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قیمتها در بازار مسکن ،از تابستان داغ تا زمستان سرد رکود

حجم نقدینگی به  1161هزار میلیارد ریالرسید

بر اساس گزارش مرکز آمار قیمت مسکن در تابستان  3/3درصد گران شد اما اتحادیه امالک میگوید در پاییز و زمستان باز هم رکود حاکم شد

مرجان اسالمی فر

گزیده
جديدترين محصوالت خانواده
گلكسي  Aسامسونگ
رونمايي شدند

ëëکارشناسحوزهمسکن:درستاستکهمصالحساختمانی
و دســـتمزد کارگران در بخش مسکن گران شده است ولی بازار
کشش هیچ رشـــد قیمتی را ندارد و بهعنوان فردی که سالها در
این حـــوزه فعال بودهام پیشبینی میکنم که قیمت مســـکن
باالتر از نرخهای فعلی نخواهد رفت

زمیـــن یـــا زمین ســـاختمان مســـکونی
کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران 4میلیون
و  541هزار تومان با میانگین مســـاحت
 ۲۷۷مترمربع بوده اســـت که نسبت به
فصـــل قبل 0/2درصد کاهش و نســـبت
به فصل مشـــابه ســـال قبل 3/3درصد
افزایـــش داشتهاســـت .همچنین تعداد
معامـــات فـــروش زمیـــن یـــا زمیـــن
ساختمان مســـکونی کلنگی انجام شده
از طریـــق بنگاههـــای معامـــات ملکی
در شـــهر تهران نســـبت به فصـــل قبل
 ۲۱درصـــد افزایـــش و نســـبت به فصل
مشـــابه ســـال قبل  ۵.۳درصـــد ،کاهش
داشته است.متوســـط قیمت فروش هر
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده
از طریق بنگاههـــای معامالت ملکی در

شهر تهران  ۴۲۷۲۵هزار ریال با میانگین
مســـاحت  ۸۸مترمربع و متوســـط عمر
بنـــای ۹ســـال بوده اســـت که نســـبت به
فصل قبل  0/8درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  ۶درصد ،افزایش داشته
است ،همچنین تعداد معامالت فروش
زیربنای مسکونی انجام شـــده از طریق
بنگاههـــای معامـــات ملکی در شـــهر
تهران نســـبت به فصل قبل  25درصد
و نســـبت بـــه فصل مشـــابه ســـال قبل
۲۲درصد ،افزایش داشته است.
همچنیـــن تعـــداد معامـــات اجاره
زیربنای مسکونی انجام شـــده از طریق
بنگاههـــای معامـــات ملکی در شـــهر
تهران نسبت به فصل قبل  34/2درصد
و نســـبت بـــه فصل مشـــابه ســـال قبل
4/4درصد ،افزایش داشته است.

تنها یکدهم درصد از 100هزار پرونده حقوقهای نجومیتخلف داشت
گـــروه اقتصـــادی  /روز گذشـــته در
سومین «همایش ملی اســـتانداردهای
حسابداری بخش عمومی» که با حضور
رئیس دیوان محاسبات کشور و خزانهدار
کل کشـــور برگزار شـــد ،استانداردشـــدن
فرآیندهـــای نظارتـــی و حســـابداری
بهعنوان یکی از راههای مقابله با فساد و
تخلف معرفی شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور دراین
همایش با اشاره به موضوع حقوقهای
نامتعـــارف گفت که از  100هـــزار پرونده
حقوقهای نجومی تنهـــا درکمتر از یک
دهم درصد تخلف صورت گرفته است.
عادل آذر در ســـومین همایش ملی
دستاوردهای حسابداری بخش عمومی
افـــزود :اگر نگاهـــی به هزینههـــا و فواید
دســـتگاههای نظارتـــی مانند ســـازمان
حسابرســـی داشـــته باشـــیم بر اســـاس
تحقیقـــات انجـــام شـــده در کشـــورهای
خارجـــی در صـــورت نبود دســـتگاههای
نظارتی میـــزان تخلفات تـــا  200درصد
افزایش مییافت .بر اســـاس تحقیقاتی
که در داخل کشور انجام شده در صورت
نبود این دستگاهها تخلفات تا  100برابر
افزایـــش مییافت.وی افزود :اما ســـؤال
این اســـت که چرا با وجود دســـتگاههای
متعدد نظارتی فســـاد با ایـــن حجم در
کشور وجود دارد.

