
 مراک�ز  قيمت گ�ذاري ب�ا تأخيرهاي ف�راوان و 
توجيه�ات عجيب مس�ئوالن در نهاي�ت تن به 
افزايش و تثبي�ت قيمت ها در نقط�ه اي باالتر از 
قيمت هاي گذش�ته مي دهند، ام�ا در اين ميان 
روش اطالع رساني شان بازي با روان مردم است. 
  وزير صنع��ت بع��د از گراني خودرو ه��ا اين مجوز 
را مش��روط به كاه��ش تدريجي قيم��ت خودرو ها 
مي كند و بعد از كلي التهاب در ب��ازار  و بازي روان 
مردم باالخره رئيس سازمان حمايت از تأثير حدود 
2/5برابري قيمت ارز و تأثير آن بر قيمت تمام شده 
خودرو هاي داخلي مي گويد.  در همين حال در بازار 
لبنيات ستاد تنظيم بازار مصوبه اي را اعالم مي كند 
و بر  اس��اس آن از كاهش 9درص��دي قيمت ها در 
محصوالت لبني خبر مي ده��د. در حالي كه نه تنها 
قيمت ها كاهش نمي يابد، بلك��ه افزايش نيز يافت، 
به نحوي كه بسياري از كارشناسان در اين نوع رفتار 

اطالع رساني مشكوك به اعتراض سازي هستند! 
رئي��س س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 
توليد كنندگان سه روز پيش گفته بود قيمت گذاري 
خودرو توسط س��ازمان حمايت براس��اس ضوابط 
قيمت گ��ذاري مص��وب هيئ��ت تعيي��ن و تثبيت 
قيمت ها صورت مي گيرد.  وي بي��ان كرد: تغيير و 
تحوالت قيمتي در بازار خودرو در س��ال گذشته با 
نرخ ميانگين هر دالر ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده كه 
اين رقم در س��ال جاري به حدود 9 ه��زار تومان در 
سامانه ارزي نيما افزايش يافته و اين افزايش به طور 

قطع در بهاي تمام شده خودرو تأثير گذار است. 
مردم مي پرسند اگر اين نوع محاسبه وجود داشته 
اس��ت، پس چرا ابتدا مردم را ترغيب به پيش خريد 
خودروها يي مي كنند كه تحويل آن در پايان سال 9۸ 
خواهد بود؟ آيا اين رويه مرتبط با نفوذ خودرو سازان 
در دستگاه هاي تصميم ساز نيست؟ به خصوص كه هر 

روز نام افرادي خاص در ليست اعضاي هيئت مديره 
شركت هاي اقماري خودرو سازان رونمايي مي شود 
و جديد ترين مورد آن نيز در نود اقتصاد به آن اشاره 
شده كه معاون حقوقي و پارلماني وزارت صمت در 
عضو هيئت مديره دو ش��ركت مهم خودرو س��ازي 
اس��ت.  همين رويه تن دادن به افزايش قيمت ها و 
بازي با روان مردم را مي توان در ابالغيه ۱۸ آذر ستاد 
تنظيم ب��ازار براي قيمت لبنيات در بازار مش��اهده 
كرد. اين در حاليست كه قيمت هاي اعالمي همان 
قيمت هاي قبلي بود و از آن بدتر قيمت برخي برندها 
بعد از اين مصوبه هم افزايش ياف��ت.  در همان روز 
روزنامه »جوان« با تيتر » قيمت شير و فرآورده هاي 
لبني مثاًل افزايش يافت « در اين باره اش��اره كرد، اما 
خبرگزاري فارس در گزارش روز گذشته خود نوشت 
»حدود يك هفته از تاريخ ۱۸ آذر مي گذرد و مردم 
انتظار كاهش قيمت را مي كشند كه يك دفعه قيمت 

جديد روي بطري هاي شير حك مي شود و ناباورانه 
مي بينيم قيمت ها نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش 

هم يافته است.« 
كارخانه لبني دامداران كه پيش از ابالغ ستاد تنظيم 
بازار قيمت هر بطري شير پرچرب را ۴۳۰۰ تومان 
عرضه مي كرد، از روز چهارشنبه قيمت ۴۴5۰ تومان 
را روي آن حك كرد، يعني قيمت اين برند لبني پس 

