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افزایش 10 هزار واحدی بورس
بازار ســرمایه دیروز بر خالف روزهای گذشــته روندی صعودی داشــت و 

شاخص کل بورس توانست بیش از ۱۰ هزار و احد افزایش یابد.
به گزارش ایســنا، در معامالت امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰ 
هــزار و ۳۶۰ واحد افزایش تا رقــم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد صعود کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز امروز روندی صعودی داشــت و با ۳ هزار و 

۷۹۷ واحد افزایش در رقم  ۴۲۱ هزار و ۹۲ واحد ایستاد.
معاملــه گران این بازار با انجام ۳۷۴ هزار معامله ارزش معامالت را به  ۴۶ 
هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال رســاندند. پتروشــیمی نوری، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیــش نفت بندرعباس، ســرمایه گــذاری تامین اجتماعی و کشــتیرانی 
جمهوری اسال می ایران نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشــتند. شــاخص کل فرابورس هم امروز با ۸۸ واحد افزایش به ۲۰ 
هزار و ۴۳۸ واحد رســید. در این بازار ۲۱۸ هزار معامله به ارزش  ۵۷ هزار و 
۹۴۷ میلیارد ریال انجام شــد.   پتروشیمی زاگرس، پلیمر  آریاساسول، بهمن 
دیزل و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرا بورس گذاشتند.

تایید انتخابات اتاق های بازرگانی
اتــاق بازرگانی تهــران اعالم کرده کــه پس از ماه ها بحــث و گمانه زنی 
ســرانجام رای نهایی و قطعی شــعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در 
مورد انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در ســال 

۱۳۹۷ صادر شده است.
به گزارش ایســنا، از حدود ســه ســال پیش و پس از برگزاری انتخابات 
اتاق هــای بازرگانی، گروهی از فعاالن اقتصادی نســبت بــه فرایند برگزاری 
انتخابات اعتراضاتی داشــتند و معتقد بودنــد تخلف هایی را در این فرایند به 
ثبت رسیده است. حتی کار به شکایت از مراجع قضایی نیز کشید و معترضان 
معتقدند بودند که دستگاه های نظارتی حکم به ابطال انتخابات اتاق بازرگانی 

تهران خواهد داد، موضوعی که به نظر می رسد سرانجام نهایی نشده است.
بعــد از برگزاری انتخابات اتاق تهران و اســتانها ، تعــدادی از افرادی که 
نتوانسته بودند آرای کافی را اخذ کنند و تصور می کردند بدون ارائه هیچ سند 
و مدرکی می توانند انتخابات اتــاق را بی اعتبار جلوه دهند، به مراجع قضایی 
شــکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند که در نهایت مراجع قضایی با 
رســیدگی دقیق و صدور حکم قطعی؛ رای بــه صحت انتخابات داده و ادعای 
مطرح شده از سوی این افراد را رد کردند.در بخشی از حکم رئیس شعبه ۱۸ 

دادگاه تجدید نظر استان تهران سید جعفر هاشمی آمده است:
»آن بخش از دادنامه تجدید نظر خواســته به شــماره )...( مورخ ۱۹ مهر 
۱۴۰۰ صادره از شــعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر حکم به 
محکومیت تجدید نظر خواه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 
با وکالت آقای... فرزند... به طرفیت آقایان ..... به خواسته ابطال نتایج انتخابات 
نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ و مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل است، 
دراســاس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اســناد ابرازی بوده و مشــمول 
بندهای ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرســی مدنــی بوده و واجد منقضت 

قانونی است...«
حکم دادگاه تجدید نظر درخصوص صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی 
در سال ۱۳۹۷ در شرایطی صادر می شود که در ماه های گذشته گروهی تالش 
کردند تا به شــکل های مختلف و با طرح ادعای بی اساس، چهره قدیمی ترین 
نهاد بخش خصوصی کشــور، یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

