اقتصاد

»

5
تورم بین دهکها؛
افزایش هزینه از
 ۴۹تا  ۵۲درصد

»

بانک و بیمه

نسبت مصارف به منابع بانک توسعه تعاون
مطلوب است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون که به همراه هیئتی اقتصادی
از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان سفرکرده،
ضمن بازدید از طرحهای در دستساخت و در حال بهرهبرداری
در استان ،بر ظرفیتها و کارآمدی بانک توسعه تعاون در ایفای
مسئولیتها و وظایف مهم در نظام بانکی و اقتصادی کشور تأکید
کرد .به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون در اســتان
گلستان ،مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،حجتاله مهدیان ضمن
شرکت در جلسه مشترک ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و
کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری گلستان گفت :بانک
توســعه تعاون بانک صد درصد دولتی و توسعهای زیرمجموعه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســت کــه دارای  450واحد
بانکی و چهار هزار و  500پرســنل در سراســر کشور است و در
استان گلستان با  14واحد بانکی شامل  3شعبه در شهر گرگان
و  11شعبه در سایر شهرهای اســتان و  125نفر پرسنل تالش
کرده روزبهروز ســهم خود را در بازار ارتقا بخشد و اثرگذار عمل
کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت :باوجوداینکه تعاونیها
در تمامی حوزههای اقتصادی صنعت ،معدن ،خدمات ،بازرگانی،
کشاورزی ،مسکن و ســاختمان فعالیت میکنند بنابراین ما هم
از همه ایــن طیفها و طبقات بخشهــای مختلف اقتصادی به
مشتریان خدمترسانی میکنیم.
مهدیان افزود 70 :درصد تســهیالت پرداختی بانک توسعه
تعاون در بخش تعاون است و  30درصد به سایر فعاالن اقتصادی
پرداخت میشود .در ســالهای اخیر نیز بانک توسعه تعاون به
دلیل ظرفیتهای گسترده و نقش تأثیرگذار در فضای اقتصادی
کشــور به تشــخیص دولت و مجلس محترم در طرحهای ملی
بهعنوان بانک عامل مشارکت داشته و ایفای عملکرد قابلتوجه
در طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری یکی از این
اقدامات اســت .وی ادامه داد :بانک توســعه تعاون عاملیتهای
صندوق توســعه ملی ،تســهیالت تبصره  18و ماده  59قانون
بودجه  99را نیز بر عهده دارد و سایر تسهیالت حمایتی ازجمله
حمایت از مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره) ،بهزیستی و
زنان سرپرست خانوار هم در سبد خدمات بانک قرار دارد.

رتبه برتر همراه بانک ایران زمین در
سیزدهمین جشنواره وب و موبایل

همراه بانک ایران زمین ،در ســیزدهمین جشــنواره وب و
موبایل ایران به عنوان برترین اپلیکیشن از نگاه مردمی معرفی
شــد.به گزارش روابط عمومی ،همراه بانک ایران زمین توانست
در بخش بانک و بیمه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل با رای
مردم رتبه برترین اپلیکیشن از نگاه مردمی را به خود اختصاص
دهد .این جشنواره هرساله در گروههای مختلف ،یک وبسایت و
یک نرمافزار موبایل را با رای داوران بــه عنوان برگزیده معرفی
میکند و به آن تندیس برترین وبســایت یا برتریــن نرمافزار
موبایل ایــران را به عنــوان بزرگترین افتخــار در حوزه وب و
موبایل ایران اهدا میکند.

اعزام کارشناسان بیمه البرز به شهرستان
زلزله زده سی سخت

درپی وقوع زلزله در شهرستان سی سخت استان کهکیلویه
و بویراحمد ،کارشناســان ارزیاب خسارت شــرکت بیمه البرز
به این شهرســتان اعزام شــدند.به گزارش روابط عمومی بیمه
البرز ،کارشناســان این شــرکت بالفاصله پس از وقوع زلزله به
منطقه حادثهدیده اعزام شــدند و در حال رســیدگی و ارزیابی
خسارتهای اعالم شده از سوی بیمه گزاران خسارت دیده بیمه
البرز هستند.
بنا بر این گــزارش ،بیمــه البــرز همچنیــن محمولهای
شــامل دســتگاههای گرمایشــی و مواد غذایی برای کمک به
آسیبدیدگان زلزله به شهرستان سیسخت ارسال کرد.

به دنبال روند صعودی تورم ،هزینه بین دهک های مختلف نیز افزایش یافته و بین  ۴۹تا  ۵۲درصد نسبت به
پارسال رشد داشته است.
به گزارش ایسنا ،تغییرات شــاخص قیمت مصرف کننده برای بهمن ماه نشــان داد که تورم نقطه به نقطه
(تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) به  ۴۸.۲درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه دو درصد افزایش
داشت ،بر این اســاس خانوارهای ایرانی به طور میانگین  ٤٨.٢درصد بیشتر از بهمن  ١٣٩٨برای خرید کاالها و
خدمات هزینه کرده اند.
بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه بین دهک ها حاکی از آن است که افزایش هزینه بین آنها به بیش از ۵۲
درصد رسیده است.