از ابالغيه ۱5۰ تومان افزايش يافت. 
طي يك سال گذشته قيمت لبنيات حدود 5۰ درصد 
افزايش يافته و توانايي مردم براي خريد اين محصول 
اساسي و ضروري كاهش يافته است. رسانه ها پيش 
از اين بارها اعالم كرده اند كه قيمت ها بيش از تصور 
باال رفته و س��رانه مصرف بس��يار پايين آمده است. 
انتظار مي رفت ستاد تنظيم بازار در قيمت هايي كه 
اعالم مي كند بيش��تر مردم را مدنظر قرار دهد، اما 
تصميم ستاد تنظيم بازار بيشتر به كام كارخانه هاي 
لبني بوده است. اگر چه بخشي از افزايش قيمت ها 
از س��وي توليد كنندگان داخلي منطقي است، اما 
آنچه بيشتر مردم را ناراحت مي كند، رويه اتخاذي با 
افزايش قيمت هاست كه معموالً بسيار سفت و سخت 
از سوي دولت انكار مي ش��ود و افزايش قيمت ها را 
خود سرانه اعالم مي كنند و حتي توليد كنندگان را 
تهديد به مجازات هاي سنگين و جريمه مي كنند، 
ولي بعد از مدتي بسيار زير پوس��تي تن به افزايش 
قيمت ها مي دهند. س��ؤال اينجا است كه اگر آناليز 
و تحليل قيمت تمام ش��ده وجود دارد، چرا با مردم 
رو راس��ت درباره علت افزايش يا كم فروشي سخن 

گفته نمي شود ؟ 
رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني در پاس��خ به 
اينكه بس��ياري از برندها قيمت هاي جديد را روي 
محصوالت خود حك نكردند، گفت: دوشنبه هفته 
گذشته به همه كارخانه هاي لبني مهلت يك هفته اي 
داديم تا قيمت هاي جديدي را كه ستاد تنظيم بازار 

ابالغ كرده، روي محصوالتشان حك كنند. 
وي ادامه داد: با توجه به حج��م لبنياتي كه در بازار 
وجود داش��ت، نياز بود پ��س از اتمام آنه��ا در بازار 
محصوالتي ك��ه دوباره به ب��ازار وارد مي ش��وند، با 

قيمت هاي جديد بيايند. 
باكري گفت: كارخانه هايي كه به  رغم ابالغيه ستاد 
تنظيم بازار بخواهند گرانفروشي كنند، مجازات هاي 
سنگيني در انتظار آنها خواهد بود كه اين بار با دفعات 

گذشته قابل مقايسه نخواهد بود. 
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بازي مراکز قيمت گذاري کاالها با روان مردم 
قيمت برخی محصوالت پس از بخشنامه های کاهش قيمت، افزايش يافت!

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شرکت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

 افغانستاني ها  و جام جهاني
 عامل گراني 80 درصدی آجيل !

رئيس اتحاديه خش�كبار و آجيل ف�روش اعالم کرده که امس�ال 
قيمت آجيل و خش�كبار در بازار ش�ب يلدا نس�بت به پارس�ال 
ح�دود ۸۰ درص�د افزاي�ش يافته ک�ه کمب�ود تولي�د و عرضه و 
داللي تاج�ران افغانس�تاني عوامل اصلي اين نوس�انات اس�ت. 
البته چندي پيش محمود ابطحي، رئيس انجمن پسته كاهش توليد 
پس��ته به يك پنجم ميزان توليد سال گذش��ته را از عوامل گراني اين 
محصول باغي اعالم كرد و گفت : مردم امس��ال را تحمل و كمتر پسته 

خريداري كنند تا سال آينده توليد و بازار اين محصول اصالح شود. 
اما مصطفي احم��دي، رئيس اتحاديه خش��كبار و آجيل فروش نظر 
ديگري در اين باره دارد و مي گويد كه وزارت جهاد كشاورزي مي تواند 
به صورت مقطعي ثبت س��فارش و واردات اين محصوالت را در بازه 
زماني مشخص و در تناژ تعيين ش��ده، باز كند تا بازار آجيل تنظيم 
شود؛ چراكه مردم حق دارند اين محصوالت را به قيمت مناسب براي 

