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 فروش اجباری کاال همراه با 
هر کاالی دیگر تخلف است

توسعه ایرانی - رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان گفت: فروش اجباری هر کاالیی با کاالی 
دیگر تخلف و خالف قانون است، لذا باید رفتار همه 
عوامل فروش و توزیع کنندگان و نمایندگی های 

عرضه مورد رصد قرار گیرد.
عباس تابش گفت: فروش اجباری هر کاالیی 
با کاالی دیگر تخلف و خالف قانون است. لذا باید 
رفتار همــه عوامل فروش و توزیــع کنندگان و 
نمایندگی های عرضه مورد رصد قرار گرفته و از 
انجام تخلف موضوعی به خصوص عرضه خارج 
از شبکه و گران فروشی جلوگیری شود. بدیهی 
است مسئولیت عملکرد کلیه ویزیتورها و عوامل 
پخش با واحدهای اصلی بوده و حتماً می بایست 
کنترل هــای الزم در این خصوص توســط این 

شرکت ها صورت گیرد.
    

روغن خوراکی سه کاره 
استاندارد نیست

توسعه ایرانی - معاون سازمان ملی استاندارد 
گفت: استانداردی برای روغن خوراکی با کاربرد 
»پخت و پز، ساالد و سرخ کردنی« با عنوان روغن 

سه کاره وجود ندارد.
مشخصات درج شده بر روی فرآورده روغن 
ســرخ کردنی با نام تجــاری »اولتــرا هایلی« 
محصول واحد تولیدی طبیعت سبز پارس کهن 
با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۱۵۲ با عنوان 
»روغن ســرخ کردنی- ویژگی هــا و روش های 

آزمون« مغایرت دارد.
بنا بر این گزارش، وحید مرندی مقدم، معاون 
نظارت بر اجرای اســتاندارد با بیان اینکه برای 
روغن های خوراکــی با کاربردهــای مختلف، 
استانداردهای ملی جداگانه تدوین شده است، 
گفت: استانداردی برای روغن خوراکی با کاربرد 
»پخت و پز، ساالد و سرخ کردنی« با عنوان روغن 

سه کاره وجود ندارد.
    

رئیس جمهور موافقت کرد؛
استخدام ۱۲ هزار نفر از 

فرزندان شهدا و جانبازان 
توسعه ایرانی - سازمان اداری و استخدامی 
کشور از موافقت رئیس  جمهوری با درخواست 
سازمان اداری و اســتخدامی برای استخدام ۱۲ 
هزار نفر از فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و 
باالتر خبر داد. معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه ای به 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران درخواست 
کرد باتوجه به بند )ج( مــاده )۸۷( قانون برنامه 
ششم توسعه، نسبت به استخدام ۱۲ هزار نفر از 
فرزندان شــهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و 
باالتر عالوه بر سهمیه مقرر در ماده )۲۱( قانون 

جامعه خدمات رسانی به ایثارگران اقدام شود.
استخدام این تعداد از فرزندان شاهد و فرزندان 
جانبازان ۷۰ درصد و باالتــر از طریق برگزاری 
آزمون اختصاصی بین آن دســته از فرزندان که 
فاقد شغل هستند، در تمام دستگاه های اجرایی 
اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و 
دستگاه های غیرمشمول و دارای مقررات خاص 

صورت خواهد گرفت.
    

پیش بینی درآمد ۳۶میلیارد دالری 
نفت و گاز در بودجه۱۴۰۰

فارس- دولت و سازمان برنامه و بودجه ۳۶.۴ 
میلیارد دالر صادرات نفت وگاز در الیحه بودجه 
ســال آینده برآورد کردند که سهم دولت ۱۷.۳ 
میلیارد دالر می شــود.  دولت در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ رقم صادرات نفت و میعانات گازی را 

۲.۳ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی 
از واگذاری دارایی های ســرمایه ای )نفت و گاز 
و میعانات( را ۱99 هزار میلیــارد تومان برآورد 
کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام ۴۰ 
دالری، تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی منظور کرده است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق 
توسعه ملی ســال آینده از صادرات نفت و گاز و 
میعانات ۳۸ درصد است که البته دولت پیشنهاد 
کرده این ســهم به ۲۰ درصد تقلیل یابد و مابه 
التفاوت ۲۰ تــا ۳۸ درصد به صــورت قرض به 

دولت برسد.