رئیـــس دیوان محاســـبات ادامه داد:
این در حالی اســـت که مدیران بسیاری
معتقدنـــد  ،آنها یک ســـاعت کار انجام
میدهند و  23ســـاعت دیگر مشـــغول
پاســـخگویی بـــه دســـتگاههای نظارتی
هستند .عادل آذرافزود :مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفســـنجانی همیشه میگفتند
مردم خودشان بهترین ناظران هستند و
کارها را به مردم بسپارید ،آنها میدانند
چگونه از اموال خود نگهداری کنند.
آذر بـــا بیان اینکه نظام حســـابداری
در بخش عمومی ایجاد شـــده اســـت تا
حکمرانی شایســـته محقق شـــود گفت:
نظـــارت وظیفـــهای اســـت که از ســـوی
مردم به کارگزاران خود در دســـتگاههای
نظـــارت واگذار شـــده اســـت .وی افزود:
متأســـفانه امروز در گفتـــار بعضی افراد
ایـــن گونه مطرح میشـــود که فســـاد در
کشور سیستمی شـــده است در حالی که
این موضوع صحیح نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان
اینکه هیچ تفکیکی بـــه لحاظ ماهیتی و
فلسفه وجودی بین دستگاههای نظارتی
وجـــود ندارد گفت :بررســـی پیشنیازها
و هماهنگـــی این دســـتگاهها از الزامات
پیشـــبرد اهـــداف دســـتگاههای نظارتی
اســـت .آذر افزود :بـــاورم این اســـت که
نظامـــات کنتـــرل داخلی دســـتگاههای

نتوانســـته در برهـــه بحرانـــی عملکـــرد
درستی داشته باشد.
آذر با اشـــاره به لزوم هماهنگی بین
دســـتگاههای نظارتـــی مختلـــف گفت:
یکـــی از گرفتـــاری های مـــا درخصوص
حقوقهـــای نجومـــی ایـــن اســـت کـــه
هماهنگـــی در گـــزارش نهایـــی ایـــن
دســـتگاهها وجود نـــدارد .بهعنوان مثال
مدیر مربوطه به هر کدام از دستگاههای
نظارتی یک جواب داده است و پاسخی
که به دیوان محاسبات قانعکننده است
برای دیگر دســـتگاه نظارتی عین فســـاد
تلقی شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان
اینکه یک برنامه جامع نظام حسابرسی
تعریف شود گفت :باید کارگروه خاصی
بـــرای موضـــوع هـــای خاصـــی ماننـــد
حقوقهای نجومی تشـــکیل شـــود .وی
افزود :بر همین اســـاس بهتر بود درباره
موضوع حقوق های نجومی یک گزارش
مشـــترک با امضای مســـئوالن مرتبط از
3قوه ارائه میشـــد .آذر ادامه داد :از بین
 100هزار مورد در خصوص پرونده حقوق
های نجومی تنهـــا در یک دهم درصد از
موارد تخلف صورت گرفته است.
ëëحســـابداری تعهـــدی ارائـــه گـــزارش
عملکردرابهمردممیسرمیکند
خزانـــه دار کل کشـــور میگویـــد،

کاالها نیزدر مجموع از این ســـه دســـته محصوالت
از نظـــر وزنی و ارزشـــی کمتـــر بودند امـــا صادرات
همین محصوالت ســـبب شـــدند تا تـــراز بازرگانی

بزرگترین شرکت نفت لهستان در راه ایران

پس از امضای قرارداد فروش نفت با  ۲پاالیشـــگاه لهستانی ،هیأتی
ت نفتی لهستان برای امضای
متشکل از مدیران ارشد بزرگترین شرک 
قرارداد توســـعه میادین نفتی ایران تا چند روز آینده به تهران ســـفر
میکند .به گزارش مهر ،بزودی هیأتی متشـــکل از مدیران ارشد یکی
از بزرگترین شـــرکتهای نفتی این کشـــور اروپایی برای نهایی کردن
قرارداد توسعه یک میدان نفتی به تهران سفر میکنند.

