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اسامی واردکنندگان شکر با ارز 
دولتی منتشر شد

شــرکت بازرگانی دولتی ایران اسامی دریافت 
کنندگان شــکر به نرخ دولتی در ســال جاری را 
منتشر کرد که براساس آن ۳۶۴۸ شخص حقیقی 
و حقوقی، ۱۶۸ هزار تن شکر در سال جاری دریافت 
کردند. به گزارش ایسنا، در دو سه ماه اخیر بازار شکر 
با نوسانات قیمتی مواجه شــده است در حالی که 
بارها وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی بر 
این نکته تاکید کرده اند که هیچ کمبودی در زمینه 
این کاالی اساسی وجود ندارد. به گفته یزدان سیف، 
معاون وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۳۰۰ هزار تن 
شکر از ۲۳ اسفند ماه تاکنون وارد و بین استان های 
مختلف توزیع شده اســت. این در حالی است که 
در برخی از نقاط به ویژه سوپر مارکت ها و برخی از 
فروشگاه ها شکر با قیمتی بیش از دو برابر نرخ مصوب 
عرضه می شود و به نظر می رسد کسی نیست که با این 
گران فروشی آشکار برخورد کند. در این شرایط ظهر 
دیروز شرکت بازرگانی دولتی ایران اسامی دریافت 
کنندگان شکر با نرخ دولتی از ابتدای امسال تا دیروز 
۲۳ اردیبهشت ماه را، منتشر کرد که بر اساس آن 
۳۶۴۸ شرکت، صنف و تشــکل در کشور بیش از 
۱۶۸ هزار و ۱۱۴ تن شکر در ۵۳ روز گذشته دریافت 
کرده اند. حال این دستگاه های نظارتی هستند که 
باید با تمرکز بر این لیســت و بررسی عملکرد این 
شرکتها بر روند توزیع درســت، به موقع و با قیمت 
مصوب دولتی نظارت کنند تا کسی نتواند در این 

بازار مرتکب تخلف شود.
    

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو: 
 قیمت گندله و کنسا نتره 

تغییری ندارد 

مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو با بیان اینکه 
تغییری در نرخ گندله و کنسانتره ایجاد نشده گفت: 
اینکه فروش کنســتانتره و گندله تابعی از قیمت 
شمش فوالد خوزستان باشــد، تفاهمی است که 
بین شرکت های معدنی و فوالدی برقرار شده است. 
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت 
چادرملو، ســید محمود ســیدی مدیر امور مالی 
و اقتصادی شــرکت معدنی و صنعتــی چادرملو 
عنوان کرد: به نسبت سال ۹۷ تغییر محسوسی در 
قیمت گندله و کنسانتره سنگ آهن ایجاد نشده و 
درخواستی برای تغییر نرخ در سال جدید هم داده 

نشده است.
مدیر امور مالی و اقتصادی شــرکت چادرملو 
اظهار کرد: سال ۹۷ هر تن کنســانتره خشک به 
فوالد مبارکه بر مبنای ۱۴٫۳درصد قیمت شمش 
فوالد خوزستان در ادوار ســه ماهه فروخته شد و 
قیمت فروش به فوالد خوزستان نیز ۱۵درصد بود 
همچنین نرخ فروش گندله هم  ۵.۲۳ درصد بوده 
است. در سال جاری نرخ فروش کنسانتره به شرکت 
فوالد مبارکه با ۲ دهم درصد افزایش ۳.۱۴ به ۵.۱۴ 

درصد رسیده و تغییر دیگری رخ نداده است.
سید محمود سیدی مدیر امور مالی و اقتصادی 
شرکت چادرملو در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ 
فروش گندله و کنستانتره رقم منصفانه ای است یا 
خیر، گفت: اینکه فروش کنسانتره و گندله تابعی از 
قیمت شمش فوالد خوزستان باشد، تفاهمی است 
که بین شــرکت های معدنی و فوالدی برقرار شده 
است.  از سال ۸۸  چادرملو و گل گهر از یک سمت و 
فوالد مبارکه و فوالد خوزستان درسمت دیگر، با هم 

تفاهم داشته اند.
وی می افزاید: ضرایب تعیین قیمت که تابعی از 
قیمت شمش فوالد خوزستان است طی این سال ها 
نوسان داشته است. این نوسان به غیر از یک سال در 

باقی سال ها افزایشی بوده است.
سیدی با بیان اینکه شرکت چادرملو برنامه ای 
برای افزایش قیمــت گندله و کنســانتره ندارد 
می افزاید: قطعا ما در یک سیاست راهبردی کالن 
و تعامل با شرکت های خریدار محصوالت به افزایش 
قیمت  تمایل داریم. اما این مساله باید در یک تفاهم 

و توافق دو طرفه انجام شود.
ســیدی در خصوص دخالت وزارت صمت در 
قیمت گذاری ها می گوید: در تعامل بین شرکت های 
خصوصی دخالت دولت صحیح نیســت، مگر در 

شرایط ضروری.
وی می افزاید: قبــال وزارت صمــت در این 
خصــوص رهنمود صــادر می کــرد و دخالتی 
نمی کــرد. رهنمــود وزارت صمت هــم از باب 
تصدی گری بود. در یک ســال اخیــر دخالت و 

رهنمودی در این بابت نداشته است.