خود تأمين كنند. 
وي در گفت وگو با ايس��نا گفت: از تير ماه امس��ال افزايش قيمت انواع 
آجيل مانند پسته، اتفاق افتاد؛ چراكه توليد آن به حدود 5۰ تا ۶۰ هزار 
تن كاهش يافت و از سوي ديگر نيز بر اساس آمارهاي رسمي اعالم شده 
از سوي وزارت جهاد كشاورزي، توليد مغز گردو نيز ۸۰ درصد كاهش 
يافته است؛ چراكه در ارديبهشت ماه امسال درختان گردو با سرمازدگي 

كم نظيري مواجه شدند. 
وي خاطرنشان كرد: گراني با گرانفروشي فرق دارد و اتفاقاً آجيل فروشان 
سطح شهر قيمت محصوالتشان ۱۰ درصد از ماه هاي گذشته ارزان تر 
شده است؛ چراكه در اين بازه زماني آنها مش��تري مي خواهند و مردم 
قدرت و توان خريد ندارند، اما در ماه هاي گذش��ته تجار افغانستاني به 
بازار آجيل ورود پيدا كردند و با خريد پس��ته، گردو و خشكبار ايراني، 
آن  را به چن��د برابر قيمت به كش��ورهاي مختلف مي فروش��ند و اين 
اتفاق در ايام برگزاري مس��ابقات جام جهاني فوتبال افتاد و افغانستان 
صادركننده آجيل ايراني به روس��يه ش��د و همين عامل باعث گراني 

آجيل و خشكبار شد. 

   قيمت يورو مسافرتي
 11 هزار و 749 تومان شد

ش�عب منتخب بانكي ديروز قيمت فروش ارز مس�افرتي را بدون 
کارم�زد 11 ه�زار و ۷۴۹ توم�ان اع�الم کرده اند که با احتس�اب 
کارمزد ۷ در هزار ب�ه رقمي حدود 11 هزار و ۸۰۰ تومان مي رس�د. 
به گزارش تسنيم، شعب منتخب بانك هاي ملي، تجارت، ملت، سامان 
و پارسيان كه مسئوليت فروش ارز مسافرتي به مردم را برعهده دارند، 
روزانه بعد از دريافت نرخ ارز از سوي بانك مركزي توزيع ارز به مسافران 

را آغاز مي كنند.
  قيمت فروش ارز مس��افرتي روزانه بعد از س��اعت ۱۱ صبح به شعب 
منتخب اعالم و بعد از آن فروش ارز مسافرتي در بانك هاي عامل آغاز 
مي شود. گفتني است، تجربه هفته هاي اخير نشان داده كه فروش ارز 
مسافرتي در شعب محدود است و روزانه اين شعب به تعداد مشخصي از 

مسافران مي توانند ارز بفروشند.
 

   قيمت گوشت گوسفندي
 در آستانه 70هزار تومان

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه قيمت هرکيلوگرم 
شقه بدون دنبه براي مصرف کننده به حدود ۷۰ هزارتومان رسيده 
اس�ت، گفت: قاچاق بي روي�ه و کمب�ود دام دليل اين امر اس�ت. 
علي اصغ��ر ملك��ي در گفت وگو با مهر ب��ا بيان اينكه قيمت گوش��ت 
گوسفندي طي دو هفته گذش��ته در بازار افزايش چشمگيري داشته 
اس��ت، اظهارداش��ت: در اين مدت، هر هفته س��ه مرتبه ب��ا افزايش 
قيمت گوش��ت گوس��فندي مواجه بوده ايم.  وي افزود: در حال حاضر 
قيمت هركيلوگرم ش��قه بدون دنبه تحويل به مغازه دار بين ۶2 تا ۶۳ 
هزارتومان و براي مصرف كنندگان حدود ۶۸ تا ۶9 هزارتومان اس��ت.  
وي افزود: براس��اس ش��نيده ها، برخي دام ها را از غرب كشور به شرق 
كشور منتقل مي كنند و از آنجا به خارج مي فرستند، بخشي از دام نيز 
از طريق جنوب كشور به مقاصد كشورهاي عراق، كويت، قطر، عمان 

و... قاچاق مي شود. 

