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شاخص
معامالت خرد همچنان
در پایین ترین سطح

در دومین هفته معامالتی آبان ماه ،میانگین
ارزشمعامالتخردبورسهمچناندرسطح
سه هزار میلیارد تومان قرار گرفت که برای
بورس تهران می تواند یک زنگ خطر جدی
باشد .در این هفته میانگین ارزش معامالت
خرد بورس سه هزار و  661میلیارد تومان
بود که نسبت به رقم سه هزار و  580میلیارد
تومانی هفته پیشین ،افت  2درصدی داشته
است .در روز س ه شنبه ارزش معامالت خرد به
کمترین رقم در چهار ماه اخیر رسید.

گزارش خبری

وعده آورده اندک شهروندان
برای طرح جهش مسکن
وزیــــر راه و شــهــرســازی بــا اشــــاره بــه تــوافــق
وزارتــخــانـههــای راه و صمت بــرای پیشخرید
مصالح ساختمانی ،گفت :با این کار قیمت مواد و
مصالح ثابت می ماند و قیمت تمام شده مسکن تا
پایان ساخت افزایش نمی یابد و مردم با تسهیالت
و آورده اندک می توانند واحدهای مسکونی خود
را دریافت کنند.
به گزارش تسنیم ،رستم قاسمی با بیان اینکه
متعهد شــد هایــم بــرای متقاضیان واقعی طی
چهار سال چهار میلیون مسکن بسازیم ،اظهار
کرد :در کشور،زمین ،مواد و مصالح و سازنده به
وفور وجود دارد با توجه به این موضوع ایران را
به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل خواهیم
کرد تا به این شیوه تمامی صنایع کشور فعال
شوند ،با توجه به این که  70درصد قیمت مسکن
را عمال صنایع به خود اختصاص داده اند و 30
درصد حقوق و دستمزد و حقوق کارگری است،
این موضوع برای کشور مهم است .با راه اندازی
کارگاه عظیم ساختمانی در کشور هم اشتغال
ایجاد و هم صنایع فعال خواهد شد.
وی بیان کرد :وزارت راه و شهرسازی درخصوص
مــواد و مصالح در حال توافق با وزارت صنعت
است تا بتواند با پولی که در صندوق ملی مسکن
است مواد و مصالح پیشخرید کند و با این کار
قیمت مواد و مصالح ثابت بماند تا قیمت تمام
شده مسکن تا پایان ساخت افزایش نیابد و مردم
با تسهیالتی که پیش بینی شده است و همچنین
آورده اندک بتوانند این کار را به پایان برسانند و
واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.
بررسی های خراسان نشان می دهد که اگرچه
رقم دقیقی درباره هزینه ساخت وجود ندارد ،اما
با حذف زمین ،هزینه ساخت اکنون متری پنج
میلیون تومان است که به این ترتیب رقم نهایی
ساخت برای یک واحد  100متری  500میلیون
تومان اســت و با تسهیالت  400میلیونی در
شهرهای بزرگ ،آورده شهروندان در این شهرها
 100میلیون تومان خواهد بود.

