��ازان و  
بس��از و بفروشان  به واسطه مش��اوران زبده ای که درحوزه 
مس��کن داش��ت ،ارایه کرد.  به اعتقاد منتقدان وزیر سابق 
راه و شهرس��ازی دولت راوحانی ،نه تنه��ا موجب رکود در 
تولید شد، بلکه با استنکاف از عدم اجرای قانون اخذ مالیات 
از خانه ه��ای خالی، زمینه احت��کار 2 میلیون و پانصد هزار 
واحد مسکونی توسط سوداگران را رقم زد. اگرچه آخوندی 
افتخارکارنام��ه خود را اینگونه عنوان کرد که»در دوران من 
حتی یک مس��کن مهرافتتاح نکردم « اما در کنار این نگاه 
خود که همواره سعی داشت تا  این طرح را از اساس معیوب 
معرفی کرد  توجه ویژه وی به بافت های فرس��وده ستودنی 

بود.   
آمارها سخن می گویند

آخون��دی در آبان ماه 97  اس��تیضاح ش��د و هرچه تالش 
کرد نتوانس��ت ب��رای بار6 از مجل��س رای اعتماد بگیرد اما 
نکته جالب در کارنامه وی بذری بود که درحوزه مسکن در 
دوران وزارت خود کاش��ت  که برای مردم  عادی آب و نانی 
نداش��ت اما نان خوبی را نصیب برج س��ازان و انبوه سازان 
مسکن کرد. کسانی که با مجوزه های اخذ شده فرآیند رشد 
تورمی و لجام گس��یخته مسکن را رقم زدند و هیچ ناظری 

هم  کوچکترین  سوالی از آنها نکرد.
  گ��زارش آمار از وضعیت ملک در س��ال 96  یعنی 67ماه 
قبل از اس��تیضاح آخوندی  نشان می دهد که ؛»همزمان با 
آغاز دوره رونق در بازار ملک، ش��یب رش��د آپارتمان سازی 
در محدوده بافت فرس��وده س��ه برابر نرخ کل ش��هر تهران 
در یک س��ال 9۵بوده اس��ت.آمار مربوط به اطالعات تیراژ 
ساخت و س��از در محدوده 12 منطقه فرسوده و کل مناطق 
ش��هری پایتخت در 12 ماه س��ال 96 بهخوبی نمایان می 
کند که تیراژ ساخت وس��از در ته��ران قدیم به لحاظ تعداد 
واحده��ای مس��کونی معادل 22 درصد طی یک س��ال 96 
رشد داش��ت که بیش از 3برابر نرخ رشد ساخت وسازهای 
مس��کونی در کل شهر تهران بوده اس��ت که باالترین تیراژ 
نوس��ازی از سال 92 به بعد بوده است. بررسی جزئی تر آمار 
ساخت وس��از در محدوده تهران قدیم در سال 96 نشان می 
دهد که صدور جواز س��اخت برای بی��ش از 13 هزار واحد 
مسکونی سهمی 19 درصدی از کل ساخت وسازهای شهر 
تهران که معادل 70 هزار واحد مسکونی بوده، داشته است 
نس��بتی که در س��الهای ابتدایی دولت سهمی حدود 14 تا 

16 درصد داشته است.
 اوضاع بازار مس��کن در دولت روحانی ش��رایط نامطلوبی را 
تجربه کرده و میکند و این نابس��امانی تنها معطوف به بازار 
ارز و  ب��ورس و ... نبوده و نیس��ت اما نکته قابل تامل  تاثیر 
سیاس��ت هایی است که نه تنها شکاف طبقاتی را دوچندان 
کرده بلکه منجر به ثروتمند ش��دن  ده��ک های پردرآمد 
و فقیر تر ش��دن دهک های آس��یب پذیر ش��ده است و در 
ماهه��ای که پایان  کار دولت اس��ت نیز نم��ی توان انتظار 