خبر اقتصادی
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با توجه به شرایط اقتصادی تقاضا 
برای خرید خانه هــای کم متراژ در 
بازار بیش از گذشــته افزایش یافته 
اســت و قبل از گرانی ها اگر عنوان 
خانه کم متراژ بــه خانه های کمتر 
از ۷۰ متر اطالق می شــد امروز به 
خانه های ۴۰ متــری و کمتر از آن 
)سوئیت( مســکن کم متراژ گفته 
می شود  و متوسط قیمت این واحدها 
هم بــه بیش از ۱۰ میلیــون تومان 

رسیده است
به گــزارش ایلنا، بازار مســکن 
رکود ۴ ســاله را بــا افزایش قیمت 
بیش از ۱۰۰ درصدی پشــت ســر 
گذاشت و تنها چند ماه رونق با شیب 
مالیم قیمت ها در بــازار دوام آورد. 
درسال ۹۷ هم پس از هجوم تقاضا 
به بازار و جهــش ناگهانی قیمت ها، 
بالفاصله رکود آغاز شــد و در حال 
حاضر هم بــه گفته کارشناســان 
اقتصادی با توجــه به کاهش قدرت 
خریــد مــردم و افزایــش قیمت 
 مسکن، بازار وارد دوره رکود تورمی 

شده است.
با افزایش چنــد برابری نرخ ارز و 
ســقوط ارزش ریال، مردم سرمایه 

خود را از ریال به کاال و دارایی بادوام 
تبدیل کردنــد و از آنجایــی که به 
طور ســنتی بازار مســکن یکی از 
ســودده ترین بازارهای سرمایه ای 
محسوب می شــود، تقاضای قابل 
توجهی به این بازار ســرازیر شد که 
در شــرایط کمبود عرضه افزایش 
 جهشــی قیمت ها در بازار مسکن

 رخ داد.
به طوری که بر اساس آماری که 
وزارت راه و شهرسازی و دفتر اقتصاد 
مسکن استخراج کرده و همچنین 
آمار بانــک مرکزی، قیمــت بازار 
مسکن افزایش قیمت ۱۰۴ درصدی 

را تجربه کرد. 
ایــن افزایش قیمت هــا در بازار 
هنوز هم ادامــه دارد و بدون منطق 
اقتصــادی قیمت مســکن به ویژه 
در کالن شــهرها در حــال افزایش 
اســت. این در شــرایطی است که 
قدرت خریــد مردم کاهــش پیدا 
کــرده و جمعیت قابــل توجهی از 
خانوار در کشــورمان اجاره نشین 
هستند که به طور قطع با این شرایط 
 معیشــت این افراد تحت فشار قرار

 می گیرد.  

    70 درصد مردم توان خرید 
مسکن را ندارند 

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد 
مســکن در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا با اشــاره به وضعیت 
بازار مسکن، گفت: با توجه به افزایش 
قیمت های یک ســال گذشــته در 
بازار مســکن و عدم افزایش قدرت 
خرید مردم، در حــال حاضر ۶۰ تا 
۷۰ درصد جامعــه دیگر توان خرید 

مسکن را ندارد.
وی ادامه داد: موثرترین راهکار 
دولت برای خروج بازار مســکن از 
رکود می تواند افزایش قدرت خرید 
مردم باشــد. بدون افزایش ســقف 

تســهیالت بانکی امــکان افزایش 
قدرت خرید مردم وجود ندارد مگر 
اینکه قیمت زمیــن از هزینه خرید 
ملک حذف شــود و این موضوع هم 

نیاز به حمایت دولت دارد.        
این کارشــناس اقتصاد مسکن 
تاکید کرد: با شــرایط فعلی امکان 
خرید مسکن برای اقشار متوسط رو 
به باال هم وجود ندارد مگر اینکه وام 
ساخت را تبدیل به فروش اقساطی 

بلندمدت کنند.

