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 34هزار سپردهگذار صندوق پسانداز مسکن انصراف دادند

«ایران» از آخرین وضعیت گوشت وارداتی گزارش میدهد

گوشت دولتی در یک قدمی مردم

هزارتومانگرانترینگوشتدولتی
کســانی که در ســامانههای فروش گوشت
که قرار شــده زیر نظر وزارت صمت باشد،
ثبتنــامکنند در مــاه فقط یک بــار اجازه
خرید دارند .بر این اســاس قیمت گوشت
منجمد گوســاله با قیمت  ۲۹هــزار تومان
و گوشــت گوســفندی با توجــه به قطعات

سیاوش رضایی
خبرنگار

ایرنا

44

سامانهای برای توزیع گوشت وارداتی
راهاندازی خواهد شد
این سامانه قرار است فعالیت خود را
رسماً از  ۲۵بهمن ماه آغاز کند

و کشــور واردکننده از  ۳۶تــا  ۴۴هزار تومان
عرضه میشود و بستههای تحویلی  ۱.۵تا
 ۲کیلوگرم است.
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بهمنماهسامانهتوزیعگوشتراهاندازی
میشود
از آنجا که سایتها نتوانستند موفق عمل
کننــد وقیمت گوشــت بهصــورت متناوب
در بــازار در حــال افزایش اســت ،مســعود
بصیری مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین،
توزیــع ،تنظیــم بــازار و ذخایــر راهبــردی
وزارت جهــاد کشــاورزی گفته اســت برای
آنکــه بازار گوشــت ســاماندهی پیــدا کند،
ســامانهای بــرای توزیــع گوشــت وارداتــی
راهانــدازی خواهد شــد .چنــد روز قبل این
ســامانه در کارگروه تنظیم بــازار معرفی و
قرار شــد صفر تا صــد عملیــات واردات و
توزیع گوشــت قرمز وارداتــی از طریق این
ســامانه ثبت شــود.این ســامانه قرار است
فعالیــت خــود را رســماً از  ۲۵بهمــن ماه
آغاز کند.
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میلیونکیلوگوشتتوزیعمیشود
در راســتای کمبود گوشــت در بــازار ،فرهاد
دژپســند وزیــر اقتصاد گفته اســت در بندر
شــهید رجایی محموله گوشــتی به وزن ۱۶

میلیون کیلوگرم شناســایی شده که شامل
 ۶۱۹کانتینــر اســت.محمولهای دیگــر بــه
وزن  ۲.۵میلیــون کیلوگــرم نیــز شناســایی
شــده اســت .همچنین در گمــرکات دیگر
کشــور  ۲.۵میلیــون کیلوگــرم گوشــت
قرمــز شناســایی شــده اســت .دژپســند بــا
اشــاره بــه شناســایی مجموعــاً  ۲۱میلیون
کیلوگرم گوشــت در گمرکات کشور ،گفت:
گوشــتهای شناساییشــده تا یک هفته و
 ۱۰روز آینده به بازار مصرف عرضه میشود
که موجب شکستن قیمت خواهد شد.
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درصدسهمعشایرازتأمینگوشت
در حالــی کــه طی هفتههــای اخیــر گرانی
گوشــت به گردن عشــایر انداخته میشود
چــرا کــه آنهــا دام زنــده را بــه کشــورهای
همســایه میفروشــند ،کرمعلــی قندالی
رئیــس ســازمان امــور عشــایر کشــور گفته
است :ســهم عشــایر از تولید گوشت قرمز
کشــور حــدود  ۲۵درصــد اســت و هیــچ
اختاللــی در عرضــه دام زنــده و گوشــت
قرمــز تولید شــده توســط آنهــا به بــازار به
وجود نیامده اســت که بخواهیم تقصیر را
گردن آنهــا بیندازیم ،چراکه نه تنها تأخیر
در عرضه دام زنده هیچ ســودی برای آنها
ندارد بلکه عشایر نمیتوانند دامهای زنده
خــود را پس از پروار شــدن نگــه دارند و به
بازار عرضه نکنند.