معجزه ای داست. 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
مطرح کرد 

تفاوت ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی نرخ خودرو در 

جیب دالالن
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
گفت: محاس��بات این انجمن از پرداخت بیش از 100 هزار 
میلی��ارد تومانی مابه التف��اوت قیمت کارخان��ه ای و بازاری 

خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است.
آرش محبی نژاد افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش 
مشابه، این رقم را بیش از 130 هزار میلیارد تومان تخمین 

زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دالالن و واسطه ها 
رفت��ه با رقم ح��دود 80 هزار میلیارد تومان��ی زیان زنجیره 
خودرو و قطعه س��ازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع 
است.این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت 
خودرو، اظهارداش��ت: این طرح از سوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ارائه ش��ده که طی آن قرار است خودرو برای 
کش��ف قیمت در بورس عرضه تا از قیمت گذاری دس��توری 
خارج ش��ود. ب��ه گفته وی، این طرح در عمل با مش��کالتی 
مواجه است که عملیاتی شدن آن را سخت می کند، هرچند 
معتقدیم اگ��ر خودرو به بورس برود ب��ه قیمت واقعی خود 

خواهد رسید.
محبی نژاد بیان داشت: اینکه برای مابه التفاوت قیمت مصوب 
خودرو و قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ 

شود، اکنون محل اختالف است.
ب��ه اعتقاد وی، این طرح تا رس��یدن به صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی و رای آوردن هنوز راه درازی در پیش دارد و 

تا آن زمان پیشنهاد می شود که به عنوان یک راهکار موقت، 
خودرو در حاشیه بازار عرضه شود.

این مق��ام صنفی پیش بینی ک��رد: طرح یاد ش��ده می تواند 
قیمت های کاذب بازار را بشکند و سفته بازی ها در این بخش 
را کاه��ش دهد، همچنین موجب افزایش قیمت کارخانه ای 
خودروها خواهد شد.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو با اشاره به فاصله بیش از 100 درصدی 
قیم��ت کارخانه ای و بازاری خودروه��ای داخلی و مونتاژی، 
تاکیدکرد: وقتی بتوان حتی بخشی از این اختالف قیمت را 
اصالح کرد به طوری که کارخانه دار، خودروساز و قطعه ساز 
ضرر نکنند، شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش یافته 
و با کاهش تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور شده و صنعت 
خ��ودرو نیز به تدریج از زیان خارج می ش��ود. وی با تاکید بر 
اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز 
استفاده شده، ادامه داد: مجلسی ها حدود هشت جلسه پیاپی 
با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ آرا و 

نظرات همه، قرار ش��ده طرح، اصالح و در نهایت جمع بندی 
شود. این مقام صنفی گفت: ترجیح فعاالن صنعت خودرو و 
قطعه س��ازی بر قیمت گذاری در حاشیه بازار به جای کشف 
قیمت در بورس است، زیرا حضور خودرو در بورس نخستین 
تجربه از این درس��ت در جهان اس��ت که با پیچیدگی های 
خاص خود همراه اس��ت. وی در عین حال خاطرنشان کرد: 
با این وجود، بورس هم یک راهکار خاص است، زیرا شرایط 
اقتصادی کش��ورمان نیز خاص بوده و بورس کاال نیز در این 
زمینه و تامین زیرساخت های الزم اعالم آمادگی کرده است.