بدهیهای خارجی دولت به  ۸۰۰۰میلیون دالر رسید

آمارهای منتشـــر شده از ســـوی بانک مرکزی حکایت از این دارد که بدهیهای
خارجی(تعهدات بالفعل) کشور در پایان آبان ماه به ۸هزار و یک میلیون دالر
رسیده که بر این اساس ،سهم بدهیهای کوتاهمدت دو هزار و  ۷۶۹میلیون دالر
و ســـهم بدهیهای میانمدت و بلندمدت نیز  ۵هزار و  ۲۳۲میلیون دالر است.
به گزارش مهر ،دراین میان ،متوســـط ماهانه نرخ فروش دالر در بازارهای بین
بانکی و آزاد در آبان ماه نیز اعالم شـــده اســـت که بر این اســـاس ،نرخ بازار بین
بانکی  ۳هزار و  ۱۸۶.۴تومان و در بازار آزاد ۳ ،هزار و  ۶۴۲.۲تومان بوده است.

ëëداراییهای خارجی به  ۵هزار و  ۶۷۳هزار میلیارد ریال رسید

افزایش تقاضا برای پتروشیمی ایران در اروپا

حسابداری تعهدی و بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد ،ارائه گزارش به آحاد جامعه
درباره چگونگی هزینه کـــرد درآمدهای
نفتـــی ،مالیاتها و ...را بهطور روشـــن و
شفاف میسر میکند.
سیدرحمتاهللاکرمیدراین همایش
افزود ،بودجهریزی مبتنی بر عملکرد جز
با تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری
تعهدی به ســـرانجام نمیرسد .به گفته
این مقام مســـئول ،هرچنـــد برای بهبود
و ارتقـــای سیســـتم حســـابداری بخش
دولتـــی از حدود  20ســـال گذشـــته در
بســـیاری کشورهای پیشـــرفته و توسعه
یافته جهان اقدام شده ،اما جرقههای
نخســـتین آن در ایران از ســـال 1387
زده شد.

تراز بازرگانی  9ماهه به مثبت  15میلیارد دالر رسید

طی  ۹ماهه نخســـت امســـال تراز بازرگانی ایران به
مثبـــت  ۱۵میلیارد و  ۴۳۱میلیـــون و  ۲۰۵هزار و ۳۰
دالر رســـید که در این میـــان کشـــورهای واردکننده
محصوالت ایران مانند چیـــن ،امارات ،کره و ترکیه
جزو عمد ه کشورهای واردکننده عنوان محصوالت
و کاالها از ایران نیز بودند.
به گزارش ایســـنا و بر اســـاس آمـــار گمرک طی
 ۹ماهه نخســـت امســـال بالغ بر  ۸۱میلیـــون و ۱۱۸
هزار تن انواع کاالهـــا و محصوالت مختلف نفتی و
غیرنفتی به ارزش  ۲۷میلیارد و  ۷۱۳میلیون و ۱۲۳
هـــزار و  ۶۷۵دالر بـــه بیش از  ۳۴۵کشـــور مختلف
صادر شده است .در حالی که در همین بازه زمانی
 ۹میلیـــون و  ۵۰۷هزار تن انواع کاالها و محصوالت
مختلف به ارزش  ۱۲میلیـــارد و  ۲۸۱میلیون و ۹۱۸
هزار و  ۶۴۵دالر در فهرست واردات ثبت شد و این
آمار نشان میدهد که تراز بازرگانی ایران در  ۹ماهه
نخست امسال به بیش از  ۱۵میلیارد و  ۴۳۱میلیون

معـــاون وزیـــر راه وشهرســـازی و مدیرعامل شـــرکت مادر تخصصـــی عمران
شـــهرهای جدید گفت :ســـاخت و تکمیل واحدهای مسکن مهر مخصوصاً در
شهرهای جدید رها نشده و عملکرد دولت یازدهم در این زمینه قابل مقایسه با
توگو با ایرنا ،افزود :تکمیل واحدهای
دولت سابق نیست.محسن نریمان در گف 
مســـکن مهر نیاز به کمک همه دســـتگاهها و همچنین انجـــام تعهدات مالی
متقاضیان دارد .وی ادامه داد :وقتی پیشـــرفت اجرای این واحدها به  92درصد
رسیده یعنی کارها درحال انجام است و بزودی به صد درصد میرسد .معاون
وزیر راه وشهرسازی انجام طرحهای زیربنایی و روبنایی مورد نیاز این واحدها را
از اهداف دولت تدبیر و امید ذکر و بیان کرد :تالش دولت یازدهم در این اســـت
که واحدهای مسکن مهر با کیفیت مناسب تحویل متقاضیان شوند.