تعداد واحدهای مسکونی  330درصد رشد کرده است
است .محمد اســامی افزود :میزان تراکم
خانوار در واحد مسکونی سال گذشته برابر
 1.059گــزارش شــده کــه این شــاخص در
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی  1.27بود که
این نشان دهنده بهبود وضعیت سکونت

کاهش ۱۱درصدیبدهیخارجیایران

گــزارش جدیــد بانــک مرکزی نشــان میدهــد که میــزان بده 
ی
خارجی کشــور نسبت به ابتدای امســال  ۱۱درصد کاهش یافته و
گزیده
به  ۱۰میلیارد دالر در پایان آذر رسیده است .بر این اساس ،میزان
بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشــور در پایان خرداد ماه به رقم  10میلیارد
و  34میلیون دالر رســیده اســت .از این رقم  3میلیارد و  174میلیون دالر مربوط به
بدهیهای خارجی کوتاه مدت و  6میلیارد و  860میلیون دالر مربوط به بدهیهای
میــان مــدت و بلندمدت میشــود.بدهی خارجی کشــور از ابتدای امســال  11درصد
برابر با  1.271میلیارد دالر کاهش داشته است .در فروردین ماه بدهی خارجی کشور
 11.305میلیارد دالر اعالم شده بود / .بانک مرکزی

درآمد نفتی ایران حدود 49درصد رشد کرد

با وجود تحریمهای امریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ،آمارها نشان
میدهد در  9ماهه امســال  724هزار میلیــارد ریال از محل فروش نفت خام درآمد
نصیب کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  48.9درصد رشد دارد .دلیل
اصلی افزایش درآمد نفتی کشور با وجود اعمال تحریمهای ظالمانه امریکا ،افزایش
بهای نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با سال گذشته است؛ هرچند در هفتههای
اخیر تقاضا برای خرید طالی سیاه تحت تأثیر عواملی چون تنشهای تجاری امریکا
و چیــن ،مــازاد عرضــه نفت در بازارهای جهانــی و نگرانی از کاهش رشــد اقتصادی
جهان کاهش یافت که افت قیمتها را بهدنبال داشت و از کانال  80دالر در هر بشکه
به حدود  50دالر افت کرد /.ایرنا

ایرانبهتجارتآزادباکشورهایاوراسیاپیوست

معان وزیر صنعت روســیه اعالم کرد :توافق آزادی تجاری بین کشــورهای اوراســیا،
اســرائیل ،ســنگاپور ،هنــد ،مصر و ایــران در آینده نزدیک منعقد میشــود .ســرگئی
تسیب معاون اول وزارت صنعت روسیه اعالم کرد :کشورهای عضو سازمان تجارت
جهانی در حال حاضر بیش از  7هزار و  500اقدام غیرتعرفهای نظیر سهام ،مجوز،
محدودیتها و تحریمها درباره کاالهای صنعتی انجام میدهند.
وی گفــت :با توافــق آزاد تجاری میتوانیم صادرات خود را افزایــش داده و بهعنوان
هاب تجاری منطقه باشــیم واین کامالً به ما کمک خواهد کرد در شــرایط چالشــی و
تجاری حســاس امروز در بازارهای جهانی فرصتی برای افزایش صادرات به دســت
آوریم.کشورهای اوراسیا شامل روسیه ،قزاقستان و بالروس تجارت آزادی را در سال
 2015آغاز کردند و پس از آن ارمنســتان و قرقیزســتان به آنها ملحق شدند .در سال
 2016ویتنام به طور رسمی بهعنوان یک کشور غیرمنطقهای به این بلوک ملحق شد
و این کشورها بهدنبال این هستند که تجارت آزاد کاال ،خدمات ،سرمایه و کارگر بین
این کشورها رد و بدل شود /.فارس

در کشور اســت .وزیر راه و شهرسازی گفت:
در ابتــدای انقالب بــه ازای هــر  127خانوار
 100واحد مســکونی وجود داشت در حالی
کــه امروز به ازای حدود هــر  106خانوار 100
واحد مسکونی موجود است.