کشف نزدیک
به  ۱.۵میلیارد
تومان تخلف در
آستانه نوروز
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معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت (صمت) از انجــام بیش از  ۶۰۰۰بازرســی
از بازار شــب عیــد کاالهای اساســی و تشــکیل نزدیــک بــه  ۱.۵میلیــارد تومــان تخلــف در نتیجه آن
خبر داد.
سعید محمدی پور در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :از ابتدای طرح بازرســی و نظارت بر اقالم اساسی ویژه
ایام پایانی سال تاکنون  ۶۰۴۱بازرسی از عرضه کنندگان کاالهای اساسی شامل گوشت قرمز ،تخم مرغ  ،روغن
خوراکی ،برنج و لوازم خانگی و قند و شکر انجام گرفته است.
به گفته وی از این تعداد بازرسی ۳۵۵ ،پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد و  ۴۶۷میلیون تومان
تنظیم و به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

گزارش »

رکوردِ رکود در بازار مسکن شکست

خريدارواقعيبرايمسكننيست
بهمن ماه امســال عمیــق ترین رکــود بازار
امالک در مقایســه با ماههای مشابه سالهای قبل
از آن دست کم از سال  ۱۳۸۸تا کنون رقم خورد؛
یک ماه مانده به پایان ســال که انتظار می رفت با
توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید معامالت
رشد کند فقط  ۲۹۵۰فقره معامله ملک در تهران
به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای
بهمن  ۱۱سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش ایسنا ،ماه گذشته و در شرایطی که
توقع می رفت پس از ســه ماه کسادی ،معامالت
مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی
ســال و قرار گرفتن در بازه زمانی جابه جایی های
شب عید مقداری رشد کند ،تحت تاثیر افت توان
تقاضای واقعی و عقب نشینی ســرمایه گذاران از
بازار امالک روند کاهشــی معامالت که از آبان ماه
قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد .بر اساس اعالم
مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران
امالک ـ بهمن ماه امسال تنها  ۲۹۵۰فقره معامله
ملک اعم از مســکونی ،تجاری و اداری در شــهر
تهران به امضا رســید که نســبت به ماه قبل ۳۳
درصد و نسبت به ماه مشــابه سال قبل  ۷۲درصد
کاهش یافت .این حجم انــدک معامالت امالک
از ســال  ۱۳۸۸تا کنون بجز فروردین  ۱۳۹۹بی
سابقه بوده اســت .از ســال  ۱۳۸۸پس از مصوبه
شورای عالی مســکن اطالعات تعداد معامالت و
قیمت مســکن پایتخت از طریــق درج معامالت
توســط بنگاههای ملکــی در ســامانه امالک و
مستغالت جمع آوری می شــود .بررسی ها نشان
می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر امالک
تعطیــل بودند و معامــات تحت تاثیر شــیروع
ویروس کرونا قرار گرفت تعــداد معامالت امالک
با  ۱.۴فقره کمتر از بهمن ســال جاری بوده است.
حتی شهریورماه سال گذشته که رکورد جدیدی
در کسادی معامالت به ثبت رســیده بود ۳۹۰۲
فقره خرید و فروش ملک در تهران انجام شــد که

 ۲۷۸۷فقره آن مربوط به واحدهای مسکونی بود.
با بیرون آوردن آمار معامالت واحدهای مسکونی
بهمن امســال از کل قراردادهــای خرید و فروش
امالک تهــران که معمــوال هر ماه توســط بانک
مرکزی انجام می شود وضعیت رکود ،بیشتر خود
نشــان می دهد .روند کاهش معامالت از آبان ماه
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افت
قیمت ارز شروع شد؛ به طوری که در ماههای آبان،
آذر و دی به ترتیب  ۳۱۲۴ ،۵۰۷۲و  ۴۴۲۷معامله
ملک در تهران منعقد شد که در مقایسه با ماههای
مشــابه ســال قبل  ۱۲درصد افزایش ۷۴ ،درصد
کاهش و  ۶۸درصد کاهش یافت .با اینکه آرشــیو
گزارش ســالهای قبل از  ۱۳۹۶در ســایت بانک
مرکزی موجود نیســت ،بررسی ها نشان می دهد
از ســال  ۱۳۹۲به بعد یازدهمین ماه طی سالهای
اخیر ،پررونق بوده و بجز بهمن  ۱۳۹۷با  ۹.۳هزار
فقره در سایر سالها بین  ۱۳تا  ۱۸هزار فقره معامله
مسکن در تهران به امضا رسیده است.
طبق گزارشــهای ارائه شــده توســط بانک
مرکزی بیــن ســالهای  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۸تعداد
معامالت مسکن در تهران به ترتیب ،۱۵.۵ ،۱۴.۵