بر اســـاس اعالم بانک مرکزی ،میزان داراییهای خارجی کشور در آبان ماه
ســـالجاری به  ۵هزار و  ۶۷۳.۵هزار میلیارد ریال رسیده است.بدهی بخش
دولتی نیز  ۲۰۹۰هزار میلیارد ریال را نشان میدهد.

بر اساس آمار گمرک

و  ۲۰۵هزار و  ۳۰دالر رســـیده است اما از سوی دیگر
میتوان گفت که واردات محصوالت مختلف طی 9
ماهه نخست امسال گرانتر و صادرات ارزانتر شده
اســـت .البته تراز بازرگانی کاالهای غیرنفتی (بدون
احتســـاب نفـــت و تجـــارت چمدانی) طـــی ۹ماهه
امســـال تقریباً به صفر رسیده است در حالی که در
 ۹ماهه سال گذشته همین عدد به حدود منفی دو
میلیون دالر رسیده بود ،چرا که مقایسه این آمارها
نشان میدهد که در این بازه زمانی میزان صادرات
قطعی کاالهای غیرنفتی کشور به بیش از  ۹۱هزار و
 ۲۶۲تن به ارزش  ۳۱میلیون و  ۵۹۳دالر رســـیده و
این در حالی اســـت که میزان واردات کشـــور در این
مدت به  ۲۴هـــزار و  ۸۶۷تن به ارزش ۳۱میلیون و
 ۵۳۸هزار دالر رسیده است.
گرچـــه در آمار صادرات قطعی  ۹ماهه امســـال
محصـــوالت پتروشـــیمی ،میعانـــات گازی و گاز
طبیعی بیشترین سهم را (معادل) داشتهاند و سایر

رئیس اتحادیه فروشندگان تهیه و توزیع گوشت گوسفندی به افزایش
 30تـــا 40هزار ریالی قیمت هر کیلوگرم گوشـــت قرمز در هفتههای
اخیر اشاره و اعالم کرد که با اقدام های ستاد تنظیم بازار ،قیمت هر
کیلوگرم گوشت قرمز به 390هزار ریال کاهش یافته است .به گزارش
پایگاه اطال ع رسانی اتاق اصناف ایران« ،علی اصغر ملکی» اضافه
کرد :ســـتاد تنظیم بازار ،گوشت قرمز را با قیمت  315هزار ریال وارد
بازار کرد و موجب شـــد تا قیمت گوشت نســـبت به هفته پیش 10تا
20هزار ریال کاهش یابد .وی درباره اینکه گفته میشود گوشت قرمز
با قیمت  315هزار ریال در هر کیلو در بازار مشـــاهده نمیشـــود نیز
گفت :گوشت قرمز با این قیمت در هر فروشگاه و میدانی توزیع شود
و تأثیر خود را در بازار نشان میدهد.

پیشرفت مسکن مهر به  92درصد رسید

عکس :ایرنا

سامســـونگ در روزهـــاي ابتدايـــي
ســـال  2017جديدترين محصوالت
خانـــواده گلكســـي را رونمايـــي كرد.
اين گوشـــيها با نام آشـــناي ســـري
 Aمعرفـــي شـــدند ،امـــا تحـــول در
طراحي ،بهبـــود دوربينها و افزايش
ظرفيت باتري از مدل  2017سري A
محصولي نو و متفاوت ساخته است.
مـــدل  A7بـــا ابعـــاد  5/7اينـــچ،
گلكســـي  A5در انـــدازه  5/2اينچي
و گلكســـي  A3در ابعـــاد  4/7اينـــچ
عرضه شدهاند.
ديجيكو ،مدير بخش تلفن همراه
شـــركت سامســـونگ الكترونيكـــس
در مـــورد مدلهـــاي  2017ســـري A
ميگويد« :سامســـونگ همواره براي
كســـب اعتماد و اطمينان مشتريان
خـــود ســـعي در توليـــد و عرضـــه
محصوالتي پيشـــرفته داشته است و
تازهترين گوشيهاي خانواده گلكسي
 Aشاهد بر اين مدعاست ».به گفته
مدير ارشـــد بخـــش ارتباطات تلفن
همراه سامسونگ طراحي يكپارچه
و منحصـــر به فرد گوشـــيهاي 2017
موجـــب شـــده تـــا بـــا وجـــود اضافه
شـــدن چنديـــن ويژگي جديـــدي كه
موردعالقـــه و درخواســـت كاربـــران
بـــود ،ايـــن محصـــوالت بـــا همـــان
ســـبك و ســـياق كـــم نظير ســـري A
رونمايي شوند.
جديدتريـــن ســـتارههاي كهكشـــان
سامســـونگ بـــا برخـــورداري از قاب
فلزي و بهرهگيري از فناوري شيشـــه
 3بعـــدي ( )3D glassنمايشـــگر
ســـوپر آمولد ( )Super AMOLEDاز
طراحي ممتاز گوشـــيهاي پرچمدار
پيشين اين شركت را به ارث بردهاند.
طراحي دســـتگاه به گونهاي است كه
با حذف حاشـــيه و برجســـتگيهاي
دوربين و دكمه هوم در بدنه دستگاه،
محصولي نازكتر و كم حاشيهتر در
اختيار كاربران قرار بگيرد.
جديدتريـــن گوشـــيهاي هوشـــمند
ســـري  Aسامســـونگ در چهار رنگ
مشـــكي ،طاليـــي ،آبيآســـماني و
صورتي طراحي و عرضه شدهاند.