خبر اقتصادی
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در حالی که گزارش های رسیده 
از بــازار داللــت بر کاهــش قیمت 
مســکن رد برخی مناطــق و خروج 
ســرمایه گذاران از ابن بــازار داللت 
دارد اما آمارها همچنان روی ناخوش 
مســکن را به بی مســکنان نشــان 
می دهند . طبق آمارهای موثقی که 
مرکز آمار ایران منتشــر کرده است 
سهم بخش مسکن در هزینه خانوار 
در کل کشــور ۳۶ درصد است و در 

تهران ۴9 درصد! 
افزایش قیمت مســکن در تهران 
طی سه سال اخیر چه در حوزه اجاره 
و چه در حوزه خرید چنان سرسام آور 
بود که رونــد مهاجــرت از تهران از 
ســوی برخی خانوارها کلید خورد 
اما در حقیقت این اتفاق ســبب شد 
قیمت مسکن رد مناطق اطراف تهران 
رشدی چشمگیر و بی تناسب را شاهد 

باشــد و قیمت یک واحد مسکونی 
مســکن مهر در اطراف تهران تحت 
تاثیر این عوامل حتی تا یک میلیارد 
و پانصد میلیون تومان پیشروی کرد. 

تازه ترین آمار وزارت راه و 
شهرسازی چه می گوید؟

وزارت راه و شهرســازی در 
تازه ترین گــزارش خــود در حوزه 
مسکن، وضعیت ۱۰ ســال اخیر را 
مورد بررســی قرار داده  اســت. این 
گزارش نشــان می دهد سهم بخش 
مسکن در هزینه خانوار به باالترین 
میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده 
که نسبت به ســال ۱۳۸۸ به میزان 
۳.۴ درصد افزایش یافته اســت. این 
شاخص برای شــهر تهران در سال 
۱۳9۶ معادل ۴9 درصد بوده است. با 
توجه به این آمار و لحاظ این موضوع 
که قیمت مســکن از ســال ۱۳9۶ 
به بعــد دچار جهش شــده احتماال 
مسکن بیش از ۴9 درصد هزینه های 

خانوارها را در بر می گیرد و این یعنی 
پوچ شــدن نزدیک به نیمی از درامد 
یک خانوار در همــان زمان دریافت 

حقوق. 
ســهم باالی مســکن در بودجه 
خانوار در حالی طبــق گزارش های 
رسمی تایید شده است که در دیگر 
کشــورهای جهان اغلب مسکن نه 
کاالیی سرمایه ای که کاالیی مصرفی 
اســت و راهکارهای متعددی برای 
تســهیل خرید آن وجود دارد اما در 
ایران به دلیل آن کــه برخی از افراد 
از مســکن به عنوان جایگاهی برای 
سرمایه گذاری اســتفاده می کنند 
چنین معادله ای به هم ریخته است.

به عبارت دیگر در دوره های افزایش 
شــدید قیمتها در بازار مسکن،این 
سرمایهگذاران هستند که به دنبال 
خرید و مصون نگه داشتن پول خود 

از گزند تورم هستند.
 از ســوی دیگر اجــاره داری میز 

برای بخشی از جمعیت ایران محلی 
برای کســب درآمد تلقی می شود و 
اجاره داری غیرحرفه ای خود عاملی 
بــرای دامن زدن به قیمت هاســت. 
مهدی سلطان محمدی، کارشناس 
بازار مسکن معتقد اســت تا زمانی 
که عرضه و تقاضا همپوشانی الزم با 
یکدیگر را نداشته باشند، این شرایط 
در بازار مسکن برطرف نخواهد شد و 
بازار مسکن در طی دوره های زمانی 
با سیکل شوک قیمتی و سپس رکود 

بازار روبرو می شود .