را مخدوش کنند.
در ارتباط با این هج ه ها هیات رئیســه اتــاق ایران نامه ای را خدمت مقام 
معظم رهبری و سران سه قوه ارسال و خواستار آن شد که دالیل و ریشه های 
این برخوردها و هجمه ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطالع  رسانی صورت 
گیرد. هم چنین وضعیت اتاق  بازرگانی به طور شــفاف مورد تحقیق قرار گیرد 
و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعالم و با آن برخورد شــود تا در نهایت معلوم 
شــود دالیل هجمه ها و تضعیف اتاق چیســت؟ خوشــبختانه در این ارتباط 
دســتورات اکید خوبی صادر شــده اســت. عالوه بر این، جلسه ای با رئیس 
قوه قضاییه برگزار شــد و در این جلسه ایشان دستور دادند که این مساله به 
دقت بررسی شود. رای اخیر دادگاه، تالش های مخالفان بخش خصوصی برای 
به حاشــیه  راندن اتاق بازرگانی و مایوس ســازی اعضای اتاق را بی اثر ساخته 
اســت. فعاالن بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور به عنوان 
بزرگترین و قدیمی ترین تشــکل بخش خصوصی ایران با ۱۳۸ ســال سابقه، 
در ســال های گذشــته تالش کرده اند با وجود چالش های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعــی و به خصوص تحریم ها، همیشــه نقش بــازوی حمایتی دولت و 
حاکمیت را بازی کنند و با دیپلماسی قوی اقتصادی و عبور از تحریم ها بخش 
مهمی از بحران های کشــور در حوزه تجارت و تامین ارز را برطرف ســازند و 

چرخه تولید و اشتغال را فعال نگهدارند.
همچنیــن در حالی در ماه های گذشــته شــاهد تضعیــف جایگاه بخش 
خصوصــی از ســوی عــده ای بوده ایم که اقتصــاد ایران درگیر شــدیدترین 
تحریم هاســت و بیش از هر زمانی به ســرمایه گذاری، دیپلماســی اقتصادی 
و در یــک کالم نقش آفرینی بیشــتر بخش خصوصــی و کارآفرینان نیازمند 
اســت و به نظر می رســد در این بین گروهی به دنبال کاشت بذر ناامیدی در 
دل فعاالن اقتصادی و دلســردی آن ها هستند؛ اتفاقی که می تواند آسیب های 
جبران ناپذیری برای کشــور به همراه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان اگر 
سیاســتگذاران می خواهند کشور را از طوفان ها و بحران های اقتصادی کنونی 
رها کنند، مســیر اصلی آن تعامل و تقویت بخش خصوصی و نهادهای وابسته 

به آن همچون اتاق بازرگانی است.

قرعه کشی خودرو
 تا اطالع ثانوی متوقف شد!

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به شفاف سازی پیرامون 
نامه اخیر میان دو معاون وزارت صمت، ضمن تکذیب شایعه های مطرح شده در 
مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو، تاکید کرد آنچه در مورد این سامانه مطرح 
شده، مراحلی است که بایستی طی شود تا مسئولیت انجام قرعه کشی به وزارت 

صمت واگذار شود.
در پــی نامه نگاری اخیر میان دو معــاون وزارت صنعت، معدن و تجارت که 
ضمن آن بر ابهامات، عدم صالحیت فنی و امنیتی و همچنین عدم آمادگی الزم 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اشاره شده، ادامه روند قرعه کشی از طرق سامانه 

فوق فعال متوقف اعالم شده است.
امید قالیباف در پاسخ به پیگیری ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: تصدی گری 
وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دســتور کار نیست و مرحله 
دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه ای که مورد استفاده است، 
انجام خواهد شــد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دقت ســالمت و شفافیت 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه 

را ثابت می کند.
قرار نیست سامانه یکپارچه حذف شود 

ســخگوی وزارت صمت، تاکید کرد: وزارت صمت دیدگاه های پیشنهادی و 
مشــورتی در رابطه با بهبود کیفیت سامانه تخصیص یکپارچه خودرو را با دقت 
بررســی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه خواهد داد. الزم به تاکید 
اســت که نه تنها ابهامی در قرعه کشی نوبت اول وجود ندارد، بحث حذف سامانه 