محبی ن��ژاد اب��راز امیدواری کرد با کش��ف قیمت خودرو در 
بورس، خودروس��ازان و قطعه سازان در ماه های باقی مانده از 
سال 99 از زیان خارج شوند. وی گفت: دلیل پیشنهاد عرضه 
خودرو در بورس برای کشف قیمت، حضور مواد اولیه اساسی 
تولید آن از جمله فوالد، آلومینیوم، محصوالت پتروشیمی و 
غیره در بورس اس��ت تا در نهای��ت از مواد اولیه تا محصول 
نهایی شاهد یک زنجیره متوازن و متعادل باشیم.  ایرنا  
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رییس بنیاد ملی گندمکاران اعالم کرد؛
نرخ درخواستی گندم کاران برای 

سال آینده 
رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر قیمت 
4000 تومان��ی خرید تضمین��ی گندم برای 
س��ال زراعی آینده تغیی��ر نکند، تولید انجام 
می شود اما کشاورزان محصوالت تولید شده 
خود را در بازار آزاد به کس��انی می فروشند 
ک��ه حاضرند هزینه بیش��تری بپردازند و اگر 
دول��ت نتواند با بازار آزاد گن��دم رقابت کند 
س��ال آینده در خرید گندم با مشکل مواجه 
خواهد ش��د. عطااهلل هاش��می با بیان اینکه 
قیمت خرید تضمینی گندم که چندی پیش 

از سوی دولت اعالم شد، حرکت رو به جلویی 
ب��ود ولی کافی نبود، اظه��ار کرد: با توجه به 
برآورد قیمت و هزینه های تمام ش��ده تولید 
حداق��ل قیمت خرید تضمین��ی گندم برای 
س��ال زراعی آینده باید 4800تومان باشد تا 
رضایت کش��اورزان حاصل شود و ورشکست 
نشوند، خودکفایی تدوام یابد و امنیت غذایی 

به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس هم با قیمت 
اعالم ش��ده خرید تضمینی گندم برای سال 
زراعی آینده موافق نیستند و برای اولین بار 
مجلس و کمیسیون کشاورزی مجلس طرح 
اص��الح قانون خری��د تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی را تصویب کرد تا کش��اورزان در 
تعیی��ن قیمت محصوالتش��ان نقش داش��ته 
باش��ند. رییس بنیاد مل��ی گندمکاران ایران 
اضاف��ه کرد: انتقادات ما به این قیمت فنی و 
کارشناسی است و ایجاب می کند که قیمت 
خرید تضمینی گندم با توجه به قیمت نهاده 
ها حداقل 4800تومان اعالم شود. امیدوارم 
قیمت ها اصالح ش��ود، زی��را اگر تغییر نکند 
س��طح زیرکش��ت کاهش می یاب��د و الگوی 

کشت نیز محقق نخواهد شد.  ایسنا    

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی؛
مشکلی در تامین آرد نداریم 

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران 
ب��ا بیان ای��ن که نه در حال حاض��ر بلکه در 
گذش��ته و حتی در آینده هم هیچ مش��کلی 
در تهیه آرد و نان نداریم گفت: میزان ذخایر 

راهبردی کشور هم بی نظیر است.
یزدان سیف افزود: حدود 90 هزار نانوایی از 
طری��ق 400 کارخانه تولی��د آرد که ماهیانه 
900 هزار تن، گندم را تبدیل به آرد می کنند 
از طریق شبکه حمل و نقلی منسجم و برنامه 
ریزی شده در س��ه دهه اول، دوم و سوم در 

هر ماه آرد دریافت می کنند.

وی گفت: از مردم تقاضا داریم از نانوایی هایی 
که دارای پروانه فعالیت، جواز کسب و پروانه 

بهداشت تضمین شده هستند، خرید کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران 
اف��زود: گاه��ی اوق��ات دیده ش��ده برخی از 
نانوایی ها که پروانه کس��ب نداش��ته و اجازه 
فعالی��ت هم ندارند و آرد مورد نیاز خود را از 
طریق ش��بکه غیر رسمی تامین می کرده اند 
با کمبود آرد مواجه شده اند و موجبات سوء 
استفاده برای رسانه های ضد انقالب را فراهم 
کرده اند. سیف در خصوص نانوایی های آزادپز 
هم گفت: نانوایی آزادپز دیگر در کشور وجود 
ن��دارد و همه نانوایی ها ب��ه دو مدل یارانه ای 
ی��ک و دو، از دولت آرد دریافت می کنند که 
در نوع اول به صورت کامال دولتی و به قیمت 
هر کیلو 66۵ تومان و نوع دوم که به صورت 

