
قدردانی صندوق نوآوری و شکوفایی 
از بانک آینده به عنوان بانک برتر در 

تأمین مالی شرکت های دانش بنیان
ش��ام گاه چهارش��نبه نهم مهرماه، ب��ا حضور دکتر 
واعظی، رییس دفتر و دکتر ستاری، معاون علمی و 
فن آوری رییس جمهور، در گردهمایی تبیین نقش 
شبکه بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری کشور، از 

بانک آینده به عنوان بانک برتر قدردانی شد.
در این گردهمایی که در محل س��اختمان صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی برگزار ش��د، دکت��ر مرادی و 
مجاهدی اعضای هیأت مدی��ره بانک آینده و خانم 
دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط 

حضور داشتند.
معاونت محترم علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی به پ��اس خدمات 
شایسته بانک آینده در امر تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان و کوشش مجدانه و ارزشمند در توسعه 
نظام تأمین مالی نوآوران��ه و دانش محور، با اهدای 
لوح س��پاس، از این بانک، تقدیر نمود. در بخشی از 
این لوح س��پاس، که با امضای دکتر سورنا ستاری 
مع��اون علمی و ف��ن آوری رییس جمه��ور و دکتر 
علی وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی است، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل 
بانک آینده، ذکر ش��ده اس��ت: »امید است با اتکال 
ب��ه ایزد متعال و جد و جهد جناب عالی و مجموعه 
مدی��ران و کارکن��ان گران ق��در بان��ک آین��ده در 
فراهم س��ازی ابزارها و راه کارهای خالقانه و کارآمد 
در حمایت از کاربردی کردن دانش و تجاری سازی 
نوآوری ها، ش��اهد جهش در اقتص��اد دانش بنیان و 
تحق��ق اهداف عالیه و اقتصاد مقاومتی در توس��عه 

پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«.
به استناد گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه 
خدمات مالی و اعتباری بانک آینده به شرکت های 
دانش بنی��ان، از طریق اعطای تس��هیالت و صدور 
انواع ضمانت نامه، اش��تغال جدید را برای 162 نفر 
و حفظ و تثبیت اش��تغال را برای 8240 نفر فراهم 
نموده اس��ت؛ که این امر، سبب صرفه جویی ارزی 
111 میلی��ون دالری و کمک ب��ه فروش 16.589 
میلیارد ریالی محصوالت دانش بنیان صنایع کشور 

شده است.

  واسطه گری ارزی در معامالت 
غیررسمی ممنوع 

 رئیس کانون صراف��ان ایرانیان طی اطالعیه ای از 
لزوم انجام معامالت در حس��ابی ب��ه نام صرافی ها 
خبر داد و گفت: هرگونه واس��طه گری در معامالت 

غیر رسمی ممنوع است. 
کام��ران س��لطانی زاده رئیس کان��ون صرافان در 
اطالعی��ه ای خط��اب ب��ه صرافی ها اع��الم کرد: با 
توجه به اینکه مدیران ش��رکتهای صرافی همواره 
قوانی��ن و بخش��نامه های بانک مرک��زی را رعایت 
نموده و در باب اجرای قوانین مبارزه با پولش��ویی 
دقت داش��ته اند و با توجه ب��ه تاکید بانک مرکزی 
در جلس��ات ب��ا ای��ن کان��ون به اهمی��ت موضوع 
خواهش��مند اس��ت، کما فی الس��ابق به رعایت و 
اجرای قوانین دقت نظر داش��ته و استناد ماده 34 
دس��تورالعمل ناظر بر عملیات صرافی در خصوص 
استفاده از حسابهای شخصی به هر عنوان در امور 
ش��رکتهای صرافی بدین وس��یله اب��الغ می گردد، 
کلیه دریافت ها و پرداخت ها صرفاً باید در حسابی 

به نام صرافی نگهداری ش��ود.
واری��ز و ی��ا پرداخت وج��وه متعلق ب��ه صرافی در 
حس��اب های ش��خصی و همچنان هرگونه واسطه 
گری در معامالت غیر رسمی ممنوع بوده و مدیران 
ش��رکت های صرافی موظف به رعایت این موضوع 

می باشند.
ل��ذا عواقب و تبعات عدم رعایت 34 دس��تورالعمل 
ناظر ب��ر عملیات صرافی به عه��ده مدیران صرافی 
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سارا علیاری