تغییــر مســیر بازار مســکن از نیمــه دوم
سالجاری بواسطه رشد شدید قیمتها
و افــت معامــات باعــث تغییــر رفتــار
خریداران مســکن شــده اســت .درحالی
کــه در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم
طرحهای متنوعی بــرای افزایش قدرت
خریــد متقاضیان مســکن اجرایی شــده
اســت و ســقف وام خریــد از  20میلیــون
تومــان ابتــدای دولــت یازدهــم بــه 160
میلیون تومان رســیده است ،اما بهدلیل
رشــد بــاالی قیمتهــا بخصــوص در
ماههای اخیر ســهم تســهیالت در خرید
مســکن بشــدت کاهــش یافته اســت به
طوری که محمدهاشم بت شکن مشاور
وزیر راه و شهرســازی میگوید هماکنون
ســهم وام از قیمت مسکن بهکمتر از ۲۰
درصد رسیده است.
درکنــار افزایــش پیدرپــی وام خریــد
مســکن در ســالهای گذشــته دولــت
یازدهم در مــــــــــــرداد ســـــــــــال 1394
با راهانــــــــدازی صنـــــــــــدوق پسانداز
مســکن یکم بلندترین گام خود را برای
خانه دار شــدن خانه اولیها برداشــت.
متقاضیــان بــا ســپردهگذاری درایــن
صنــدوق میتواننــد پــس از یکســال به
ازای هــر زوج  80میلیــون تومــان و در
مجموع  160میلیون تومان با نرخ سود
 8درصد دریافت کنند .نرخ سود پایین
ایــن نوع تســهیالت و مبلــغ قابل توجه
آن باعث شــد تــا در ســالهای ابتدایی
راهاندازی این صندوق اســتقبال زیادی
از این سازوکار برای خانه دار شدن شود.
اما با وجود افزایش  8برابری سقف وام
خریــد مســکن درماههــای اخیر،برخی
از ســپردهگذاران در صنــدوق پسانداز
یکم انصراف دادهاند چراکه از نظر آنها
دیگرایــن مبلغ هم تکافــوی خرید یک
واحــد آپارتمــان متوســط را نمیدهــد.
طبــق تازهتریــن آمــار اعالمــی بانــک
مرکــزی در دی مــاه امســال متوســط
قیمــت هر متــر مربــع واحد مســکونی
در شــهر تهــران بــه  9میلیــون و 800
هزارتومان رسیده است که براین اساس
بــرای خرید یــک واحد  75متــری باید
 735میلیــون تومــان پرداخــت که وام
خریــد  160میلیون تومانــی در پایتخت
کمتراز  22درصد آن را پوشش می دهد
و خریداران باید به  78درصد مابقی را
از آورده خود تأمین کنند.
برهمیــن اســاس طبــق اعــام رحیمی
انارکــی مدیرعامــل بانــک مســکن «از
ابتدا تاکنون  60هزار نفر از سپردهگذاران
صندوق پسانداز مســکن یکم انصراف
دادند که متأســفانه  34هزار فقره از این
رقم در  10ماهه امسال بوده که دلیل آن
افزایش قیمت مسکن است».

منابع صندوق پس انداز مسکن در  9ماهه ( 97هزار میلیارد ریال)
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شهریور

91.3

7

آبان

89.2

مرداد
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49.7
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35.1
28.2
22.9
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درحالی که در مرداد ماه منابع
صندوق پسانداز مسکن به باالترین
رقم خود یعنی  9.2هزار میلیارد
تومان رسیده است ولی در آذر ماه
به  8.8هزارمیلیارد تومان کاهش
یافته است.