شنبه  15آبان۱۴۰۰
 30ربیع االول .1443شماره 2079۳

هزینه  43درصدی هیوالی مسکن

داده های مرکز آمار از رسیدن سهم مسکن از هزینه خانوار شهری به  43درصد حکایت دارد این هزینه چقدر افزایش داشته است ؟
داده های رسمی ،نشان می دهد که در چهار
سال پایانی دولت قبل ،سهم مسکن از هزینه
خانوارهای شهری حــدود  10واحــد درصد
(معادل  30درصد) افزایش یافته و در سال
 99ایــن خانوارها مجبور بــوده انــد به طور
متوسط  42.81از هزینه هــای خــود را به
مسکن اختصاص دهند .این در حالی است که
داده های بازار اجاره بها نیز پیشتر از رسیدن
سهم اجاره بها از هزینه های خانوار شهری در
سال  99به  49تا  64درصد حکایت داشت.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده که نرخ ارز
به عنوان راهنمای بازار مسکن با جهش بی
سابقه ای روبه رو شده و در عین حال ،دولت
دوازدهـــم کارنامه بسیار ضعیفی در حوزه
مسکن بر جای گذاشته است.
به گزارش خراسان ،آخرین داده های رسمی
منتشر شده از هزینه و درآمد خانوار حاکی از
میزان تاثیری است که معیشت مردم از منظر
هزینه های سرپناه پذیرفته اند .طبق گزارش
اخیر مرکز آمار ایران از «شاخص های کالن
اقتصادی و اجتماعی کشور» ،سهم مسکن از
هزینه خانوار شهری در چهار سال اخیر جهش

 30درصدی پیدا کرده است .بر این اساس،
نسبت «هزینه خالص مسکن به کل هزینه
های خانوار» در مناطق شهری که در سال 96
در خانوارهای شهری  32.97درصد بوده،
 10واحد درصد تا سال  1399افزایش یافته
و در این سال به  42.81درصد رسیده است.
از سوی دیگر وضعیت در روستاها نیز تقریب ًا
به همین منوال بوده به طوری که سهم هزینه

خالص مسکن به کل هزینه های خانوار در
روستاها در سال  17.29 ،96درصد بوده،
با این حــال ،این رقم با رشــدی قریب به 34
درصد به  23.14درصد رسیده است.داده
های مذکور نشان می دهد که عمده تغییرات
رخ داده در مناطق شهری ،بین سال های 97
تا  98و عمده تغییرات در مناطق روستایی
بین سال های  98تا  99بوده است .روندی

که تقریب ًا می توان آن را با رشد نرخ ارز بعد
از خروج آمریکا از برجام در سال  97مرتبط
دانست .با این توضیح که موج افزایش هزینه
هــای مسکن با فاصله زمانی یک ساله ،به
روستاها رسیده است .از سوی دیگر این روند
همزمان با کارنامه پر انتقاد دولت دوازدهم در
حوزه مسکن اتفاق افتاده است.این در حالی
است که قبال آمارهای حتی بدتری نیز از سهم
مسکن و اجاره بها در هزینه های خانوار منتشر
شده بود .طبق داده های منتشر شده در تیرماه
امسال از سوی وزارت اقتصاد ،در سال 99
سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی
 75متری از درآمــد خانوارهای شهری ،در
تهران و کالن شهرها  64درصــد ،در مراکز
استان ها و شهرهای بــاالی  200هــزار نفر
جمعیت  59درصد و در شهرهای زیر 200
هــزار نفر جمعیت  49درصــد محاسبه شده
است.مجموع این شرایط ،لزوم توجه جدی
دولت سیزدهم به دو موضوع کنترل نرخ ارز
و تــورم و همچنین افزایش عرضه مسکن نه
تنها در بازار ملکی بلکه بازار استیجاری را نیز
آشکار می کند.

ضرب االجل اژه ای به سازمان اموال تملیکی
رئیس قوه قضاییه پس از بازدیدی  ۳ساعته
از انبار مرکزی جمع آوری و فــروش امــوال
تملیکی در تهران مهلتی دو هفته ای برای
تعیین تکلیف کاالهای دپو شده در انبارهای
ســازمــان امـــوال تملیکی مشخص کرد.به
گ ــزارش ایسنا ،بــه نقل از مرکز رســانــه قوه
قضاییه ،حجت االســام محسنی اژ های در
بازدیدی  ۳ساعته از انبار مرکزی جمع آوری
و فروش امــوال تملیکی در تهران در جریان
عملکرد و مسائل و مشکالت این مجموعه قرار
گرفت و از مسئوالن سازمان اموال تملیکی
خــواســت ظــرف دو هفته در جهت صیانت
از حقوق عامه ،به وضعیت انبارهای اموال
تملیکی سامان دهند.هفته گذشته دادستان
کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان
سفر محسنی اژهای به خوزستان ضمن بازدید
از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی
استان گزارشی از دپوی نامناسب کاالها در
این انبارها ارائه کردند.آسیب دیدن و فساد
کاالهای اساسی و اقالم غذایی به دلیل رعایت
نکردن قواعد انــبــارداری و دپــوی نامناسب
این کاالها و هزینههایی که باید برای امحای
کاالهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده
پرداخت شــود ،از مهمترین مسائلی بود که
در ایــن گــزار شهــا به آن اشــاره شد.رئیس
دستگاه قضا در این بازدید که  3ساعت زمان
بــرد ،از چندین انبار سرپوشیده ،انبارهای
کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای
لوکس توقیفی که زیر بــاران قرار گرفته بود