هفته گذشته و پس از ماهها کشمکش بر سر  وزارت خانه 
ای مه��م  باالخره س��کان   اصلی ای��ن وزارت خانه یعنی 
وزارت صنعت،معدن و تجارت  به دست رزم حسینی وزیر 
پیش��نهادی دولت سپرده شد  تا بعد از کارنامه موفقی که 
تا پیش از این درحوزه استانداری دارد بتواند مشکالت این 

وزارتخانه عریض و طویل را نیز برطرف کند.
 رزم حس��ینی در شرایطی تکیه بر مسند این وزارتخانه زد 
ک��ه تا پیش ازاین وزارتخانه مورد نظر به مدت 4 ماه بدون 
وزیر  روزگار خود را س��ر کرد  و در هیاهوی برهم ریختن 
بازارهای اقتصادی و سرکش��ی دالر و  ریزش بورس بدون 

سرپرست به حرکت خود ادامه داد. 
وزیر جدید صنعت،معدن و تجارت   بی ش��ک با شهامت و 
جسارت است که در چنین شرایط اقتصادی چنین سکانی 
را دردس��ت گرفته اس��ت .  حال و روزی که از نگاه رئیس 
دولت و بس��یاری از دست اندرکاران و متولیان جنگ تمام 
عی��ار اقتصادی دیده می ش��ود و نکته جال��ب تر اینکه این 
متولی��ان تا این لحظه هیچ آرایش جنگی را از خود نمایان 
نکرده اند و معتقدند می توانند از این ش��رایط   به پشتوانه 

ایستادگی مردم گذر کنند.

تورم  دماسنج وضعیت اقتصاد 
طبق اعالم مرکز آمار ایران در ش��هریور ماه امس��ال تورم 
ماهانه 3.6 درصد، تورم نقطه به نقطه یعنی شهریور امسال 
نسبت به شهریور پارسال 34.4 درصد و تورم ساالنه یعنی 
میانگین 12 ماهه منتهی به ش��هریور ماه امسال 26 درصد 
بوده است.این اعدادو ارقام یعنی  خانوارهای کشور به طور 
میانگین 34.4 درصد بیش��تر از شهریور 1398 برای خرید 
یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. 
همچنین این ارقام نش��ان می دهد ک��ه نرخ تورم نقطه ای 

گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
5،5 واحد درصدی ب��ه 31.5 درصد و گروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با افزایش 3.3 واحد درصدی به 35.9 

درصد رسیده است.
  این آمارها نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای ش��هری 3،6 
درصد را نش��ان می دهد  که نس��بت به ماه قبل افزایشی 
اس��ت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روس��تایی 3.5 
درصد بوده که نس��بت به ماه قبل 0.3 واحد درصد افزایش 
داشته اس��ت. در یک نگاه کلی اما درصد تغییرات شاخص 
قیمت در دهک های هزینه ای کل کش��ور در ماه جاری این 
نکت��ه را بیان می کند که دامنه تغییرات نرخ تورم س��االنه 
در ش��هریور ماه  99 برای دهک ه��ای مختلف هزینه ای از 
23،4 درص��د برای دهک اول ت��ا 29.9 درصد برای دهک 
دهم  بوده اس��ت.  ب��ه طوریکه عمده تری��ن کاالهایی که 
مردم در س��بد معیشتی خود اس��تفاده می کنند بی حدو 

حصر گران شدند .

شکاف عمیق 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی با بررس��ی آمارهای  
س��الهای اخیر  معتقدند که در 3 سال گذشته )منتهی به 

ش��هریور 1399( درآمد مردم 100 درصد باال رفته اس��ت 
، ام��ا قیم��ت دالر 500، طال 950 و مس��کن 450 درصد 
افزایش یافته است. در این مدت بر اساس آمارهای رسمی 
شاخص کل قیمتها )بدون اجاره( 146 درصد و قیمت غذا 

15۷ و کاالها 169 درصد رشد داشته است.  
با این تفاس��یر درآمد مردم ن��ه تنها از مخارج اولیه زندگی 
مانن��د غذا و مایحتاج زندگی عقب مانده که فاصله عمیقی 