 ëëبازار مسکن در یک نگاه
نگاهــی بــه آمارهــای ارائــه شــده از
بازارمسکن نشان میدهد که درکنار رشد
شــدید قیمتهــا از معامــات و خرید و
فروش مســکن نیز کاســته شــده اســت.
طبــق گــزارش بانــک مرکــزی متوســط
قیمــت خریــد و فــروش یک متــر مربع
زیربنای واحد مســکونی معامله شده از
طریق بنگاههای معامالت ملکی شــهر
تهران در دیماه سال  98 ،1397میلیون
ریــال بــود که نســبت به مــاه قبــل و ماه
مشــابه ســال قبل به ترتیب  2.5و 90.8
درصد افزایش نشان میدهد.
همچنینتعدادمعامالتآپارتمانهای
مســکونی شــهر تهــران در دیمــاه
ســالجاری به  6.7هزار واحد مســکونی
رســید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
ســال قبل بــه ترتیــب  1.4و  64.6درصد
کاهش نشــان میدهد .البته این شرایط
تنهــا مختص پایتخــت نیســت و در کل
کشــور نیز دیــده میشــود .به طــوری که
دیمــاه امســال حجم معامــات خرید
خانه در شهرهای کشــور بدون احتساب
تهــران ۲۲ ،درصــد نســبت بــه دیمــاه
پارســال کاهــش یافته اســت .همچنین
در دی ماه متوســط قیمت هر مترمربع
آپارتمان در مراکز اســتانها بدون لحاظ
قیمتهای تهــران ۴۹ ،درصد و با لحاظ
تهران  ۷۳درصد جهش کرد.
ëëآغــاز رونــد کاهشــی منابــع صنــدوق
سانداز
پ 
تازهترین گــزارش بانک مرکزی از گزیده
آمارهــای اقتصــادی در آذر مــاه امســال
نشــان میدهــد کــه منابــع صنــدوق
پسانداز مســکن بــه  8.8هــزار میلیارد
تومــان رســیده اســت کــه ایــن رقــم در
 9ماهــه امســال  4.3درصــد ،نســبت به

آذر  96معادل  12.6درصد و درمقایســه
با اســفند ســال گذشــته  5.1درصد رشد
داشته است.
هرچنــد گــزارش اخیــر بانک مرکــزی از
رشــد منابع ایــن صندوق خبــر میدهد
امــا نگاهی بــه منابع آن از اســفند ســال
گذشته تا آذر امسال گویای تغییرجهت
آن اســت به طوری که از شــهریور امسال
افت منابع این صندوق آغاز شده است.
درحالــی که در مرداد ماه منابع صندوق
پسانداز مســکن به باالتریــن رقم خود
یعنــی  9.2هــزار میلیــارد تومان رســیده
اســت ولی در شــهریور مــاه ایــن رقم به
 9.1هــزار میلیارد تومان ،در مهر ماه به 9
هــزار میلیارد تومــان ،در آبان ماه به 8.9
هــزار میلیارد تومــان و در آذر ماه به 8.8
هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است.
بــا وجــودی که بــه طــور قطــع همچنان
تسهیالت ارزان قیمت صندوق پسانداز
مسکن برای بسیاری از متقاضیان خرید
مسکن بخصوص درسایر شهرها به غیر
از تهــران جذابیــت الزم را دارد ،اما روند
منابــع ایــن صنــدوق در کنــار  34هــزار
ســپردهگذاری کــه در  10ماهــه امســال از
دریافت این تسهیالت انصراف دادهاند
حاکــی از تأثیــر منفی رشــد بیــش از حد
قیمتها در بازار مسکن است.
البتــه بــرای افزایــش قــدرت خریــد
متقاضیان مسکن افزایش دوباره سقف
وام خریــد مســکن نیــز به نظر میرســد
راهکار مناســبی نباشــد چرا کــه عالوه بر
تأثیری که افزایش وام بر قیمتها دارد،
اقساط تســهیالت نیز باید در استطاعت
خریداران باشــد .برهمین اساس دولت
در بازارمســکن تمرکــز خــود را روی
نوســازی بافتهای فرســوده شــهری که
هزینههایی به مراتب کمتر از روشهای
دیگر دارد گذاشته است.