نیمنگاه

ëëرئیـــس اتحادیـــه امـــاک:در تابســـتان قیمت مســـکن در
حوزههای خرید و اجاره گران شـــد ولی با شروع فصل پاییز سیر
کاهشی قیمتها آغاز شد به گونهای که قیمت زمین و مسکن
دقیقاً 3/3درصد و اجاره بیش از  10درصد ارزان شد

رئیس دیوان محاسبات:

اجرایـــی یـــا کامـــل مســـتقر نشـــده یـــا
مدیران به اجرای آن بـــاور ندارند .البته
دادرســـیهایی که در دیوان محاســـبات
انجام شده این موضوع را تأیید میکند.
وی افزود :متأســـفانه کیفیت نظارتی در
دســـتگاههای اجرایی بـــه لحاظ جنس و
نوع اجرا نیز محل انتقاد است.
رئیـــس دیوان محاســـبات کشـــور با
اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از نگرانی های
الیحـــه بودجـــه ســـال  96رقـــم هـــزار
میلیـــارد تومانـــی آن اســـت گفـــت :اگر
نظام بودجهریزی نوین را مســـتقر کنیم
حداقـــل بـــه لحـــاظ شـــفافیت گام های
بلندی برداشته شده و موازی کاری تا حد
زیادی کاهش پیدا میکند .آذر تأکید کرد:
امروز با پیچیده شـــدن فضا و انبوه شدن
اطالعات نظارت های موردی پاســـخگو
نیســـت و تنهـــا بایـــد مکانیـــزم نظارتی
الکترونیکیمستقرشود.
رئیس دیـــوان محاســـبات کشـــور با
اشـــاره به موضوع حقوق هـــای نجومی
گفت :اگر نظامات هوشـــمند نظارتی در
دســـتگاههای اجرایی مستقر میشد دو
سال پیش از وقوع دریافتهای نجومی
باید هشدارهای مربوطه به مدیران داده
میشـــد .وی افزود :متأســـفانه ســـامانه
«سنا» در دیوان محاسبات وجود داشته
امـــا بـــه دلیل نرســـیدن اطالعـــات الزم

بانـــک مرکزی اعـــام کرد :حجم نقدینگی کشـــور در
اخبار
پایان آبان ماه امســـال به  11618.2هزار میلیارد ریال
رســـید که در مقایســـه بـــا مهرماه امســـال 0.3درصد
کاهش دارد .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
بر اســـاس گزیدههای آماری منتشـــره بانک مرکزی،
حجم نقدینگی در پایان هشـــت ماه نخســـت امســـال (پایان آبان ماه) نسبت
به پایان ســـال (1394اســـفندماه) رشـــد  14.2درصدی داشته است .رشد حجم
نقدینگی در مهر ماه امسال به  28.3درصد رسیده بود و این رقم در پایان آبان
ماه  28درصد اعالم شـــد که کاهـــش  0.3درصدی دارد و بـــرای چهارمین ماه
متوالی روند صعودی آن منفی شده است.