یکپارچه هم مطرح نیست. هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم است.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه نامه ای از سوی معاون هماهنگی وزارت صمت 
خطاب به معاون صنایع حمل و نقل این ســازمان ارســال شد ضمن آن بر عدم 
صالحیت فنی و امنیتی و همچنین عدم آمادگی الزم سامانه یکپارچه تخصیص 
خــودرو تاکیــد کرده و اعالم کرده اســت که فعاًل از طریق این ســامانه، دیگر 

قرعه کشی انجام نشود.
ســید مهدی نیازی- معاون هماهنگی و محیط کســب وکار وزارت صمت- 
پیشــنهاد کرده است »برای قرعه کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعاًل موارد و 
نقطه نظرات مرکز افتای ریاســت جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و 
پس از دریافت و آماده سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به منظور تست 
و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه های حائز صالحیت تحت نظارت مرکز 

افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد از آن زمان موکول شود.«

ویژه

اتاق بازرگانی

خودرو

اگرچه بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی، 
ســقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن را برای مشموالن در 
تهران ۱۰۰۰ میلیون ریال، کالنشــهر ها ۷۰۰ میلیون ریال 
و ســایر شهرها ۴۰۰ میلیون ریال ابالغ کرد اما هزینه بهای 

اجاره ها سنگین است.
 کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های مستاجران 
اســت و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین 

سقف افزایش اجاره بها دیده اند. 
عدم تمکین از ســقف مجاز افزایش ســالیانه اجاره بها 
تنبیهاتی همچــون حذف معافیت مالیاتــی برای مالکان، 
افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه ها و اعمال 
جریمه برای بنگاه های معامالت ملکی متخلف در پی دارد؛ 
این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان 
باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار 

اجاره می شود.
به گزارش ایسنا، مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت 
و مجلس در حال پیگیری اســت. دولت مشــابه دو ســال 
گذشته تعیین ســقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار 
داد و امســال این طرح را به تایید ســران قوا رساند. بدین 
ترتیب اعالم شــد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه 
در تهران ۲۵ درصد و دیگر شــهرها ۲۰ درصد خواهد بود. 

قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می شود. 
به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مســکونی 
در شــهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه 
و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به 
قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می شود. بر این 
اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه 

آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد.
از طرف دیگر مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی به 
منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه 
دولت دارد. از آنجا که دولت الیحه ای در این خصوص ارایه 
نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. 
ایــن طرح هم اکنون به کمیســیون عمران مجلس جهت 

بررسی بیشتر ارجاع شده است.
تورم ۵۲ درصد

 سقف مجاز افزایش اجاره ۲۵ درصد
گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای 
گذشــته که هم اکنون به ۵۲ درصد رســیده، نقدهایی به 
سقف مجاز افزایش اجاره بها توسط برخی کارشناسان وارد 
شده، اما تجربه دو سال گذشــته نشان می دهد مهمترین 
پاشــنه آشــیل تعیین حد مجاز بــرای قراردادهای اجاره، 
عدم ضمانت اجرایی آن اســت. به طوری که در دو ســال 
اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست 

مستاجر دادند.
چهار راه گریز از مصوبه دولت

چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی 

راه گریز را برای مالکان فراهم می کرد. به این صورت که اگر 
مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه 
خود را بفروشد، قصد ســاخت و ساز داشته باشد یا فرزند 
ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک 
می تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند.
البته در طرحی که مجلس در دســتور کار قرارداده بنا 
به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی الزم وجود دارد. بنا به 
گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال 
جریمه بــرای بنگاه های معامالت ملکــی متخلف، حذف 
معافیــت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرســی برای 
صاحب خانه هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می کنند از 
جمله ضمانت های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش 
کرایه خانه اســت اما برای تحقــق تمامی این موارد وجود 
سامانه اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده 