افتقیمتهایجهانی
همزمان با صعود بهای نفت ترش

قیمت نفت خام روز گذشته تحت تأثیر رشد فعالیت حفاری
در امریــکا قــرار گرفــت و حــدود  ٠.٥درصــد افت کــرد .به این
ترتیب کــه درزمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشــکه نفت
بــــازار
خام (برنت)  ٦١دالر و  ٨٤سنت بود .امریکا بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان
اســت .طبق گزارش هفتگی شرکت بیکر هیوز ،شرکتهای انرژی در امریکا ،هفته
گذشته شمار دکلهای حفاری فعال را برای دومین بار در سه هفته گذشته افزایش
دادند .شرکتهای امریکایی در هفته منتهی به هشتم فوریه ،شمار دکلهای نفتی
را هفت حلقه افزایش داده و به  ۸۵۴حلقه رســاندند .این افزایش به رشــد بیشتر
تولید امریکا اشاره دارد که در حال حاضر به رکورد  ۱۱.۹میلیون بشکه در روز رسیده
اســت .قیمت نفت خام وســت تگــزاس اینترمدیت نیز روز گذشــته بــه  ٥٢دالر و
 ١٦ســنت در هر بشــکه رسید .عالوه بر رشــد فعالیتهای نفتی امریکا ،نامه ایگور
سچین ،رئیس روسنفت به والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،نیز در کاهش
قیمتها نقش داشــته اســت .او در این نامه نوشته که توافق مســکو با اوپک برای
کاهش تولید نفت ،یک تهدید اســتراتژیک بوده و توسط امریکا مورد بهرهبرداری
قــرار میگیــرد .توافق اوپک پالس کــه کاهش  ١.٢میلیون بشــکهای تولید و عرضه
نفت خام را مدنظر دارد؛ تا نیمه ســال  ٢٠١٩ادامه خواهد داشــت .در روزهای آتی
گزارش جدید دبیرخانه اوپک برای ماه فوریه منتشــر میشود.براساس گزارشها
تولید اعضای اوپک در ژانویه بیش از  ۹۰۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
البته به گفته تحلیلگران ،نگرانیهای اقتصادی نیز روی بهای معامالت نفت تأثیر
منفی گذاشته است .واندانا هاری از شرکت «واندا اینسایتس» در یادداشتی نوشت:
قیمت نفت با بازگشــت چین از تعطیالت ســال نو یک هفتهای و ریزش بازارهای
سهام آسیا به دلیل نگرانیها از اختالفات امریکا و چین کاهش پیدا کرده است .اما
در همین حال اخباری از صعود قیمت نفت ترش در نتیجه تحریمهای امریکا به
گوش میرســد .به گفته معامله گران ،شاخص قیمت نفت دوبی و  DMEعمان
در نتیجه تحریمهای امریکا علیه ونزوئال و ایران و کاهش تولید اوپک ،عرضه نفت
سنگین و مدیوم را محدودتر کرده است.

قیمت خودروهای داخلی ترمز بریده است

قیمت خودروهای داخلی ترمز بریده است و قرار نیست کاهشی را تجربه کند .این
گفته یکی از فعاالن قدیمی بازار خودرو اســت که این روزها نمیداند چه آیندهای
در انتظار هم صنفیهایش اســت .ناصر یاوریان از قدیمیهای بازار خودرو است.
وی میگوید :چند ســالی اســت که بازار خودروهای داخلی از رونق افتاده اســت و
دیگر مثل گذشــته بنگاه داران وضعیت خوبی ندارند .اما از نیمه دوم ســالجاری
وضعیت نمایشگاه داران بسیار بدتر شده است و این صنف دیگر نمیتواند ادامه
حیات بدهد .طی چند روز اخیر ب ا وجود تعطیالت قیمت خودروها بین  500هزار
تومان تا یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
خودروهایداخلی

خودروهایخارجی
 41میلیون

هیوندای سانتافه

 600میلیون

 LXرانا

 69میلیون

فول  JFکیا اپتیما

 536میلیون

 SLX 405پژو

 72میلیون

سورنتو

 780میلیون

 CS35چانگان

140میلیون

نیسان ایکس-تریل

 578میلیون

تیبا 2

 49میلیون

بیام و 330I

 910میلیون

 320میلیون

 BX7بورگوارد

 525میلیون

سایپا 132

سوزوکی ویتارا

قیمت ها به تومان است

وزیر راه و شهرسازی گفت :تعداد واحدهای
مسکونی در سرشماری سال  1395نسبت
بــه ســال ( 1357پیش از پیــروزی انقالب)
 330درصــد رشــد داشــته و تراکــم خانوار
در واحد مســکونی  16درصد کاهش یافته