 سقوط سنگين وال استريت 
با نگراني  از کاهش  رشد اقتصادي جهان

در انتهاي معام�الت روز جمع�ه، درحالي که داده ه�اي اقتصادي 
ضعيف از چي�ن و اروپا منج�ر به وحش�ت از کند ش�دن اقتصاد 
جهاني ش�د، هر س�ه ش�اخص اصلي وال اس�تريت س�قوط کرد. 
به گزارش رويترز، در اين ميان سقوط سنگين سهام شركت جانسون اند 
جانسون، پس از اينكه رويترز گزارش داد اين شركت از دهها سال پيش 
مي دانسته اس��ت پودر بچه حاوي ماده سمي آزبست است، بيشترين 

فشار رو به پايين را به شاخص وارد كرد. 
ش��اخص ش��ركت هاي كوچك اس اندپي، پس از اينكه در معامالت 
آخرين روز هفته ۱/۶ درصد س��قوط كرد و س��قوط خ��ود از قله ۳۱ 
آگوست را به 2۰/۰5 درصد رساند، وارد منطقه مقاومت تكنيكال خود 
شد.   نگراني هاي سرمايه گذاران در حالي بر رشد اقتصادي جهان تمركز 
يافت كه چين در گزارش ماهانه خود از فروش ضعيف خرده فروشان و 
رشد اندك آمار توليدات صنعتي خبر داد و اخباري مشابه از منطقه يورو 
منتشر شد. به اين ترتيب نگراني هايي در مورد وضعيت رشد اقتصادي 
امريكا تحت تأثير افت اقتصاد جهان به وجود آمد.   ش��اخص ميانگين 
صنعتي داو جونز۴9۶/۸7 واحد يا2/۰2 درصد سقوط كرد و در سطح 
2۴۱۰۰/5۱ واحد بسته شد كه ۱۰ واحد از ركورد ۳ اكتبر آن پايين تر 
است.   اين هفته اس اندپي ۱/25 درصد، داوجونز ۱/2 درصد و نزدك 

۰/۸۴ درصد، نسبت به سطح آغاز هفته خود افت كردند. 

 بدترين سقوط هفتگي قيمت گاز طبيعي
 از ۲01۶ تاکنون

 در پاي�ان معام�الت آخ�ر هفته، ب�ا ق�درت گرفت�ن دالر و افت 
تقاضاي کااله�اي قيمت گذاري ش�ده به آن، قيمت  نفت س�قوط 
ک�رد و از لحاظ هفتگ�ي به منطق�ه منف�ي وارد ش�د. قيمت گاز 
طبيعي هم با بدترين س�قوط هفتگ�ي خود از 2۰1۶ روبه رو ش�د. 
به گزارش مهر، اين درحالي اتفاق افتاد كه با افت شديد بازارهاي سهام، 

ريسك پذيري در بين سرمايه گذاران به حداقل رسيده بود. 
در حالي كه پيش بيني شرايط آب وهوايي، چش��م انداز تقاضا براي گاز 
طبيعي را كاهش داد، قيمت هاي گاز طبيعي با بدترين سقوط هفتگي 

خود در سه سال اخير روبه رو شدند و ۱5درصد پايين آمدند. 
همچنين قيمت پيش خريد هر بش��كه نفت خام برنت درياي شمال، 
بنچ مارك بين المللي قيمت نفت، ۱/۱7 دالر يا ۱/9۰ درصد س��قوط 
كرد و به ۶۰/2۸ دالر رس��يد.  قيمت پيش خريد هر بش��كه نفت خام 
نيمه س��نگين تگزاس غرب امريكا، دابليوت��ي آي، ۱/۳۸ دالر يا 2/۶2 
درصد سقوط كرد و در 5۱/2۰  دالر بسته شد. قيمت سبد نفتي اوپك 
هم به 5۸/۶7  دالر افت كرد.  گفتني است، ركورد زدن توليد گاز طبيعي 
در كنار پيش بيني آب وهوايي گرم و باالتر از حد معتدل تا پايان سال 

جاري، به قيمت هاي گاز فشار آورد. 