وی در گفتگــو با توســعه ایرانی 
گفت: در نهایت همــه این عوامل به 
تشدید بحران برای مصرف کنندگان 
واقعــی و متقاضیان حقیقــی بازار 

مسکن منجر می شود.
 او با اشــاره به اینکه بازار مسکن 
ایران همچنــان از کمبود عرضه در 
برابر تقاضا رنج می بــرد، گفت: الزم 
است در حوزه تولید مسکن و تدابیر 

ویژه ای اندیشیده شود.
 بازار در حال تخلیه حباب 

قیمتی است؟ 
هرچند در گزارش ارائه شــده از 
سوی وزارت راه و شهرسازی متوسط 
قیمت مسکن رقمی باال و برای تهران 
در محدوده بیش از ۲۷ میلیون تومان 
در هر متر مربع گزارش شده است اما 
داده های آماری از بازار تهران نشان 
می دهد روند رو به رشد قیمت ها در 
آذرمــاه متوقف شــده و پیش بینی 
می شود در دی ماه نیز تخلیه حباب 

قیمتی در بازار ادامه یابد.
بررســی ها حاکــی اســت که 
میانگین قیمت معامالت مســکن 
در شهر تهران، روند صعودی دارد. به 
طوری که میانگین قیمت معامالت 
مســکن در شــهر تهــران در ۸ ماه 
نخست سال 9۸ معادل ۱۲ میلیون 
و ۶۱۷ هزار تومان بــوده و در ۸ ماه 
نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون 

و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.
تحوالت قیمت مســکن در شهر 
تهران نیز اختالف فاحشــی را نشان 
می دهد. بر اساس بررسی های انجام 
شده معامالت آبان ماه امسال حاکی 
از میانگین متوســط خرید و فروش 
یک متر مربع واحد مسکونی معادل 
۵9 میلیون و ۳9۸ هــزار تومان در 
منطقه یــک دارد و ایــن رقم برای 
منطقه ۱۸شــهر تهران معادل ۱۱ 

میلیون و 9۰۴ هزار تومان است.
متوســط قیمــت مســکن در 
کل کشــور برابــر بــا ۱۵ میلیون و 
۲۶۳ هــزار تومان بوده اســت. این 
قیمتها در قیاس با متوســط حقوق 

و دســتمزد در جامعه ایرانی بسیار 
باالست و مشــخص می کند مسکن 
همچنان گران قیمت ترین و دســت 
نیافتی تریــن کاالی جامعه ایرانی 

است . 
حاال اما در چنین شرایطی رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک تاکید دارد 
قیمت مســکن در هفته های اخیر 
کاهشی ۱۵ درصدی را تجربه کرده 
است و به شــماره معامالت مسکن 
در آذرماه اشاره می کند و می گوید: 
در آذرمــاه امســال در تهران حجم 
معامالت ۷۵ درصد و در کل کشــور 
۳۳ درصد نســبت به زمان مشــابه 
ســال گذشــته کاهش یافته است 
از کاهــش حجم معامــالت چنین 
نتیجه می گیرد که بازار آماده کاهش 
قیمت ها چرا که خریــداری وجود 
ندارد. مصطفی خســروی همچنین 
می گویــد:در ۲۲ روز ابتدایی آذرماه 
۲۰9۵ قرارداد خرید و فروش ملک 
در تهران به امضا رســیده است که 
حتی در قیاس با ماه قبل نیز کاهش 
بیش از ۵۸ درصدی را نشان می دهد. 
او در پاسخ به این سوال که بیشترین 
کاهش قیمت در کدام مناطق تهران 
رخ داده است می گوید در مناطق ۱۳ 
و شش که مناطق بسیار گرانقیمت 
و عمدتاً اداری هســتند قیمت ها به 
طور محسوسی کاهش یافته است. 
نه تنها رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امالک بلکه فعــاالن این بــازار نیز 
می گویند قیمت ها در مناطق بسیار 
گران تهــران در حــال کاهش و در 
 مناطق ارزانتر تهــران در حال ثبات 

و تعطیل هستند.