یزدانی با بیان اینکه بخشــی از 
شرایط حال حاضر بازار مسکن که 
از تعادل خارج شــده، ناشی از آثار 
سیاســت  های خارجی و تحریم و 
نوســانات نرخ ارز بوده است، گفت: 
متاسفانه در ســال های اخیر حجم 
نقدینگــی کنترل و بخشــی از این 
نقدینگــی وارد بخــش وارد بخش 
غیرمبادله ای اقتصاد مانند مسکن و 
مستغالت شد. وی درباره مدت زمان 
انتظار برای خرید مسکن در کشور به 
چند سال رسیده است، گفت: نسبت 
متوسط قیمت یک واحد مسکونی به 
درآمد خانوار شــاخصی است که به 
آن توان پذیری مســکن می گویند. 
قبــل از افزایش قیمت مســکن در 
ســال گذشــته مدت زمان انتظار 
برای خرید خانه ۱۱ سال بوده اما با 
شرایط امروز قطعا به باالی ۱۳ سال 

رسیده است.  
یزدانی تاکید کرد: این اعداد در 
شرایطی اســت که مردم از حقوق و 
دستمزد خود هیچ مصرفی نداشته 
باشــند، اما اگر خانوار یک ســوم 
از درآمد خــود  -  درآمد متوســط 
جامعه- را مصــرف کنند و مابقی را 
برای خرید مسکن پس انداز کنند، 
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن 

به ۳۳ سال می رسد.    
مدت انتظار خرید مسکن 

33سال است
در حالی که کارشناسان مسکن 
از افزایش مدت زمــان انتظار برای 
خرید مســکن می گوینــد و بر این 
باور هستند که طوالنی شدن مدت 
زمان خرید مســکن دامن خانوار و 
دهک های متوســط رو به باال را هم 
گرفته اســت؛ محمد اسالمی، وزیر 

راه و شهرســازی مدعی است مدت 
زمان خرید مسکن در کشور ۳ سال 
است، در مقابل کارشناسان مسکن 
می گویند این شاخص در کشورمان 
با مصرف یک سوم درآمد خانوار به 

۳۳ سال رسیده است.
گــزارش میدانی از مشــاوران 
امالک در ســطح شــهر تهران که 
بیشــترین میــزان افزایش قیمت 
مسکن را در طول یک سال گذشته 
تجربه کرده نشان می دهد که با توجه 
به شــرایط اقتصــادی تقاضا برای 
خرید خانه های کم متــراژ در بازار 
بیش از گذشته افزایش یافته است 
و قبل از گرانی ها اگر عنوان خانه کم 
متراژ به خانه هــای کمتر از ۷۰ متر 
اطالق می شــد امروز به خانه های 
۴۰ متری و کمتر از آن )ســوئیت( 
مســکن کم متراژ گفته می شــود  
و متوســط قیمــت ایــن واحدها 
 هم بــه بیش از ۱۰ میلیــون تومان 

رسیده است. 
در جــدول پیــش رو قیمــت 
خانه های کم متراژ و نقلی در مناطق 

مختلف شهر تهران آمده است:

بازار مسکن تجربه افزایش 100 درصدی قیمت ها را پشت سر گذاشت

افزایش »سوئیت نشینی« در تهران

کارشناس اقتصاد مسکن: با 
توجه به افزایش قیمت های 

یک سال گذشته در بازار 
مسکن و عدم افزایش 

قدرت خرید مردم، در حال 
حاضر 60 تا 70 درصد جامعه 

دیگر توان خرید مسکن را 
ندارد

گزارش میدانی از مشاوران 
امالک در سطح شهر 

تهران نشان می دهد که با 
توجه به شرایط اقتصادی 

تقاضا برای خرید خانه های 
کم متراژ در بازار بیش از 
گذشته افزایش یافته و 

متوسط قیمت این واحدها 
هم به بیش از 10 میلیون 

تومان رسیده است 

گزارش

معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره به 
تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشــور تصریح 
کرد: خوشــبختانه با تالش هایــی که طی 
سال های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی 
بودجه بــه درآمدهای نفتی تــا حد زیادی 
کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا 
۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی 

امروز به ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، اســحاق جهانگیری در 
جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 
)عتف( که صبح سه شنبه برگزار شد، با تاکید 
بر اهمیت وجود نظــام یکپارچه و هماهنگ 
در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه 
ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در 
دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود، 
امــا به دلیل عــدم وجود نظــام هماهنگی 
برنامه ریــزی و ارزیابی عملکــرد پژوهش و 
فناوری، آثار و برون داد ایــن پژوهش ها در 
شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که 

مورد انتظار است به چشم نمی خورد.
وی افــزود: حتــی گاهی ممکن اســت 
در برخــی موضوعــات ده هــا پژوهش در 
دســتگاه های مختلف انجام شــده باشد، 
اما به دلیل عــدم وجود نظــام یکپارچه در 

بخش تحقیــق و پژوهش، ایــن پژوهش ها 
نتوانســته اند اثــرات و کارایــی الزم را در 
 جهــت تســریع در روند توســعه کشــور 

داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهــوری با قدردانی 
از دبیرخانه شــورای عالی عتف برای تدوین 
پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، 
بودجه ریــزی و ارزیابی عملکرد پژوهشــی 
و فناوری کشــور، این پیشــنهاد را مثبت 
ارزیابی و اظهــار کرد: اصل این پیشــنهاد 
خوب اســت، اما با توجه به نظــرات اعضای 
جلسه، الزم است مجدداً در جلسه کمیسیون 
دائمی شورا مورد بررســی قرار گیرد تا هم 
مطابقت بیشــتری با برنامه ششم توسعه و 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی پیدا 
کند و هم نظرات همه دســتگاه های اجرایی 
ذی ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات 
 آتی شــورای عالی عتف برای تصویب نهایی

 ارائه شود.
جهانگیــری ادامه داد: در ایــن بازنگری 
و بررســی مجدد باید قانون منــد بودن این 
پیشــنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای 
برنامه های این نظــام یکپارچه در تعارض با 
وظایــف و برنامه های قانونی دســتگاه های 

اجرایی نباشــد، بلکه زمینه را بــرای ارتقا و 
بهبود برنامه های پژوهشــی دستگاه ها مهیا 

سازد.
وی در ادامه با بیــان اینکه »امروز پس از 
اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در 
بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم«، 
خاطرنشــان کرد: باید تالش کنیم بودجه 
مورد نیاز بخــش پژوهــش تخصیص پیدا 
کند و با جدیت هرچه بیشــتر فعالیت های 
حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشــیم تا 
زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود. 
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
توجه به امر پژوهش و تحقیــق باید جایگاه 
بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، خاطر 
نشان کرد: الزمه توســعه این است که همه 
واحدهای تولیــدی و بخش خصوصی، ارتقا 
دانــش و توانمندی علمی خــود را افزایش 
دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه 

داشته باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم ها 
و آثــار آن بر بودجه کشــور تصریــح کرد: 
خوشبختانه با تالش هایی که طی سال های 
اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه 
به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته 

و اگر زمانی بودجه دولــت ۸۰ تا ۹۰ درصد 
به نفت وابسته بود، این وابســتگی امروز به 
۳۰ درصد رســیده و این یعنی اگر در بخش 
هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی 
شود، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه 
مورد اســتفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه 

کشور استفاده شود.
در این جلســه که وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها، رئیس دانشگاه تهران، 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی و معاونین و 
نمایندگان پژوهشی دســتگاه های اجرایی 
ذی ربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای 
عالی عتف ضمن برشــمردن ضرورت های 
ایجاد نظام هماهنــگ برنامه ریزی و ارزیابی 
عملکرد، گزارشی از پیشــنهاد ایجاد نظام 

هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی 
عملکرد پژوهــش و فناوری کشــور ارائه و 
الزامات اجرایی این پیشــنهاد را نیز مطرح 

کرد.
مســعود برومند همچنین در خصوص 
مراحــل مختلف اجــرای پیشــنهاد ایجاد 
نظام هماهنگ برنامه ریــزی، بودجه ریزی 
و ارزیابــی عملکــرد پژوهش و فنــاوری و 
برنامــه زمان بندی آن به ارائــه توضیحاتی 
پرداخت و پس از بحث و تبــادل نظر و ارائه 
نظرات اعضا جلســه، مقرر شد این پیشنهاد 
در جلسه کمیسیون دائمی شــورای عالی 
عتف مورد بررســی مجدد قرار گیرد و پس 
از دریافــت و اعمال نظارت دســتگاه های 
 ذی ربط، در جلســه آتی مطــرح و تصویب

 نهایی شود.

جهانگیری خبر داد: 

کاهش 30درصدی وابستگی بودجه کشور  به  درآمدهای نفتی

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

۴۶۰ میلیونجیحون۴۱ متر- نوساز- فول امکانات

۸۵۰ میلیونپونک۴۵متر-۱۵ ساله-بدون اسانسور

۲۵۰ میلیوننواب۳۱ متر-بازسازی شده- ط اول

۳۶۰ میلیونبریانک۳۴متر-۸ ساله- بدون آسانسور-دارای پارکینگ

۶۹۰ میلیونکلیم کاشانی۴۳متر-۱۶ ساله-دارای پارکینگ- بدون آسانسور

۷۲۰ میلیونطالقانی۴۵متر-۱۵ساله-فول امکانات

۲۴۰ میلیونکوی هفدهم شهریور۳۱متر-نوساز

۳۹۰ میلیونمطهری۴۰متر-۲۰ ساله-بدون امکانات

۳۳۰ میلیوننظام آباد۳۰متر-۵ساله-بدون امکانات