با توان خرید دارایی ها دارد.
 برهمین اساس در ش��رایطی دولت افزایش هزینه مسکن 
را 88 درصد اعالم می کند که قیمت مس��کن 450 درصد 
باال رفته است. در س��ه سال گذشته قیمت دخانیات 500 
درصد باال رفته، اما در محاس��به نرخ تورم نصف آن لحاظ 
می ش��ود. در این مدت قیمت مبلمان و لوازم خانگی 500 
درصد افزایش یافته که در محاس��به نرخ تورم 255 درصد 
و قیمت پوش��اک و کفش 300 درصد افزایش یافته که در 
محاس��به نرخ تورم 150 درصد در نظر گرفته ش��ده است. 
ب��ا وجود افزای��ش حداقل 400 درص��دی قیمت خودرو و 
تعمی��رات آن، رش��د هزینه حمل و نق��ل 209 درصد و با 
وج��ود افزایش 500 درصدی قیمت موبایل، رش��د هزینه 
ارتباطات 6۷ درصد اعالم ش��ده است.بازار فروش پکیج در 

چند هفته اخی��ر بازار بهم ریخته پکیج به حدی رس��یده 
ک��ه اختالف قیم��ت کاال از کارخانه تا ب��ازار به 5 میلیون 

تومان برسد. 

قیمت پراید معادل درآمد 105 ماه درآمد 
»کم درآمدترین قشر«  

رزم حس��ینی  در حال��ی کلی��د  وزارت خان��ه  3 گان��ه 
صنعت،معدن و تجارت را در دس��ت گرفته  که  خودرودر 
بازار ایران شتاب گرفته است .بررسی قیمت  خودرو در بازار 
نشان می دهد، کف قیمت مربوط پراید 131 با قیمت حدود 
115 میلیون تومان است.مقایسه قیمت نازلترین خودروی 
بازار که حتی تولید آن هم متوقف ش��ده، نش��ان می دهد، 
قیمت ای��ن خودرو معادل درآمد 9.5 م��اِه »پردرآمدترین 
دهک درآمدی« کش��ور است. فاجعه داستان آنجا مشخص 
می ش��ود که بدانی��م قیمت این خودرو مع��ادل 105 ماه 

درآمد »کم درآمدترین قشر«  جامعه است.
  رزم حس��ینی  در 8 مهر م��اه 99  از مجلس رای اعتماد 
گرفت درس��ت زمانی که هر ش��انه تخم م��رغ به 30 هزار 
تومان رسیده بود و هر عدد کره 100 گرمی را باید در رنج 
8  تا 9 هزار تومان خرید. وزیر صنعت،معدن و تجارت  در 
زمانی پا به عرصه میدان گذاش��ت که  بی نظارتی در بازاره 
کاالهای اساس��ی بیداد می کند . کارشناسان و تحلیگران 
در تحلیل ش��رایط موجود تنها به این نکته اشاره می کنند 
که گویی دولت که ماههای پایانی خود را س��پری می کند 
عمال  دس��ت از کار کش��یده که اگر چنین نباش��د چطور 
ممکن است تمام بازارها با وجود نظارت ها و  حمایت هایی 
که از آن دم می زنند به چنین مرز ولنگاری رسیده باشند  
آیا غیر ازاین اس��ت که  متولیان  تنها نظاره گر شده اند  و 

اقدامی عاجل برای آن نمی کنند.
 بررسی نوسانات بازارها و آشفتگی رخ داده در تک تک آنها 
به خوبی نش��ان می دهد که اگر نظارت و  اجرای درس��ت 
وظایف باش��د  ؛هزاران هزار دالل و تحریم نمی تواند تا این 
اندازه به اقتصاد کشور ضربه بزند مگر آنکه متولیان و دست 
اندرکاران آن  دس��ت رو دس��ت گذاشته باش��ند و یا اینکه 
تمایلی به اقدام عاجل نداش��ته باش��ند و این درست همان 
نکته اساسی و کلیدی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت 

تازه نفس باید آن را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
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مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صمت؛

خودروسازان ملزم به عرضه 
محصوالت در بورس می شوند 

 مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت 
صمت اعالم کرد: براساس گزارشات و جلسات 
که در کارگروه توسعه صنایع و معادن برگزار 
ش��ده، ش��رکت ها ملزم به عرضه خودروهای 

خود تنها از طریق بورس می شوند. 
 خ��ودرو و س��اماندهی بازار خ��ودرو، یکی از 
اولویت های اصلی کمیسیون صنایع بوده است. 
طی دو الی س��ه ماه با یک کار فشرده طرح با 
موضوع ساماندهی بازار و صنعت خودرو سبک 
تهیه ش��د و اکنون نیز در کمیس��یون صنایع 
در حال بررسی و کار کارشناسی بیشتر روی 