در حال�ي ک�ه آماره�ا ي مراک�ز رس�مي 
افزاي�ش قيمت  مس�كن را ت�ا ۹1 درصد هم 
ثب�ت کرده ان�د، عض�و کميس�يون عمران 
مجل�س، از تعديل نرخ ه�ا در بازار مس�كن 
خب�ر داد و گف�ت: مس�كن نيازمن�د ش�ش 
ماه زم�ان براي ايج�اد تعادل مي�ان عرضه و 
تقاض�ا و در نتيجه س�اماندهي بازار اس�ت. 
از يك س��و تعداد معامالت مس��كن  به ش��دت 
كاهش يافته و از سوي ديگر با كاهش نرخ ارز و 
رسيدن به كانال ۱۰ هزار تومان به نظر مي رسد 
بازار مس��كن از دو جنبه قابليت تعديل قيمتي 
داشته باش��د.   اين دو عامل يكي كاهش اثرات 
رواني و ت��ورم انتظاري اس��ت و ديگري كاهش 
قيمت تمام شده و تعديل قيمت مصالح كه متأثر 

از قيمت ارزهاي خارجي بوده است. 
مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس 
در گفت وگو با ايِبنا نيز با تأكيد بر اينكه به زودي 
قيمت ها به واقعيت نزديك خواهد شد، افزود: با 
توجه به اينكه بيش از 9۰ درصد قيمت مسكن 
افزايش يافته بايد حداقل ميزان تسهيالت در اين 

حوزه نيز متناسب با تورم رخ داده بيشتر شود. 
نماينده م��ردم درود و ازنا در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه دولت بايد براي دهك هاي 
مختلف جامعه، كالنش��هرها و مراكز اس��تان ها 
برنامه مجزايي براي ارائه تس��هيالت مس��كن 
داشته باش��د، تصريح كرد: از اين رو ديگر نسخه 
واحد تسهيالت دهي در بخش مسكن جوابگوي 
همه كش��ور نخواهد بود.  اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با تأكيد بر اينكه قدرت درآمد آحاد 
مختلف جامعه بايد مبناي در نظر گرفتن مبالغ 
بازپرداخت تسهيالت مسكن شود، گفت: دولت 
در بازنگري در ميزان تس��هيالت مس��كن بايد 
به اين مهم توجه داشته باش��د كه رقم وام بايد 
حداقل 7۰ درص��د قيمت مس��كن را با رعايت 

الگوي مصرف پوشش دهد. 
كيان پور در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا منابع 
افزايش تسهيالت مس��كن وجود دارد يا خير؟ 

تصريح كرد: بانك مركزي بايد از طريق شوراي 
پ��ول و اعتبار مناب��ع اين ح��وزه را تأمين كند، 
البته كه مجلس نيز آماده هر نوع كمكي در اين 

حوزه است. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
يادآور ش��د: دولت باي��د عالوه بر فع��ال كردن 
بانك هاي مسكن و ملي در حوزه ارائه تسهيالت 
مسكن ساير بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي 
را نيز در اين حوزه ورود دهد. از اين رو الزم است 
به صورت موظفي براي بانك ها ارائه اين نوع وام ها 

در نظر گرفته شود. 
  تورم ۹1 درصدي در مسكن تهراني ها 

دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كرد: در آبان ماه امسال ميانگين 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد 
مس��كوني آپارتماني در تهران به 9۱/9 ميليون 
ريال رسيد كه نسبت به مهرماه ۶/۴ درصد و در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته 9۱ درصد 

رشد داشته است. 
در آب��ان م��اه 97 تع��داد معام��الت واحدهاي 
مسكوني آپارتماني ش��هر تهران به 7 هزار و ۱7 
واحد رسيد كه نس��بت به مهرماه امسال 2۶/۶ 
درصد و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 5۳/۱ 

درصد كاهش داشته است. 
در اين ماه، منطق��ه 5 تهران ب��ا 972 فقره و با 
۱۶/۴درصد بيشترين سهم را در معامالت شهر 
تهران داش��ته و منطقه ۱9 تهران با ۰/7 درصد 

كمترين معامالت را به خود اختصاص داد. 
از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه، تعداد معامالت 
واحدهاي مسكوني آپارتماني شهر تهران به 9۴ 
هزار ۱7 واحد رس��يد ك��ه ۱۸/۸ درصد كاهش 
داش��ته اس��ت.  در آبان ماه، از بين مناطق 22 
گانه تهران، منطقه يك با ۱9۶/۸ ميليون ريال 
بيش��ترين و منطقه ۱9 ب��ا ۴۰/۶ ميليون ريال 
كمترين قيمت ميانگين يك متر مربع زيربنايي 
مس��كوني آپارتمان را در ش��هر تهران به خود 

اختصاص داد.

قيمت آپارتمان هاي پايتخت ۹1 درصد افزايش يافت

خريداران مسکن  6 ماه صبر كنند!
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