 ۹.۳ ،۱۸.۴ ،۱۵.۶ ،۱۶.۳و  ۱۳.۲هــزار فقره بوده
اســت .همچنین در ماههای فروردین ســالهای
 ۱۳۹۳تــا کنون بجــز فروردین امســال چنین
رکودی سابقه نداشته است .بین سالهای  ۱۳۹۳تا
 ۱۳۹۹در ماههای فروردین بــه ترتیب ،۴.۹ ،۷.۲
 ۳.۴ ،۵ ،۵.۳ ،۵.۹و  ۱.۲هزار فقره معامله مســکن
در تهران منعقد شده است .همزمان با تهران ،بازار
مسکن در کل کشــور نیز با رکود مواجه شد .طی
بهمن ماه  ۱۳۹۹تعداد  ۲۷هزار و  ۶۳۸مبایعه نامه
(قرارداد خرید و فروش ملک) در کشــور به امضا
رســیده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبل به ترتیب  ۳۲درصد و  ۳۸درصد کاهش یافته
اســت .کارشناســان عوامل مختلفی را برای افت
فشار بازار مســکن عنوان می کنند که مهمترین
آن می تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات
ریاست جمهوری ایران باشد .چه بسا کاهش توان
خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی افت معامالت
نباشد؛ چرا که در ماههای قبل از آبان ماه که بازار تا
حدودی رونق داشت ،عمده خرید و فروشها توسط
سفته بازان و ســرمایه گذاران انجام می شد .طبق
برخی آمار  ۷۷درصد معامالت مسکن در ایران را

خرید و فروشهای سرمایه گذارانه تشکیل میدهد.
مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکنـ
با بیان اینکه بجز مقطع زمانــی قطعنامه  ۵۹۸با
ریزش قیمت مسکن مواجه نبوده ایم گفت :توان
اقتصادی خانوارها به عنــوان یک مولفه تاثیرگذار
اجازه رشد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس
از انتخابات و دولت بعدی هم پرش قیمت بعید به
نظر می رسد.
همچنین مصطفــی قلی خســروی ـ رئیس
اتحادیه مشــاوران امــاک ـ در تحلیل وضعیت
کنونی بازار مســکن گفت :کســادی معامالت به
گونه ای اســت که فروشندگان و ســازندگان به
خریداران اصرار می کنند .این نشــان می دهد که
بازار مسکن در مسیر کاهشــی قرار گرفته است.
تحوالت سیاســی بیــن المللی در بازار مســکن
تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمتها  ۱۰تا
 ۱۵درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس
گزارشهای واصله از مشاوران امالک قیمتها حدود
 ۸درصد پایین آمده و انتظــار داریم روند کاهش
قیمت ادامه پیدا کند .بعد از عید نوروز هم افزایش
قیمت نخواهیم داشت.
حسن محتشــم ـ عضو هیئت مدیره انجمن
انبوه ســازان تهران ـ نیز ادامــه وضعیت کنونی
را مشــروط به آرامش بازار ارز و شــرایط سیاست
خارجی دانست و گفت :مقطع کنونی می تواند آغاز
یک دوره رکود سه تا پنج ســاله برای بازار مسکن
باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها
همچون شــرایط بین المللی دچار شوک نشود و
شاهد رشد قیمت ارز و طال نباشــیم .بعد ممکن
است به تدریج ســرمایه ها به بخش مسکن بیاید
و معامالت کم کم افزایش پیدا کند .بخشی از این
ورود نقدینگــی از بورس خواهد
بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشــی
بازار سرمایه ،ســهامداران دچار
دلزدگی شدهاند.

تغییر در میزان سود ساالنه سهام عدالت
مدیرکل دفتــر امور اســتان هــای وزارت اقتصاد ضمن
تشریح نحوه پرداخت سود سالیانه سهام عدالت به مشموالن
از این افراد تقاضا کرد ضمن ثبت نام در ســامانه ســجام در
مجامع الکترونیکی شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی
شرکت کنند.
سعید توتونچی در گفت وگو با ایســنا ،با اشاره به فرآیند
آزادسازی ســهام عدالت در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار
کرد :مطابق با ابالغیه مقام معظم رهبری در نهم اردیبهشــت
ماه سال جاری و متعاقب درخواست رئیس جمهور آزادسازی
ســهام عدالت صورت گرفت و دولت این فرآینــد را به وزارت
اقتصاد واگذار کرد .وی با بیان اینکه تعداد مشــموالن سهام
عدالت  ۴۹میلیون نفر است ،گفت :در زمان آزادسازی انتخاب
نحوه مدیریت سهام به مردم واگذار شد و مردم می توانستند
یکی از دو روش مســتقیم یا غیر مســتقیم را برای مدیریت
سهام خود انتخاب کنند.
مدیرکل دفتر امور اســتان های وزارت اقتصاد ادامه داد:
بر این اساس  ۱۹میلیون نفر روش مستقیم و  ۳۰میلیون نفر
روش غیر مســتقیم را برای مدیریت خود انتخاب کردند و بر