این طرح هس��تند تا در چند هفته آتی طرح 
را به صحن بیاورن��د و رأی گیری کنند. یکی 
از م��وارد مط��رح ش��ده در این ط��رح عرضه 
خودرو در بورس اس��ت، س��هیل معمار باشی 
در رابطه با چگونگی این عرضه اظهار داشت: 
ارائه خودرو در بورس کاال، موضوعی است که 
در طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی 
بازار خودرو مطرح شده و براساس گزارشات و 
جلسات که در کارگروه توسعه صنایع و معادن 
برگزار ش��ده به این نحو اس��ت که شرکت ها 
ملزم به عرضه خودروهای خود تنها از طریق 

بورس هستند.
وی ادام��ه داد: به عبارتی ب��رای خودروها و 
براس��اس فرمول قیمت گذاری، پایه قیمتی 
تعیین می شود و پس از آن در بورس عرضه 
می شود تا براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. 
این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار 
است در مورد ما به التفاوت قیمت کشف شده 
در بورس و قیمت پایه که بهای تمام ش��ده 
خودرو س��ازان به عالوه یک س��ود منصفانه 
خواهد بود، تصمیم گیری شود تا از این منابع 
جهت اس��تفاده از توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی و یا توسعه فعالیت های تحت توسعه 
در صنعت خودرو و توسعه محصوالت جدید 

برنامه ریزی شود. ایلنا 

در نیمه اول امسال رقم خورد؛
منفی ۳.۲ میلیارد دالر؛تراز 

تجاری ایران 
رئیس کل گمرک ایران گفت: مبادالت تجاری 6 
ماهه ایران با کشورهای خارجی به 30 میلیاردو 
349 میلیون دالر رس��ید.  مهدی میراشرفی، 
معاون وزیراقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در 
تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال، 
اظهار داشت:مبادالت تجاری ایران با کشورهای 
خارجی در 6 ماهه نخس��ت سال جاری به 30 
میلی��ارد و 349 میلی��ون دالر و 62 میلیون و 
842هزار تن رسید.پ رئیس کل گمرک ایران 
با اعالم ابن خبر گفت: س��هم صادرات قطعی 
کاالهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت 
کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب 

صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت 
بالغ ب��ر 46 میلیون و 318ه��زار تن به ارزش 
13 میلیارد و 566 میلیون دالر بود که  بنزین 
همچنان در صدر کاالهای صادراتی کش��ور در 
نیمه نخست امسال قرار دارد  و پلی اتیلن، گرید 
فیلم، متانول و اوره بعد از بنزین 4قلم نخست 
کاالی صادراتی کش��ور بودند.  وی در خصوص 
مقاصد صادراتی کشور اظهارداشت: پنج کشور 
عمده  صادراتی ایران در نیمه نخس��ت سال، به 
ترتیب چین ب��ا 13میلیون و 111 هزار تن کاال 
ب��ه ارزش بیش از 3 میلیارد و ۷09میلیون دالر 
و سهم 2۷.3 درصدی، عراق با 9 میلیون و 281 
هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 9۷1 میلیون دالر 
و س��هم 21.9 درصدی، امارات متحده عربی با 
۷ میلیون و 164 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 933میلی��ون دالر و س��هم 14.2 درص��دی، 
افغانستان با 3 میلیون و 332 هزار تن به ارزش 
یک میلی��ارد و 103 میلیون دالر و س��هم 8.1 
درص��دی و ترکیه با یک میلیون و449 هزار تن 
به ارزش ۷31 میلیون دالر و سهم 5.3 درصدی 
بودند. میراش��رفی تصریح کرد:مجموع صادرات 
کشور با این 5مقصد،10میلیارد و 448میلیون 
دالر است که از لحاظ وزنی بیش از۷2درصد و از 
لحاظ ارزش بیش از ۷4درصد صادرات را به خود 

اختصاص داده است.  فارس

آمارها نشان داد؛
بحران در فروش اوراق دولتی  

وزارت اقتص��اد حدود 6۷0 میلی��ارد تومان 
اوراق ب��ا نرخ بهره نزدیک ب��ه 21 درصد در 
هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسالمی، 
به فروش رس��انده اس��ت. ناکام��ی دولت در 
فروش اوراق می تواند به تش��دید مش��کالت 