و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.
قوای ســه گانه در حالی به طرح ســاماندهی بازار اجاره 
ورود کرده اند که زیرســاختهای نرم افزاری و سخت افزاری 

الزم برای اعمال این سیاست ها وجود ندارد.
 از سوی دیگر بازار اجاره هم اکنون با فشار تقاضا مواجه 
شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر 
و تبعیت اجاره بها از قیمت مســکن، تورم بازار اجاره در سه 

سال گذشته شتاب گرفته است.
اجاره بها حدود دو برابر میزان مجاز رشد کرد

بر اســاس اعالم مرکز آمار، رشد اجاره بها در کل کشور 
طــی ماه های خرداد ســال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب 
۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع 
تورم اجاره بها در خرداد امســال در مقایسه با سال گذشته 
۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد 
۱۴۰۱ بــه میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشــت ماه این رقم 
۲.۵ درصد اعالم شد. در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از 
قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه 
شــده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین 
نــرخ اجاره بهای هر متر خانــه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و 
۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ 
هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ 
تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ 
اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده 
اســت.  بر این اســاس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها 
در پایتخت طی ۱۱ ســال اخیر حکایت دارد. این در حالی 
است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص 
بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره بها هر ساله 

کمتر می شود.

بر اســاس برخــی آمارهایی که توســط مســئوالن و 
کارشناســان ارایه می شــود اجاره بها هم اکنون ۶۵ درصد 

هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می دهد.
رشــد ۴۹ درصدی اجاره بها در تهــران مطابق گزارش 
وزارت راه و شهرســازی و افزایش حدود ۳۲ درصدی این 
شاخص در کل کشــور مطابق گزارش مرکز آمار طی یک 
سال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان 
مجاز افزایش سالیانه در تهران ۲۵ درصد، دیگر کالنشهرها 
۲۰ درصد و ســایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین 
آمار نشان می دهد نرخ اجاره به طور رسمی بیش از دو برابر 

مدنظر سیاست گذار افزایش یافته است.
یک کارشناس: مساله اصلی
 کمبود تولید مسکن است

فرشــید پورحاجت ـ کارشناس بازار مسکن درخصوص 
تاثیر نرخ گذاری بر بازار اجاره اظهار کرد: به نظر می رســد، 
مسئوالن موضوعات اصلی مبتالبه بخش مسکن را فراموش 
و فرع را جایگزین کرده اند. طی یک پروســه ۱۰ ساله ۱۴ 
درصد به تعداد خانوارهای مســتاجر افزوده شده که علت 
اصلی، کاهش ســاخت و ســاز و به تبع آن رشــد قیمت 
مســکن بوده است. وی افزود: طی ســالهای اخیر به جای 
اینکه شرایط تولید مســکن را تسهیل کنند، سازندگان را 
بــا اعمال مالیاتهای مختلف، تنبیــه کردند. هزینه تولید و 
ســرمایه گذاری را باال بردند و باعث کمبود تولید مســکن 
شــدند. حاال به جــای اینکه این موضوعــات را حل کنند 
می گویند آقای مالک، شما اگر بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره 
را افزایش دادی مشمول جرایم می شوی. این اقدامات غیر 
از اینکه مردم را در پروســه دادگاه و شــورای حل اختالف 
درگیر کند نتیجه دیگری ندارد. نتیجه دیگرش این اســت 
که قراردادهای صوری به مسائل بازار اجاره افزوده می شود.