چراغ سبز ارمنستان برای تسهیل
گمرکی با ایران
فــارس -وزیــر امــور اقتصادی ارمنستان گفت:
کشورش به همراه ایــران «آزادســـازی دوجانبه
تــرانــزیــت و حمل و نقل جــــاد های» را بررسی
میکند .وی تصریح کرد :ایروان به دنبال کاهش
عـــوارض گمرکی بـــرای کــامــیــونهــای ایــرانــی
است که وارد خاک ارمنستان میشوند .بر این
اســاس ،خــودروهــای ارمنی خواهند توانست
وارد خاک ایران شوند و از بندر عباس در خلیج
فارس محمولههایشان را عبور دهند .در عوض،
ارمنستان نیز عوارض گمرکی را برای خودروهای
ایرانی کاهش خواهد داد .به گفته وی ،درخصوص
این یادداشت تفاهمی حاصل شده است.

بازارخودرو روی ریل گرانی
خبرآنالین -قیمت ها در بــازار خــودرو در یک
هفته گذشته روند صعودی را ثبت کرد به طوری
که پراید  131از  140به  141میلیون ،پراید
 132از  133به  134میلیون ،پژو  206تیپ
 2از  248به  253میلیون و سمند ال ایکس از
 245به  248میلیون تومان رسید.

راهکار چینی ها برای پایین آوردن
اجاره مسکن
گ دونگ که پرجمعیتترین
فارس -استان گوان 
استان چین به شمار میرود ،دیروز اعالم کرد،
قصد دارد در دو شهر بــزرگ خــود به نا مهای
گوانگژو و شنژن  10درصد زمینهای موجود
را برای ساخت مسکن با اجاره ارزان اختصاص
دهد .این استان میخواهد از این طریق مسکن با
اجاره ارزان فراهم کند چرا که تقاضا برای مسکن
به خصوص در میان جوانان به شدت افزایش
یافته است.

پشت پرده فساد کاالها در گمرک و انبارهای اموال تملیکی چیست؟
بازدید کرد.وی اظهار کرد :وضعیت انبارهای
امــوال تملیکی بــرای مــردم غیرقابل تحمل
است و باید فوری به این وضعیت سر و سامان
داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل
این مشکل آمادگی دارد.محسنی اژ های با
اشــاره به اظهارات مسئوالن سازمان اموال
تملیکی برای بالتکلیفی دو هزار پرونده در
سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام
قضایی برای تعیین تکلیف برخی کاالها ،به
مسئوالن تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه
دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری
کنند .هفته گذشته معاون گمرک از فاسد
شدن  120هزار تن کاال در گمرک خبر داده
بــود .بخشی از این کاالها به دلیل اختالف
دستگاه ها در اختصاص ارز برای واردات آن
ها دپو و به تدریج فاسد شده است .همچنین
وزیر اقتصاد نیز از فاسد بودن  140هزار تن
ذرت در انبارهای گمرک خبر داد و اعالم کرد
که این کاالها از ابتدای ورود فاسد بودند.
در این دیدار یکی از مسئوالن سازمان اموال
تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت های
این مجموعه و پرونده های آن اظهار کرد :از
مجموع پرونده های فاقد حکم  571فقره
مربوط به دادســرا و دادگستری و دو هزار و
 101پرونده نیز مربوط به تعزیرات و هزار
و  169پرونده هم مشمول ماده  21قانون
مــبــارزه با قاچاق میشود که تصریح دارد
کاالهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون
تومان که شعبه رسیدگی کننده نــدارنــد و