کسری بودجه دامن بزند. 
بر اس��اس تصمیمات اتخاذ شده در راستای 
تأمی��ن مالی بهینه در هفت��ه جاری مبلغ 5 
ه��زار میلیارد تومان اس��ناد خزانه اس��المی 
منتش��ر و همچنین هجدهمین مرحله حراج 
اوراق مالی اس��المی در تاری��خ  8. ۷. 1399 
برگزار شد که پس از اخذ سفارش های خرید 
اوراق از متقاضیان یادش��ده در س��امانه های 

بازار بین بانک��ی کارگزاری بان��ک مرکزی و 
مظنه یابی ش��رکت مدیریت فن��اوری بورس 
ته��ران، مبلغ 669 میلیارد توم��ان اوراق به 
شرح جدول زیر به فروش رسید. در مجموع 
در ط��ی هفته ج��اری مبلغ  5ه��زار و 699 
میلیارد تومان ب��رای مصارف بودجه عمومی 
از محل انتش��ار اوراق مالی اس��المی )اعم از 

اسناد خزانه اسالمی( تامین مالی شد.
با احتس��اب مبل��غ مندرج در ج��دول فوق، 
تاکن��ون مجموع��اً ۷1 ه��زار و 193میلیارد 
توم��ان از طریق انتش��ار اوراق نقدی تأمین 

مالی شده است.
 با انتشار اسناد خزانه اسالمی و طی برگزاری 
هفده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و 
دو مرحله پذیره نویس��ی اوراق تا تاریخ 1. ۷. 
1399 ، در مجموع مع��ادل 92هزار و 224 
میلیارد تومان شامل 21 هزار و ۷00 میلیارد 
تومان اس��ناد خزانه اسالمی و ۷0 هزار 524 
میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام 

شده است.
گفتنی اس��ت، ای��ن دومین هفته اس��ت که 
میزان فروش اوراق زیر1000 میلیارد تومان 
بوده اس��ت، ناکامی دول��ت در فروش اوراق 
می تواند به تش��دید مشکالت کسری بودجه 

دامن بزند.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 رئیس اتحادیه فروش��ندگان و واردکنندگان دوچرخه، 
موت��ور س��یکلت و ل��وازم یدک��ی تهران اظهار داش��ت: 
واردکنندگان و کارخانه داران برای واردات موتورسیکلت 
باکیفی��ت از کش��ور چی��ن رایزنی کرد ه اند، ب��ه عبارتی 
محدودی��ت در واردات از هن��د منجر ب��ه واردات موتور 

باکیفیت از چین شده است. 
محمد خ��ادم منصوری در م��ورد وضعیت ب��ازار موتور 
س��یکلت و دوچرخه اظهار داشت: بازار دوچرخه معموال 
از ابتدای اس��فندماه تا اوایل آبان است که از آن پس به 
دلیل س��ردی هوا دچار رکود می شود و دوباره از ابتدای 
اسفند ماه مردم برای خرید و تعمیرات مراجعه می کنند. 
البت��ه در رابطه با واردات دوچرخه مش��کالتی نظیر ارز 
وج��ود دارد. وی ادام��ه داد: در صورتی ک��ه بتوانیم 50 
درصد قطعات دوچرخه را در داخل کش��ور تولید کنیم 
و 50 درص��د دیگری که امکان تولی��د وجود ندارد وارد 
کنیم، مش��کالت ما کاهش پیدا می کن��د. امید می  رود 
گم��رک در قوانین دس��ت و پاگیر تجدی��د نظر کند تا 
واردکنندگان بتوانند قطعات م��ورد نیاز را وارد کنند تا 

دوچرخه ساخته و به دست مردم برسد.