قوانین اجاره داری در ۵۰ سال گذشته
 جواب نداده است

این کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه سیاستهای 
اعمال شــده در بخش مسکن طی ۱۰ سال گذشته دارای 
مکانیزمهای تنبیهی بوده اســت گفت: اینکه به جای حل 
مشــکل بگوییم اگر تخلف کردید چنان و چنین می کنیم 
اگر قرار بود به ساماندهی بازار مسکن بینجامد در ۱۰ سال 
گذشــته اتفاق می افتاد. وقتی اوضاع بازار اینگونه شده پس 

باید بپذیریم که سیاستهای دستوری جواب نمی دهد.
به گفته پورحاجت، در ۵۰ سال گذشته قوانین مختلفی 
برای اجاره داری وضع شــده که هیــچ کدام تا امروز نتیجه 
نداده اســت. اعمال دســتورالعمل و بخشــنامه، فشار به 
خانوارهــا را افزایش می دهد.  خروجــی آن کاهش تولید 
مسکن و کاهش عرضه واحدهای استیجاری در بازار خواهد 
بود که به رشــد اجاره بها می انجامد. دولت باید سیاستهای 
تولید مسکن را به صورت واقعی برنامه ریزی کند و با تولید 

مسکن در کشور بازار را به تعادل برساند.

سرمایه مستاجران، قربانی اجاره های نجومی

گروه اوپک پالس، ســهمیه تولید نفت در اوت را تعیین 
کرده اســت اما آنچه در گام بعدی اتفاق می افتد، پرســش 
اصلی برای بازار نفت است که با مختل شدن عرضه روسیه و 

تورم سرسام آور کلنجار می رود.
به گزارش ایسنا، ماه ها فشار از سوی آمریکا و کشورهای 
مصرف کننده دیگــر روی اوپک و متحدانش برای افزایش 
تولید نفت به اوج خود رســیده و جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، اواســط ژوییه راهی عربســتان می شود که آزمون 

مهمی برای دیپلماسی نفتی خواهد بود.
بایــدن درصدد دریافت تعهد از عربســتان ســعودی و 
متحدانش در خلیج فارس بــرای ادامه افزایش تولید نفت 
تا پایان سال میالدی جاری به منظور کنترل قیمت هاست. 
اما چنین اقدامی مستلزم حمایت همه کشورهای عضو اوپک 
پالس است که روسیه هم یکی از اعضای مهم این گروه به 

شمار می رود.
یک مســئله مبهم دیگر میــزان ظرفیت مــازاد تولید 
عربســتان سعودی و سایر اعضای اوپک پالس و تمایل آنها 

برای بهره برداری از این ظرفیت است.
مت رید، نایب رئیس شرکت مشاوره فارین ریپورتس در 
ایــن باره اظهار کرد: اگر آنها می خواهند درباره این صحبت 
کنند که پس از پایان توافق فعلی اوپک پالس در پایان اوت 
چه اتفاقی خواهد افتاد، ســفر بایدن کامال به موقع اســت. 
اهمیــت این مکالمه به وضعیت بــازار در چند هفته آینده 
بستگی خواهد داشت. سعودی ها باید به این باور برسند که 

بازار به نفت نیاز دارد اما در شرایطی که همه به شدت نگران 
وقوع رکود اقتصادی هستند، چنین امری ممکن نیست.

اما نخست، وزیران اوپک پالس ۳۰ ژوئن دیدار می کنند. 
اگرچه انتظار می رود این تولیدکنندگان تنها برنامه های خود 
برای احیای تولید به سطح پیش از پاندمی کووید در اوت را 
تایید کنند و تصمیمات بعــدی را به زمان دیگری موکول 
کنند اما مذاکرات آنها، زمینــه را برای توافق تولید جدید،   
در نشســت بعدی که چند هفته بعد از ســفر بایدن برگزار 

می شود، فراهم خواهد کرد.
با تشــدید تحریمهای غربی علیه نفت روســیه از جمله 
ممنوعیت اتحادیه اروپا روی ۹۰ درصد واردات نفت روسیه 
که تا پایان ســال ۲۰۲۲ اجرایی می شــود، عرضه جهانی 
نفت همزمان با اوج گیری تقاضای تابســتانی برای سوخت 
در نیمکره شــمالی، محدودتر می شود. اما تشدید نگرانی ها 
نســبت به رکود جهانــی، روی بازار ســایه افکنده و عامل 

تاثیرگذار در نوسان قیمتها طی هفته های اخیر شده است.
نمایندگان اوپک پالس با اشــاره به چالشهای بازاری که 
به ســرعت در حال تغییر است، دستشــان را رو نکرده اند. 
صادرات نفت روسیه در برابر تحریمها تاکنون تاب آور مانده 
است اما بســیاری از تحلیلگران انتظار دارند نهایتا کاهش 
پیدا خواهد کرد. در چند ماه گذشــته، قزاقستان، نیجریه و 
سایر تولیدکنندگان بزرگ با اختالل تولید مواجه شده اند. 