آزاد آرد دریافت می کنند.
وی اف��زود: هر س��ال در نیمه دوم س��ال، به 
دلیل این که روز ها کوتاه می شود و تعطیلی 
خیل��ی از ادارات و فضا ه��ای کاری ت��وام با 
یکدیگر می ش��ود متاس��فانه ش��اهد شلوغی 
و ازدح��ام متقاضیان ن��ان در صف نانوایی ها 

هستیم.  فارس    

تا  یک ماه آینده انجام می شود؛
پذیرش همه شرکت های استانی 

سهام عدالت در بورس 
سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی 
س��هام عدالت گفت: ت��ا یکم��اه آینده همه 
ش��رکت های س��رمایه گذاری س��هام عدالت 
در ب��ورس پذیرفت��ه می ش��وند و اف��رادی 
ک��ه روش غیرمس��تقیم را انتخ��اب کرده اند 
می توانن��د س��هام خ��ود را بفروش��ند. اکبر 
حیدری با بی��ان این که تا یکماه آینده همه 
شرکت های س��رمایه گذاری سهام عدالت در 
بورس پذیرفته می ش��وند و افرادی که روش 
غیرمس��تقیم را انتخاب کرده ان��د می توانند 

س��هام خ��ود را بفروش��ند اف��زود: از زم��ان 
آزادسازی س��هام عدالت بارها به سهامداران 
تاکید ش��ده که از فروش آن خودداری کنند 
زیرا این سهام ارزنده است و مردم می توانند 

در آینده از سود آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: دو روش مستقیم و غیر مستقیم 
برای فروش سهام عدالت مشخص شد که در 
روش غیرمس��تقیم. سهامدار ش��رکت های 
سرمایه گذاری استانی هستند و سبد دارایی 
سهام عدالت. در اختیار شرکت های سرمایه 

گذاری استانی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه افراد باید توسط شرکت 
های سرمایه گذاری همان استانی که ثبت نام 
کردند اقدام به فروش سهام خود کنند گفت: 
در روش غیرمس��تقیم. صرفا سهم ها در یک 
س��هم و توسط ش��رکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی عرضه می ش��ود و افراد برای فروش 
باید توس��ط همان ش��رکت س��رمایه گذاری 
در اس��تان اقدام کنند. حیدری افزود: فرایند 
پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی. 
مرحله ای است تا به امروز بیش از 27 شرکت 
مجمع افزایش سرمایه را انجام دادند و منتظر 

تائید نهایی هستند.  تسنیم  

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز کارنامه دولت در حوزه مسکن را بررسی می کند؛ 

برداشت تورم مسکن، حاصل  بذر سیاست های غلط 

رشد لجام گسیخته اجاره بهای مسکن خانوارهاي شهری  
متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 
١٣٩٩ براب���ر ب���ا ٤١,٢ درص���د اس���ت. در فصل تابس���تان ٩٩، ش���اخص قيمت اجاره به���اي واحدهاي 
مس���كوني در مناطق ش���هري، به عدد ١٩٥,٨ رس���يد كه نس���بت به فصل قبل )١٧٥.١(، ١١.٨ درصد 
افزايش داش���ته اس���ت. درصد تغييرات ش���اخص قيمت اجاره بها در فصل تابس���تان ١٣٩٩ نسبت 
ب���ه فصل مش���ابه س���ال قبل )ت���ورم نقطه به نقطه(، ٢٨.٩ درصد اس���ت كه نس���بت به فصل بهار 
١٣٩٩)٢٣.٣ درصد(، ٥.٦ واحد درصد افزایش نشان مي دهد. نرخ تورم چهار فصل منتهي به فصل 

تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٤,٣ درصد است.