گوشت قرمز در بازار ارزان شد
عکس :مهر

گزارش مرکز آمـــار که جمعبندی فصل
تابستان اســـت نشان میدهد که قیمت
فـــروش زمیـــن و مســـکن  3/3درصد و
اجاره بهـــا  9/9درصد افزایش یافته بود.
امـــا این افزایشهـــا برای فصـــل پاییز و
زمســـتان هم ادامه داشته است؟رئیس
اتحادیـــه امالک کشـــور رشـــد قیمت در
فصول پاییز و زمستان را تأیید نمیکند و
از رکود صحبت میکند.ولی طرف دیگر
این ماجرا مردم هســـتند که از وضعیت
قیمتهـــا بخصـــوص اجـــاره گالیههای
زیادی دارند و میگویند اجاره بها در حال
پرواز اســـت و دیگـــر حقوقها کفاف یک
ماه اجـــاره واحد مســـکونی را نمیدهد.
منظور مســـتأجران ،خانههای آنچنانی
نیســـت بلکـــه از واحدهـــای مســـکونی
60متـــری چنـــد ســـال ســـاخت حـــرف
میزنند که قیمت آنها بدون هیچ معیار
مشخصی سر به فلک کشیده است.
رئیس اتحادیـــه امـــاک در این باره
به «ایران» توضیح میدهد:در تابستان
قیمـــت مســـکن در حوزههـــای خرید و
اجـــاره گران شـــد ولـــی با شـــروع فصل
پاییز سیر کاهشـــی قیمتها آغاز شد به
گونهای که قیمت زمین و مســـکن دقیقاً
 3/3درصـــد و اجاره بیـــش از  10درصد
ارزان شـــد .حســـام عقبایی بیش از آنکه
نگران وضعیت قیمت مســـکن باشـــد
از عمـــق پیدا کـــردن رکود نگران اســـت.
وی میگویـــد :گزارشهـــای ثبت شـــده
از فـــروش ملک نشـــان میدهـــد که در
شـــهر تهران و در مقایسه با سال گذشته
14درصـــد از حجم معامالت کم شـــده
اســـت .این حجم در کل کشـــور افت 50
درصدی را نشان میدهد .این خبر بسیار
بدی اســـت چرا کـــه تداعیکننـــده رکود
است .در فصل تابستان خوشبین بودیم

که بازار تحرک خود راشـــروع کرده است
و به مرور تقاضا برای عرضههای موجود
پیدا میشـــود ولی این روزها پیام خوبی
از بازار نمیگیریم.وی افزود:ســـیگنالها
گویای آن است که بازار ترجیح میدهد
به رکود موجود ادامه دهد .لذا از این پس
فروشندگان ملک با چالشهای بیشتری
روبهرو خواهند شد.مالکان برای فروش
ملـــک خود باید قیمتهـــا را کم کنند یا
انتظاربکشند.
ëëچه کسانی مقصر گرانی هستند
بنگاههای امالک هـــم از رکود حرف
میزننـــد و میگویند هیـــچ زمان چنین
شـــرایطی را تجربه نکرده بودند.ولی در
عین حـــال برخی از بنگاههـــا از افزایش
قیمـــت و اجاره حرفهایـــی برای گفتن
دارند.آنهـــا در مصاحبه هایشـــان اظهار
کردنـــد وقتی قیمت مســـکن باال باشـــد
متقاضـــی ترجیح میدهد اقـــدام برای
خرید نکند.بهعنوان مثال میپرسند چرا
یک واحد مســـکونی حـــدود  68متر 15
ســـاله در منطقه امامت باید 70میلیون
پـــول پیـــش و  850هـــزار تومـــان اجاره
برایش تعیین شـــود؟یا بنـــگاه دیگری
میگویـــد یک ملک 80متـــری قدیمی
ســـاز در محدود خرمشهر  130میلیون
پـــول پیـــش با اجـــاره یـــک میلیـــون و
200هزار تومان باشـــد.وقتی مالکان در
قیمتها انصاف ندارند وضعیت بازار
اینچنین میشود.
رضـــا محمـــد صدیـــق یکـــی از
مشـــاوران امالک محدوده ســـیدخندان
گفت:مشاوران امالک برای آنکه فروش
داشته و کسب و کارشان رونق داشته باشد
همـــواره از صاحبان ملـــک میخواهند
از قیمتها بکاهنـــد ولی آنها از پول یک
خانه میخواهند هزاران کار انجام دهند
وبـــه قول معروف چالـــه چولههای خود
را پـــر کنند.ما هم مجبوریم به خواســـته