مذاکرات هســته ای ایران هم با وجود ماه ها عدم پیشرفت، 
زنده است و مقامات اروپایی تالش جدیدی را برای پیشبرد 
مذاکرات و هموار کردن مســیر بازگشت نفت ایران به بازار 
انجام داده اند. به طور رســمی، توافق اوپک پالس ســهمیه 
تولید اوت را تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد و هر گونه 

تغییر مستلزم موافقت همه ۲۳ عضو این گروه خواهد بود.
کمیته فنی اوپک پالس در ســطح نمایندگان ۲۹ ژوییه 
جلسه مجازی برگزار میک ند تا شرایط بازار را بازبینی کند 
و پس از آن نشســت وزیران اوپک برگزار می شود که تا حد 

زیادی اداری خواهد بود.
ســپس ۳۰ ژوئن جلسه کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک پالس به ریاست عربســتان سعودی و روسیه برگزار 
می شود که شامل ۹ کشور است و هر گونه تغییرات توصیه 
شده در سیاست تولید را مشخص خواهد کرد تا در نشست 

وزیران اوپک پالس مطرح شود.
توجه اصلی به سمت عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی خواهد بود که تنهــا تولیدکنندگان صاحب ظرفیت 

مازاد تولید قابل توجه هستند.
پالتس آنالیتیکس برآورد کرده که تا سپتامبر، عربستان 
سعودی تنها ۴۶۰ هزار بشــکه در روز ظرفیت مازاد تولید 
دارد و امارات متحده عربی تنها قادر خواهد بود تولیدش را 
به میزان ۶۶۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. بهره کامل از 

این ظرفیت مازاد تولید، به تامین تقاضای تابســتانی کمک 
می کند اما دیگر ظرفیت اضافــی برای واکنش به هر گونه 
اختالل جهانــی عمده در تولید بر اثر جنگ، ناآرامی داخلی 
مانند وضعیــت لیبی یا طوفان های خلیــج مکزیکو وجود 

نخواهد داشت.
مقامات اوپــک پالس تاکید کرده اند تصمیماتشــان بر 
اساس ارزیابی شرایط بازار خواهد بود با این حال سفر بایدن 
به عربســتان ســعودی و دیدار با مقامات کشورهای دیگر 

منطقه، یک عنصر سیاسی را هم اضافه خواهد کرد.
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی در پی سلسله 
حمالتی که به زیرســاختهای نفتی این کشــورها رخ داده 
اســت، آمریکا را برای تقویت امنیت در منطقه تحت فشار 

قرار داده اند.
طبق گزارش اوپــک پالس، مازاد عرضه نفت جهانی در 
سال ۲۰۲۲ به یک میلیون بشکه در روز می رسد که نشان 
می دهد دیگر نیازی به افزایش تولید پس از اوت وجود ندارد 
اما در این ارزیابی، فرض گرفته شده که همه اعضا به اهداف 
تولیدشــان عمل می کنند که با توجه به این که بسیاری از 
تولیدکنندگان به ظرفیت کامل تولیدشان رسیده اند، بعید 

است.
بر اساس گزارش پالتس، این گزارش که برای نمایندگان 
و وزیران اوپک پالس هر ماه پیش از نشســت وزیران گروه 
آماده می شــود، به هدایت مذاکرات کمک می کند اما لزوما 

روند تصمیمات گروه را دیکته نمی کند.