بازار خبر

رکوردشکنی قیمت مواد غذایی
جهانی
صاحب کاال نیز در مدت مشخصی پیگیری
نمی کند ،بر اســاس نظر وزارت بهداشت
فروخته یا امحا می شود که  90درصــد این
کاالها امحا می شود.این در حالی است که
تاخیر در رسیدگی قضایی به برخی پرونده
ها نیز در معطل ماندن کاالها در انبارهای
سازمان اموال تملیکی موثر است .میرمعینی
معاون سازمان اموال تملیکی اوایل امسال در
گفتوگو با خبرگزاری فارس ،با اشاره به موانع
و مشکالت سازمان جمع آوری و فروش اموال
تملیکی بــرای تعیین تکلیف امــوال منقول،
اظهار کرد :یکی از این موانع افزایش چشمگیر
هزینه نگهداری کاالها در انبارها به دلیل
طوالنی شدن دریافت احکام و آرای قطعی
موضوع ماده ( )53قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز است که در همین خصوص اواخر سال
 99رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری به
مراجع رسیدگی کننده دستورات الزم جهت
تسریع در صدور حکم قطعی یا دستور فروش
کاالها را صادر کردند .وی افزود 60 :پرونده

بالتکلیف در استان تهران بیش از  50درصد
ظرفیت انبارهای استان را اشغال کرده است
که باید  102کانتینر حــاوی کــاال ،دو انبار
مملو از کاالهای تاریخ گذشته و فاسد و مواد
غذایی با شرایط نگهداری نامناسب را که
همگی نیازمند صدور حکم از سوی مراجع
رسیدگی کننده است به آن افزود .ماجرای
تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبارهای
سازمان اموال تملیکی در دوره قبل ریاست
دستگاه قضا نیز مطرح بود و آیت ا ...رئیسی
نیز بازدیدی از این انبارها داشت  .در عین
حال آتش سوزی گسترده  15تیر امسال در
یکی از انبارهای این سازمان در تهران که با
حضور  120آتش نشان اطفا شد و خسارت
های زیادی به بار آورد و همچنین بازدید مقام
های قضایی از این انبارها طی روزهای گذشته
دوباره بحث تعیین تکلیف این انبارها را داغ
کرده است .حال باید دید در پایان مهلت دو
هفته ای بــرای سامان دهی این انبارها تا
چه حد این مشکل قدیمی حل خواهد شد .

ایسنا -سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
(فــائــو) اعــام کــرد قیمت جهانی مــواد غذایی
تحت تاثیر افزایش قیمت غالت و روغــن های
گیاهی ،در اکتبر بــرای سومین ماه متوالی به
رکــورد باالی جدیدی در  ۱۰سال اخیر صعود
کــرد .قیمت کاالهای کشاورزی سال گذشته
تحت تاثیر برداشت کمتر و تقاضای قوی به میزان
چشمگیری افزایش یافت.

مراقب پیامکهای جعلی
«سهمیه سوخت جبرانی» باشید
ایسنا -همزمان با اعــام وزیــر نفت مبنی بر
تخصیص  10لیتر سهمیه ویژه سوخت جبرانی
به مالکان خودروها و موتورسیکلت ها ،افرادی با
ارسال پیامک و اخبار جعلی ،مردم را به سایتها
و لینک هــای جعلی بــرای ثبت نــام «سهمیه
سوخت جبرانی» هدایت میکنند و از این طریق
اطالعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به
سرقت میبرند.