آنها احترام بگذاریم.مردم هم بهعنوان
مشـــتری در این گره کور بازار قرار گرفتند
به گونهای که نه راه پیـــش دارند و نه راه
پس.اجارهکننده گان و خریداران مسکن،
مشـــاوران امـــاک را مقصر گرانـــی بازار
میدانند و معتقدند آنها تعادل بازار را
با مشاورههای نادرست به هم ریختند.
ëëبازار کشش رشد قیمت ندارد
علیرضا ســـرحدی کارشـــناس حوزه
مســـکن حرفی قابل تأمـــل میزند.وی
بـــه «ایران» میگوید:درســـت اســـت که
مصالح ســـاختمانی و دستمزد کارگران
در بخش مســـکن گران شـــده است ولی
بازار کشـــش هیچ رشـــد قیمتی را ندارد
و بهعنـــوان فـــردی کـــه ســـالها در این
حوزه فعال بـــودهام پیشبینی میکنم
کـــه قیمـــت مســـکن باالتـــر از نرخهای
فعلی نخواهد رفت.قیمتهایی که باال
رفته از نـــرخ تورم ،قیمتهـــای جهانی
و دالر پیـــروی میکند.امـــا قیمتهـــای
بیشـــتر قابـــل توجیـــه نیســـت.وی در
البـــای صحبتهایـــش هشـــداری بـــه
تحلیلکنندگان بازار مسکن داد و گفت:
برخی تصـــور نکننـــد هر گونـــه افزایش
قیمت در مســـکن به منزله خارج شدن
از رکود است.فصل تابستان زمان نقل و
انتقال است اما خروج از رکود نمایههای
دیگـــری دارد که هنـــوز در بازار مســـکن
خودنمایی نکرده است.
ëëعرضه مسکن بیش از تقاضا است
بیژن کامـــوری دیگـــر تحلیلگر حوزه
مسکن درباره پیشبینی وضعیت بازار
به «ایران» گفت:اکنون عرضه مســـکن
بیش از تقاضا اســـت.لذا اگـــر بخواهیم
به صورت علمی و منطقی به بازار نگاه
کنیـــم قیمتها تغییـــری نخواهد کرد و
همچنـــان بازار شـــرایط با ثبـــات خود را
دنبال میکند.اما این احتمال وجود دارد
که قیمتها در مقطعی حباب گونه باال

برود.در این باره ضروی اســـت که دولت
سیاســـت کنترلی خود را قویتر کند تا در
این میان مردم متضرر نشوند.
ëëگـــزارش مرکز آمـــار از تابســـتانی که
گذشت
مرکـــز آمـــار ایـــران در گزارشـــی
تغییـــرات متوســـط نـــرخ فـــروش یک
متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی
کلنگـــی و اجـــاره بهـــا را اعـــام کرد.بر
ایـــن اســـاس ،افزایـــش  3/3درصدی
متوســـط قیمت فروش یـــک مترمربع
زمین یـــا زمین ســـاختمان مســـکونی
کلنگـــی و افزایش  ۶درصـــدی قیمت
فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی
در ایـــن گزارش بـــه چشـــم میخورد.
همچنین متوسط مبلغ اجاره بهعالوه
ســـهدرصد ودیعه پرداختی برای یک
مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان
 ۹۵نســـبت به تابستان ســـال قبل۹.۹ ،
درصد افزایش داشـــته است.بر اساس
ســـامانه اطالعات مدیریت معامالت
امالک و مســـتغالت کشـــور ،بنگاههای
معامـــات ملکـــی موظـــف هســـتند
مشـــخصات کلیـــه معامـــات خرید و
فروشـــی که ســـند آنها از طریـــق دفتر
ثبـــت اســـناد انتقال پیـــدا میکند را در
این سامانه ثبت نمایند؛ در این میان،
با توجـــه به اینکـــه کاهش یـــا افزایش
حجـــم (تعداد) معامـــات در مناطق
شـــهر تهران باعث کاهش یـــا افزایش
شـــدید متوســـط (حســـابی) قیمت در
ســـطح کل شـــهر میشـــود ،از متوسط
تعدیل شـــده (وزنی) که در آن ،وزن با
اســـتفاده از ســـهم واحدهای مسکونی
دارای ســـکنه محاســـبه میشـــود،
اســـتفاده شـــده تا بتـــوان با حـــذف اثر
حجـــم معامـــات ،تغییـــرات واقعی
قیمت را مشخص کرد.
متوســـط قیمت فروش هر مترمربع
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یک مقام مسئول از افزایش  ۱۰درصدی حجم صادرات پتروشیمی
از ابتـــدای امســـال خبـــر داد و گفت :تقاضا بـــرای خرید محصوالت
پتروشـــیمی ایران در اروپا ،افزایش یافته اســـت .به گزارش شـــرکت
ملی صنایع پتروشـــیمی ،علی محمد بساقزاده عضو هیأت مدیره
شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی درباره آخرین وضعیت صادرات
محصـــوالت پتروشـــیمی ایران ،گفـــت :روند صـــادرات محصوالت
پتروشیمی ایران بر اساس برنام ه ریزی انجام شده ،مسیر مطلوبی
را پشت سر میگذارد و تقاضا برای خرید از مجتمعهای پتروشیمی
در نقاط مختلف ایران از سوی کشـــورهای خارجی ،بویژه اروپاییها
افزایش یافته است.