قیمت اوراق مســکن در ماه های ابتدایی ســال گذشته 
افزایش و در سال جاری کاهش داشته است. به طوریکه هر 
برگ این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰، ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ و 

تسه امسال ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد.
هزینه اوراق تسهیالت مسکن نسبت به هفته قبل اندکی 
رشد داشته و بر این اساس متاهل های ساکن پایتخت برای 
تهیه این اوراق باید بیــش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت 

کنند.
به گزارش ایسنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق وام مســکن در 
فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۴۳ 
هــزار و ۶۰۰، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ و ۱۴۰ هزار و ۴۰۰  تومان 
قیمت دارند.   هر برگ  اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
در تیر، مرداد و شهریور ماه سال گذشته با قیمت ۱۴۵ هزار 
و ۲۰۰، ۱۴۱ هــزار و ۸۰۰ و ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان داد و 

ســتد می شود. همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
۱۴۱ هزار و ۳۰۰، در آبان ماه ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ و در آذرماه 

نیز۱۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارند.
 اوراق تســهیالت مســکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیــز با قیمت هــای ۱۳۵ هــزار و ۳۰۰ و ۱۴۱ هزار و ۳۰۰  
تومان معامله می شود. این اوراق در فروردین ماه سال جاری 
۱۳۳ هزار و ۹۰۰تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس 

همین قیمت نوشته شده است.
 قیمت اوراق

 برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ 

میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام 
باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تسه ۱۳۳ هزار و ۹۰۰  تومانی ۵۳ میلیون 

و ۵۶۰ هزار تومان می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینــه خرید اوراق به ۷۴ 

میلیون و ۹۸۴ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس می توانند تا سقف 
۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 

دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه آن ۱۰۷ میلیون و ۱۲۰ 
هزار تومان می شــود که همراه با هزینه ۲۱ میلیون و ۴۲۴ 
هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، در مجموع بایــد ۱۲۸ میلیون و 

۵۴۴هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان ها

و  اســتان  مراکــز  بــرای  تســهیالت  ایــن   ســقف 
 شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از ۲۰۰ هزار نفــر برای 
مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده 
 است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن

 این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
 کننــد، مجردهــا بایــد ۴۲ میلیــون و ۸۴۸  و متاهل ها
  نیــز بایــد ۸۵ میلیــون و ۶۹۶هــزار تومــان پرداخــت 

کنند.

یک ســازنده پــروژه نهضت ملی مســکن 
در اســتان تهران با بیان اینکه قیمت سیمان 
از ابتدای ســال تا کنون ســه برابر شده است 
گفت: بورس بــازی باعث رشــد دائمی قیمت 
نهاده های ســاختمانی شــده و در این شرایط 
برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مســکن 
در حال انصراف از پروژه ها هستند. ایرج رهبر 
در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: نرخ مصالح 
ســاختمانی در سال جاری رشدهای سنگینی 
را تجربه کرد. اوایل امســال هر تن سیمان فله 
حــدود ۶۰۰ هزار تومان بــود که هم اکنون به 
یــک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســیده و در 
واقع ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. میلگرد از 
کیلویی ۱۳۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان 

رسیده است.
بورس بازی باعث افزایش روزافزون 

قیمت سیمان می شود
وی افزود: اینکه قیمت ســیمان به یکباره 
طی حدود دو ماه ســه برابر شد فقط به علت 
محدودیتهای برق نیست. به بهانه انرژی گران 
می کنند اما یکــی از دالیل اصلی این افزایش 
قیمت ها بورس بازی در بازار ســیمان اســت. 
می گوینــد حدود ۱۵ نفــر در این بازار حضور 

دارند که سیمان را به صورت کلی خریداری و 
با قیمت های مدنظر خودشان در بورس عرضه 
می کنند. این فعال صنعت ســاختمان با بیان 
اینکه رشــد قیمت نهاده های ساختمانی برای 
بازار مسکن سّم کشــنده است، تاکید کرد: از 
طرف دیگر دولــت قیمت هایی را برای نهضت 
ملی مسکن اعالم کرده که منطقی نیست و به 
سختی نرخ تعدیل را اعالم می کنند. بر اساس 
نرخ ســه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر 
مربع را ۴.۷ میلیون تومان اعالم کردند که هنوز 