ناامیدی خریداران مسکن از وام

گزارش های بانک مرکزی

گــروهاقتصادی« /معلوم نیســت چه روز
و چــه ســاعتی میآیــد ،معمــوالً مــردم از
ساعت شــش صبح در صف میایستند تا
اگر گوشــت تنظیم بازار آمد بتوانند خرید
کنند،اماگوشتچرخکردهبستهبندیشده
ســاعتها میماند چرا که مــردم تمایلی
بــه خریــد این نــوع گوشــت ندارنــد ».این
گفته یکی ازکارمندان فروشــگاه زنجیرهای
است .وی میگوید :از وقتی گوشت تنظیم
بــازاری عرضــه شــده اســت فروشــگاهها
بینظــم شــدهاند و مــردم هــم ناراضی از
فروشــگاهها خارج میشوند چرا که تعداد
کثیــری از کســانی کــه در صف میایســتند
نوبت شــان نمیشــود و باید شانس خرید
گوشت دولتی را در روز دیگر امتحان کنند.
هفتههای گذشــته مســئوالن دولتی اعالم
کردند که عرضه گوشت وارداتی با سرعت
انجام خواهد شــد و قیمت گوشت داخلی
هم بــا ایــن عرضــه کاهــش چشــمگیری
پیــدا خواهد کــرد .اما این روزها نه گوشــت
تنظیــم بازاری به دســت مردم رســید و نه
قیمت گوشت ارزان شد .از طرفی قرار بود
مردم امکان خرید گوشــت از ســایتهای
عرضهکننده گوشــت تنظیم بازاری را پیدا
کننــد تــا دیگــر واســطهها و دالالن دســت
شان به گوشتهای وارداتی نرسد؛ اما این
راهکار هم مؤثر نبود .عرضه گوشت در سه
سایتی که اعالم شد بسیار محدود بود و در
کمتر از یک ساعت گوشتهای بستهبندی
شده فروخته شد و بعد از دوساعت گوشت
یخیبرزیلیهمنایابشد.واحدپشتیبانی
یکی از ســایت های فروش گوشت تنظیم
بازار در پاسخ به سوال روزنامه ایران مبنی
بــر اینکــه چــه تعداد گوشــت بســتهبندی
را عرضــه کردنــد ،اظهارداشــتند :تعــداد
بستهها بســیار کم بود و تصور نمیکردیم
باافزایشحجمتقاضاروبهروشویم.بدین
جهت از امروز(سهشــنبه) عرضه بیشتری
خواهیم داشت تا مردم بر اساس کد ملی
و آدرس خود بتوانند گوشت تنظیم بازاری
خریداریکنند.

 ۷۳۶میلیون نفر در دنیا فقیرند

بانــک جهانی با بررســی فقر مطلــق در  ۳۶کشــور اعالم کرد
فقر مطلق در ایران کمتر از  ۳۱کشور از جمله کشورهایی مثل
تک خبـــر انگلیــس ،بلژیک ،اســپانیا ،کرواســی ،یونــان و رومانی اســت.
بــر اســاس این گــزارش از  736میلیون فقیــر مطلق در جهــان 368 ،میلیون نفر
یعنــی نیمــی از کل فقط در  5کشــور جهان زندگی میکنند .فقر مطلق بر اســاس
این گزارش که بر پایه آمار ســال  2015تهیه شــده اســت شــامل کســانی میشــود
کــه درآمــد کمتــر از  1.9دالر در روز دارنــد .بــر اســاس بــرآورد بانــک جهانــی فقط
 300هزار نفر در ایران با درآمد کمتر از  1.9دالر در روز زندگی میکنند .بر این اساس
میان  36کشوری که مورد بررسی قرار گرفتهاند  31کشور فقر مطلق بیشتری نسبت
به ایران دارند ،حتی کشــور توســعهیافتهای مثل انگلیس نیز فقر مطلق بیشتری
نسبت به ایران دارد؛ در حالی که میزان فقر مطلق در ایران در حد صفر قرار دارد
در انگلیس حدود  0.1درصد مردم با فقر مطلق روبهرو هستند/.تسنیم