این اســاس این  ۳۰میلیون نفر سهامدار شرکت های سرمایه
گذاری استانی شدند .تعداد این شرکت ها با توجه به تفکیک
تهران و البرز از یکدیگر  ۳۱شرکت است.
توتونچی با تاکید بر اینکه نخســتین گام شــرکت های
مذکور ثبت افزایش سرمایه و طی کردن فرآیند پنج گانه برای
ورود به بازار سرمایه بود اظهار کرد :تا کنون بورسی شدن ۲۸
شرکت نهایی شده و امور مربوط به شرکت های باقیمانده نیز

در حال نهایی شدن است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ثبت نام مشــموالن ســهام
عدالت در ســامانه ســجام گفت :تا کنون از  ۳۰میلیون نفر
مشمول سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت
سهام خود انتخاب کردند  ۵۶درصد در ســامانه سجام ثبت
نام کرده اند.
مدیرکل دفتر امور اســتان هــای وزارت اقتصاد در مورد
چرایی اهمیت سجامی شدن ســهام عدالتی ها توضیح داد:
مشموالن با ثبت نام در سامانه سجام شناسنامه دار می شوند
و می توانند با شرکت های سرمایه گذاری استانی ارتباطی دو
طرفه برقرار کنند .همچنین از طریق سامانه سجام می توانند
اعمال رای کنند و سود خود را دریافت کنند.
توتونچی در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب اعضای هیئت
مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی اظهار کرد :وزارت
اقتصاد از طریق نهادهای ذیربط از صاحبنظران ،کارآفرینان،
فعاالن اقتصادی و شــرکت داران حرفه ای دعوت کرد تا به
عنوان کاندید اعضای هیئت مدیره شرکت ها در سامانه ستان
به عنوان نامزد ثبت نام کنند.

 ۲۰اسفند ،روزی تاریخساز برای مشموالن
سهام عدالت

معاون وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه انتخابــات هیئت مدیره
شرکتهای سهام عدالت در  ۲۰اســفندماه روزی تاریخساز برای
مشموالن ســهام عدالت خواهد بود ،گفت :مجموع دارایی سهام
این شــرکتها به بیش از  ۳۸۶هزار میلیارد تومان می رسد ..علی
عســگری در گفتوگو با ایرنا به میزان دارایی شرکتهای استانی
سهام عدالت اشــاره کرد و افزود :این شــرکتها با دارایی بسیار
زیادی همراه هستند و براساس محاسبات انجام شده مجموع این
دارایی به بیش از  ۳۸۶هزار میلیارد تومان می رسد .وی خاطرنشان
کرد :تاکنون این شرکت ها هیچ ســودی را از این سرمایه و دارایی
کسب نکرده اند به جز رشدی که ســهام این شرکت ها در بورس
به دست آورده اســت .عســگری به وضعیت نامطلوب مدیریت
و نحوه سوددهی به سهامداران اشــاره کرد و اظهار داشت :به طور
معمول شرکتهای استانی ،سهامدار شــرکتهای بزرگی مانند
پتروشیمی ،پاالیشــی ،فوالدی ،بانکی معدنی و دارویی هستند،
همه این شرکتها به عنوان شــرکت های معتبری محسوب می
شوند که همیشه با سوددهی معقولی همراه بوده اند ،همچنین در
میان این شرکت ها ،شرکت های غیربورســی و زیانده هم وجود
دارد .معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی ادامه
داد :در مجموع این شرکتها همیشه با ســود همراه بودند و سود
سهامدارانازمجموعهفعالیتشرکتهاازطریقسازمانخصوصی
سازی پرداخت شده است .وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در
اردیبهشت ماه دستور آزادسازی سهام عدالت را ابالغ کردند تا از این
طریق شاهد ایجاد ساماندهی جدید در این سهام باشیم ،گفت :این
تصمیم انجام شد تا مردم در اداره شرکتها مشارکت داشته باشند.
عسگری با اشاره به اینکه از همان ابتدا قرار بر این شد تا این موضوع
از طریق وزارت اقتصاد ،سازمان بورس و شورای عالی بورس مورد
پیگیری قرار گیرد ،خاطرنشان کرد :به دنبال این تصمیم ،شرکتها
به صورت استانی تفکیک و شکل جدیدی را به خود گرفتند ،از آن
زمانتعاونیهایشهرستانیجمعآوریشدند.
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