این رقم را تعدیل نکرده اند.
رهبر گفت: رشدهای عجیب و غریبی که در 
قیمت ســیمان و میلگرد اتفاق می افتد اجرای 
طرحهای حمایتی مســکن را غیرممکن کرده 
اســت؛ زیرا از آن طرف وزارت راه و شهرسازی 
قیمت را برای پیمانکاران به این صورت تغییر 
نمی دهد. اوال تعدیل را دیر اعالم می کنند. اگر 
هــم تعدیل کنند به قیمت انرژی توجه ندارند 
و میانگین قیمت تورم مصالح ســاختمانی را 

محسوب می کنند.
وی با اشــاره به تــورم ۵۵ درصدی مصالح 
ســاختمانی در پایان سال گذشته خاطرنشان 
کرد: کاش قیمتها همان مقدار باقی می ماند اما 

همانطور که گفتم از عید تا االن نرخ ســیمان 
سه برابر و میلگرد حدود دو برابر افزایش یافته 
است. با این شرایط بخش خصوصی نمی تواند 
کار را ادامــه دهــد. در حال حاضــر خیلی از 
همکاران ما که در طرح نهضت ملی مســکن 
ورود کرده اند به دلیل رشد قیمت مصالح دیگر 
نمی تواننــد ادامه بدهنــد. می گویند حاضریم 

جریمه بپردازیم و از این پروژه بیرون بیاییم.
همیشه بدهکار 

مصالح فروش هستیم
ایــن ســازنده نهضت ملی مســکن اظهار 
کرد: واقعا کار ســخت شــده است. ما همیشه 
بدهکار مصالح فروش هستیم. مصالح را چکی 
می خریم و نهایتا باید بدهی خود را با بهره آن 
تا یک ماه تسویه کنیم. در یک کارگاه تعدادی 
کارگرمشــغول هســتند که اگر قالب بندی و 
آرماتوربنــدی انجام ندهیم بایــد پول کارگر 
بدهیم و دچار خســارت می شــویم. بنابراین 
مجبوریم از هر طریقی که شده مصالح را تهیه 

کنیم.
وی با اشاره به سایت ۵۰۴ واحدی شهریار 
که در آن فعالیت دارد گفت: فعال با هر زحمتی 
شده پروژه شهریار را ســرپا نگه داشته ایم اما 

بدهکاری ما به مصالح فروشان یواش یواش دارد 
زیاد می شــود. مرتب تمــاس می گیرند و پول 
می خواهند. فعال عمده کار ما در بخش سیمان 

و میلگرد است. 
ما صنعتی اســت و تونلی کارمی کنیم که 
باید هر روز یک سقف بزنیم. اگر مصالح برسد 
ســرعت عمل باال می رود. امــا با این وضعیت 
ممکن اســت مجبور شــویم کار را متوقف و 
تعــداد کارگران را کم کنیم. یعنی ظرفیت کار 
پایین می آید که منجر به طوالنی شدن پروژه و 

تورمهای آتی می شود.
رهبر یادآور شــد: مســئوالن وزارت راه و 

شهرسازی باید فکری به حال سازندگان نهضت 
ملی مسکن کنند. ابتدا گفتند کارت اعتباری 
صادر می کنیم و مصالح را مستقیما از کارخانه 
بگیرید. ولی مساله بورس بازی که آمد خیلی به 
پروژه لطمه زد. سرمایه گذاران بزرگ، مصالح را 
به یکباره خریداری و در بورس عرضه می کنند. 
می گویند من این قیمت می فروشم، می خواهی 
بخر، نمی خواهی نخر. قیمت دســت خودشان 
است. وزارت راه و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ 
کند که ســازندگان طرحهای حمایتی مسکن 
بتوانند بدون واســطه از کارخانه مصالح مورد 

نیاز را خریداری کنند.

اوپک پالس در انتظار توافق جدید

آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن

خروج برخی سازندگان از نهضت ملی مسکن