منصوری تصریح کرد: خوشبختانه فرهنگ دوچرخه سواری 
در کشور ما نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، چون هم 
به عنوان یک تفریح و هم به عنوان ورزش استفاده می شود. 
ه��م اکنون وضعیت دوچرخه خوب اس��ت البته در صورتی 
که بتوانند قطع��ات آن را وارد یا تولید کنند. در حال حاضر 
ما با کمبود مواجه هس��تیم که با نگاهی به مغاره ها می توان 
متوجه این کمبود شد.رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، 
موتور س��یکلت و لوازم یدکی تهران با اش��اره به  مشکالت 
وارداتی موتور از شرکت های خوب هندی، اظهار داشت: موتور 
سیکلت مشکالت خاص خود را دارد زیرا وارداتی که از هند 
داش��تیم و کارخانه هایی که موتور سیکلت های با کیفیت به 
ایران می فروختند، مربوط به ش��رکت هایی است که سرمایه 
گذاران آمریکایی دارند و به دلیل تحریم ها امکان واردات فراهم 
نیست. وی ادامه داد: واردکنندگان و کارخانه داران با کشور 
چین رایزنی کرد ه اند تا موتورهای با کیفیت تر وارد کنند. به 
عبارتی محدودیت در واردات از هند منجر به واردات موتور 
باکیفیت از چین شده است. در حال حاضر جنس در بازار 
وجود دارد اما همانند س��ال های گذشته نیست، زیرا تولید 

نداریم و بازار دچار کمبود شده است.  ایلنا 

رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه، موتور سیکلت خبرداد؛

موتور سیکلت های چینی در راه ایران 
در شرایطی که س��تاد ملی مقابله با کرونا با مصوبه ای، 
افزایش س��قف اجاره بهای در مناطق ش��هری کش��ور را 
محدود کرده بود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد 
که ش��اخص رشد اجاره بها در ش��هرهای کشور بیش از 

سقف تعیین شده در مصوبه مذکور بوده است.
بازار مسکن در سال جاری ترک عادت نکرد و بار دیگر روند 
نابس��امان سال های اخیر خود را پی گرفت. در این بین آوار 
ش��دن ویروس منحوس کرونا بر سر مردم، توان اقتصادی 
خانوارهای کش��ور را تحت تاثیر قرارداد تا شرایط اسف بار 
بازار مس��کن بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. 
در چنین ش��رایطی، 8 تیرماه سال جاری دولت به منظور 
حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبۀ ستاد 
ملی مقابله با کرونا از تعیین س��قف ب��رای افزایش میزان 
اجاره بها واحدهای مس��کونی خبر داد. مطابق این مصوبه، 
میزان افزایش مقدار اجاره بها نباید از میزان تعیین شده 
دولتی یعنی س��قف 25 درصد در پایتخت، 20 درصد در 
کالنشهرهای کشور و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور 
فراتر رود. اکنون و پس از گذش��ت 3 ماه از مصوبۀ تعیین 
سقف اجاره بها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا به بررسی 

تاثیرگذاری این تصمیم در بازار اجاره کش��ور می پردازیم. 
به اس��تناد آمار ارائه شده از س��وی بانک مرکزی، میزان 
رش��د اجاره بها در مناطق شهری کشور در 6 ماه ابتدایی 
س��ال جاری بین ارق��ام 30.1 درص��د و 31.3 درصد در 
نوسان بوده است. بر اساس این آمار ، میزان رشد شاخص 
اجاره بها در مناطق ش��هری، پس از صدور مصوبه س��تاد 
کرونا و در تیرماه، مردادماه و شهریورماه به ترتیب رقم 31 
درصد، 30.6 درصد و 30.1 درصد را تجربه کرده اس��ت، 
در حالیک��ه دولت افزایش اجاره بها بیش از 25 درصد در 
ته��ران، 20 درصد در کالنش��هرها و 15 درصد در س��ایر 

شهرهای کشور را ممنوع اعالم کرده بود.
بررس��ی این آمار در پایتخت نیز ش��ایان توجه است. در 
ش��رایطی که دولت افزایش س��قف اجاره بها در تهران را 
25 درصد اعالم کرده بود اما بررس��ی آمار بانک مرکزی 
مشخص کننده این امر اس��ت که شاخص نرخ اجاره بها 
پس از صدور مصوبه س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا، 
در تیرماه به رقم 2۷.6 درصد رسیده است و در مردادماه 
و ش��هریورماه نیز، به ترتیب 2۷.4 درصد و 2۷.3 درصد 

رشد را تجربه کرده است. فارس

 رشد ۳0 درصدی اجاره بها نشان داد؛ 

ناکامی دولت در ساماندهی بازار اجاره

سیاست روز اولویت های رزم حسینی در جنگ اقتصادی را بررسی می کند؛ 

مقابله با بی کفایتی مدیریت صمت در بازار بی سامان اقتصاد کشور