مسکن همچنان مهمترین کاالی خانوار ایرانی

نیمیازدرآمدتهرانیهاصرفمسکنمیشود

فعاالن بازار مسکن 
می گویند قیمت ها در 

مناطق بسیار گران تهران 
در حال کاهش و در مناطق 
ارزانتر تهران در حال ثبات 

و تعطیل هستند

در دوره های افزایش شدید 
قیمتها در بازار مسکن،این 
سرمایه گذاران هستند که 

به دنبال خرید مسکن و 
مصون نگه داشتن پول خود 

از گزند تورم هستند

نرگس رسولی 

خبر

خبر

رییس کل بانک مرکزی گفت: پروژه بزرگ و 
مهم ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح، 
امروز )یکشنبه( به پایان رسید. به گزارش ایرنا، 
»عبدالناصر همتی« در یادداشــتی در یکی از 
حساب های خود در فضای مجازی با اعالم  این 
مطلب افزود: »چند وقت گذشــته اعالم کرده 
بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانک های 
انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسســه 

اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد.«

وی افزود: صبح امروز با برگزاری مجمع بانک 
انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.

رییس کل بانــک مرکزی ادامــه داد: پروژه 
ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم 
بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در 
حوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه 
و خوب بانک های ادغامی، ســتاد کل نیروهای 
مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران 
تالشگر بانک سپه در طول دو سال و نیم گذشته 

به سرانجام رســید.وی گفت: انجام این پروژه، 
یکی از مهمترین برنامه های اصالح نظام بانکی 
بود که با تدابیر رهبر معــم انقالب و تاکیدات 
رییس جمهــوری با جدیت آغــاز و با یک کار 
فشــرده به یاری خداوند به نتیجه رسید و از 
همه افرادی کــه در به ثمر رســیدن این کار 

بزرگ همراهی کردند، قدردانی می کنم.
 طرح ادغام پنج بانک و موسسه مالی نظامی 
در بانک سپه با هدف ســاماندهی شبکه بانکی 

کشور از اواخر سال 9۷ آغاز و گام به گام اجرایی 
شد.۱۰ خرداد امســال بود که خبر ادغام بانک 
حکمت به عنوان نخســتین بانــک نظامی در 
بانک سپه منتشــر شــد و از همان زمان اعالم 
شــد که در گام بعدی قرار اســت چهار بانک و 
موسســه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد 
 و موسســه اعتباری کوثر نیز فراینــد ادغام را

 طی کنند.
 عالوه بر ادغام شعب، قرار است شرکت های 

زیرمجموعه بانک های وابسته به نیروهای مسلح 
نیز تعیین تکلیف شوند.

بانک های وابســته به نیروهای مسلح دارای 
۲۸۵ شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای 
راهکارهای انحــالل، ادغام، واگــذاری و ادامه 

فعالیت، این شرکت ها را تعیین تکلیف کند.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: باتوجه 
به اینکه امروز با وجود افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، 
ســاخت خودرو با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون 
تومان بی معنی است، دولت باید مفهوم خودروی 

ارزان قیمت را در برنامه های خود مشخص کند.
چندی پیــش، معــاون علمــی و فناوری 
رییس جمهوری از برنامه ریــزی برای طراحی 
خودروهای بــه روز و ارزان قیمت با اســتفاده از 
ظرفیت های داخلی کشور خبر داد. سورنا ستاری 
در نشست مشترک با وزیر صنعت و رییس گروه 
اقتصادی دفتر رهبر معظم انقالب درباره بررسی 
طرح تولید خودروی بــه روز و اقتصادی، افزود: 
ایجاد نوآوری با اســتفاده از طراحی های داخلی 
بیشتر خواهد شد و به همین دلیل، در طرح تولید 
خودروی ارزان قیمت و به روز بر طراحی با استفاده 