صرفهجویی روزانه 9میلیون لیتری گازوئیل

رئیس ستاد مدیریت حملو نقل و سوخت کشور گفت :با اجرای طرحهای
پیمایش و حذف سهمیه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث به طور متوسط
روزانه بیش از  9میلیون لیتر گازوئیل در کشـــور صرفهجویی شـــد .به گزارش
پایگاه خبـــری وزارت راه و شهرســـازی ،مهدی نیکدار افـــزود :در مجموع با
اجرای طرح پیمایش ،روزانه هشت میلیون لیتر معادل 80میلیارد ریال و با
حذف سهمیه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ،روزانه یکمیلیون و200
هـــزار لیتر برابر با  12میلیارد ریال صرفهجویی شـــده اســـت که این موفقیت
دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی است .وی اظهارداشت :از مهرماه پارسال
طبق مصوبه بهمن ماه ســـال  1393هیأت وزیران ،قرار شـــد سهمیه ناوگان
بر مبنای عملکرد آنها تعیین شـــود؛ با حضور نمایندگان وزارتخانههای راه،
نفت ،کشـــور و ســـتاد ســـوخت ،این طرح با کالسبندی ناوگان حمل ونقل
عمومی از اول مهر  94براساس جدول سهمیهای کارگروه پیمایش ،سوخت
مورد نیاز آنها تخصیص یافت.

خط تولید سایپا در الجزایر به بهرهبرداری میرسد

ایران به ســـمت مثبت شدن حرکت کند و از حدود
مثبت پنج میلیارد دالر در اواســـط امسال به مثبت
۱۵میلیارد دالر برسد.

منابع محلی در الجزایر شامگاه سهشنبه اعالم کردند ،خط تولید
شرکت سایپا در الجزایر در ماه مارس سالجاری میالدی (اسفند/
فروردین) در اســـتان تیارت الجزایر به مرحله تولید میرســـد .به
گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری الجزایر ،مقامهای محلی استان
تیارت الجزایـــر افزودند :قرار بود این خط تولیـــد در ماه ژانویه به
بهرهبرداری برســـد ،اما به علت تغییر مکان ساخت شرکت ،خط
تولید ســـایپا در مـــاه مارس به مرحلـــه تولید خواهد رســـید .بنابر
گزارش خبرگزاری الجزایر ،محیالدین طاحکوت رئیس شـــرکت
الجزایری طاحکوت (سیما موتور) الجزایر گفت :هدف تنها تولید
خودروهای ســـایپا در الجزایر نیســـت بلکه الجزایر دروازهای برای
ورود خودروهای شـــرکت ســـایپا به بـــازار آفریقا خواهـــد بود .کل
حجم ســـرمایهگذاری در این طرح حـــدود  50میلیون دالر برآورد
میشـــود که سهم شرکت سایپا  25درصد و سهم طرف الجزایری
 75درصد ذکر شده اســـت.محصوالت مورد توافق برای تولید در
الجزایر شـــامل پنج مدل خودرو ســـواری (تیبا ،تیبا  ،2ساینا ،سایپا
 111و ســـایپا  )131و ســـه مدل وانت (پادرا ،سایپا  151و ریچ) و یک
مدل خودرو تجاری است.