از ظرفیت های داخل کشور تاکید داریم.در این 
پیوند رییس انجمن تخصصــی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان خودرو کشور امروز 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصــادی ایرنا افزود: 
زمانی دالر یک هزار تومان قیمت داشت و پراید 
با قیمت ۶ میلیــون تومانــی، خودرویی ۶ هزار 
دالری و ارزان قیمت محسوب می شد.حمدرضا 
نجفی منش بیان داشت: امروز و با نرخ های فعلی 
دالر، پراید خودرویی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی 
محسوب  می شــود و خودروهای در همین بازه 
قیمتی، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار خرید 
و فروش می شوند. وی با بیان اینکه قیمت خودرو 
وابستگی مستقیم به نرخ دالر دارد، ادامه داد: پراید 
تا زمان حضور در خطوط تولید، جزو ارزان ترین ها 
در جهان محسوب می شد، اما اگر دولت به دنبال 

خودرویی ارزان تر است باید پرسید به چند دالر؟

این مقام صنفی یادآور شد:  شاید ارزان ترین 
خودروهای کنونی جهان، چهارچرخ های ساخته 
شده از سوی شــرکت تاتاموتورز هند باشد که با 
قیمت های بین دو هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار دالری 
فروخته می شود، اما از کمترین امکاناتی همچون 

کیسه هوا یا کولر برخوردار نیستند.
وی، قیمت گذاری فعلی خودروها از ســوی 
شورای رقابت را اشتباه توصیف کرد که منجر به 
ضرر و زیان خودروساز و قطعه ساز شده و تاکیدکرد:  
قیمت خودرو باید به یکی از دو شــیوه عرضه در 

بورس یا حاشیه بازار تعیین شود.
ارائه تسهیالت ارزان قیمت

نجفی منش با اشــاره بــه قیمت های کاذب 
خودرو در بازار، اما بازگشــت به قیمت های ۵۰ تا 
۶۰ میلیون تومانی برای ارزان ترین خودروهای 
بازار را غیرممکن دانست و تاکید کرد: دولت در این 

راستا باید با تعریف مکانیسم هایی از جمله ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت با دوره پرداخت طوالنی به 

حمایت مصرف کنندگان بپردازد.
وی تصریح کرد:  پایین نگه داشتن مصنوعی 
قیمت ها، در شــرایط فعلی بــا افزایش نرخ دالر 
و وابســتگی خودروها به مواد اولیه و تجهیزات 
خارجی که نیازمند تامین ارز هستند، فقط به زیان 
قطعه سازان و خودروسازان و فربه تر شدن دالالن 
می انجامد. رییس انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور همچنین 
به رشد چند برابری حجم نقدینگی سرگردان در 
دست مردم در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: 
بخش بزرگی از دالیل تورم، به همین دلیل است و 
اگر به دنبال بهبود وضعیت قیمت ها هستیم باید 
راهکاری برای این مساله بیابیم. وی مجدد تاکید 
کرد:  در موضوع خــودرو، دولت باید فکری برای 

اقشار آسیب پذیر جامعه بکند تا هم اقتصاد کارش 
را انجام دهد و هم فشاری به این اقشار وارد نشود.

شنیده ها حاکی است وزارت صنعت سه گزینه 
تولید میکروکارها )Micro Car(، تولید خودرو 
با موتور کم مصرف و موتورسیکلت های چهارچرخ 
را در دست بررسی دارد تا گزینه مناسبی را برای 

خانواده های ایرانی برگزیند.
برخی کارشناسان می گویند: در فضایی که 
کسب وکار و کل اقتصاد تحت الشعاع نرخ ارز قرار 
دارد، به چه چیز می توان ارزان اطالق کرد؟ زیرا در 
این مسیر با هزینه های به ظاهر ریالی )مثل تولید 
فوالد، مس، مواد پلیمری و غیره(  مواجه ایم که با 

نوسانات ارزی دچار تغییر می شوند.

رییس کل بانک مرکزی:

پروژه بزرگ ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح پایان یافت

نجفی منش :

 بازگشت به قیمت های 5۰ میلیون و ۶۰ میلیونی خودروها دیگر ممکن نیست


