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افزایش حقوق کارکنان در سال 
آینده مشخص شد

یرانی-  ا توسعه 
براساس آنچه که دولت 
در الیحه بودجه ســال 
آینده پیش بینی کرده 
میــزان افزایش حقوق 
کارکنان به طور متوســط ۲۵ درصد لحاظ شــده 
است.  بخشنامه بودجه ســال ۱۴۰۰ اخیرا توسط 
رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد و 
این سازمان نیز برای تنظیم الیحه بودجه بخشنامه 
را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرده است. براساس 
ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، 
افزایــش ضریب ریالــی حقوق به طور متوســط 
۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه ها باید در 
چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود 
در سال آینده را در بخش جاری پیش بینی کند. رقم 
قطعی افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب 
هیات وزیران رســیده و در الیحه بودجه گنجانده 
خواهد شــد. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین 
قانون کار نیز ۲۵ درصد تعیین شــده و رقم قطعی 

افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. 
    

عیدی کارکنان در سال آینده 
چقدر است؟

توسعه ایرانی- دولــت برای عیدی کارکنان 
در ســال آینده رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
را پیش بینی کرده اســت. در جریان تدوین الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بخشنامه مربوط به بودجه اخیرا 
به دســتگاه های اجرایی ابالغ شده که براساس آن 
بودجه سال آینده را پیش بینی کند. طبق ضوابط 
مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ 
پاداش پایان سال کارکنان )عیدی( یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است. البته مبلغ 
قطعی عیدی باید در نهایت به تصویب هیات وزیران 
برسد. اما رقم عیدی کارکنان در سال ۱۳۹۸ یک 
میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شده بود که در 
نهایت در زمان تصویب و پرداخت ۱۲۰ هزار تومان 
اضافه شد که دلیل آن افزایش حقوق کارکنان بود 
که باید میزان عیدی متناسب با آن پرداخت می شد. 
عیدی برای کارکنان در سال جاری نیز در بودجه 
نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده 
است که می تواند در نهایت با مصوبه هیات وزیران با 

تغییر همراه باشد.
    

مردم طالی دست دوم نخرند
بــــاشـــگاه 
خبرنگاران جوان- 
رئیس اتحادیــه طال و 
جواهر تهران گفت: اگر 
چه خرید طالی دست 
دوم همچنان قانونی اســت، اما به مردم پیشنهاد 
می شــود که این معامله را انجــام ندهند. ابراهیم 
محمدولی در خصوص خرید و فروش طالی دست 
دوم اظهار کرد: از سوی اتحادیه به تمام واحدهای 
صنفی طال و جواهر تهران پیشنهاد داده شده است 
که هیچ گونه معامله طال و جواهر دست دوم را انجام 
ندهند تا هیچ یک از طرفین معامله مشمول ضرر 
نشــوند. او افزود: خرید یا فروش طالی دست دوم 
بسیار تخصصی است، همچنین این امکان وجود دارد 
که طال یا جواهر مورد نظر مشکل فنی داشته باشد و 
تشخیص این مشکل برای مردم بسیار سخت و تقریبا 
غیر ممکن است. رئیس اتحادیه فروشندگان طال و 
جواهر تهران بیان کرد: در این بین نیز افرادی وجود 
دارند که از عدم شــناخت کافی مردم سو استفاده 
می کنند که این موضوع یکی از مهم ترین دالیلی 
است که اتحادیه پیشنهاد ممنوعیت این معامله را به 

واحدها داده است.
    

سپرده های بانکی ۳۸ درصد 
افزایش یافت

توسعه ایرانی - آمار بانک مرکزی از افزایش 
۳۸ درصدی مانده ســپرده ها و ۳۱.۹ درصدی 
مانده تسهیالت بانکی در پایان تیر ماه ۹۹ نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. به گزارش 
پژوهشــکده پولی و بانکی، گزارش وضعیت کل 
مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در پایان 
تیرماه ســال ۹۹ حاکی از آن است که مانده کل 
ســپرده ها بالغ بر ۲۹۳۲۶.۱ هزار میلیارد ریال 
شده است که نســبت به مقطع مشابه سال قبل 
۸۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال )۳۸ درصد( و نسبت 
به پایان سال قبل معادل ۳۴۲۳.۳ هزار میلیارد 
ریال )۱۲.۶ درصــد( افزایش نشــان می دهد. 
باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۱۶۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال و کم ترین 
مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 

معادل ۷۴.۹ هزار میلیارد ریال است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

معامله گران پا پس کشــیدند. این 
اتفاقی است که در یک هفته اخیر به وفور 
در بازار مســکن رخ داده است. ترس از 
افزایش بیشتر قیمت ها مهمترین عاملی 
است که سبب شده است فروشندگان 
در انجام معامله تردید کنند. این داستان 
تکراری برای چندمین بار در سال های 

اخیر تکرار می شود. 
 قیمت مسکن در سال های اخیر با 
افزایشــی قابل توجه روبروست. قیمت 
هر متر مربع واحد مســکونی در تهران 
در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵ میلیون و ۷۵۹ 
هزارتومان بوده است اما حاال در شهریور 
ماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن 
در تهران از ۲۴میلیون تومان فراتر رفته  
به رقم ۲۴ میلیــون و ۲۸۸ هزار تومان 

رسیده است. 
 افزایش شــدید قیمت مسکن در 
این دوره زمانی یا به عبارت دیگر ۵ برابر 

شدن نرخ ها، این کاالی سرمایه ای را از 
سبد خرید ایران خارج کرده یا به عبارت 
بهتر این کاالی مهم و اســتراتژیک را از 

دسترس ایرانیان دورتر کرده است. 
 بر این اساس بررسی ها نشان می دهد 
افزایش نرخ دالر کم کم ترس را بار دیگر 
به بازار مسکن بازگردانده است و بسیاری 
از معامله گران از ترس افزایش شــدید 
قیمت هــا و ناتوانی از خرید مســکن 
جایگزین پا پس می کشند و قراردادها 
در یک هفتــه اخیر بی ســرانجام تر از 

همیشه باقی مانده است. 
 یکی از فعاالن بازار مســکن در این 
زمینه گفت: تقاضا برای خرید مسکن 
البته در ماه های اخیر افزایش داشــت. 
آمار بانک مرکزی نیز این نکته را نشان 
می دهد اما ماجرا اینجاست که زمزمه 
افزایش دوباره قیمت ها در بازار پیچیده 
است و همین بســیاری از معامله گران 
را ترسانده است. حاال قیمت یک واحد 
مسکونی ۴۰ متری در وسط شهر تهران 

از یک میلیارد تومان فراتر رفته است و 
در نتیجه قیمت ها رشــدی قابل توجه 
را تجربــه کرده اســت. او در جواب این 
پرسش که افزایش ســقف وام مسکن 
به ۴۰۰ میلیون تومان چه تاثیری بر بازار 
می گذارد؟ گفت: مثل همیشه افزایش 
قیمت ها سبب می شود که قیمت مسکن 
خصوصا در واحدهــای کوچک متراژ 

باالتر رود. 
فعاالن بازار مســکن می گویند این 
بازار از ابتدای سال ۱۹۸ وارد فاز رکودی 
شــد و این رکود زمینه را برای کاهش 
قیمت نیز فراهم کرد. حســام عقبایی، 
نایب رئیس اول اتحادیه امالک پیش تر 
نیز در گفتگو با نگارنده این رکود را تایید 
کرده و حتی در مصاحبه های متعددی 
تاکید می کرد در بســیاری از مناطق 
تهران قیمت مسکن تا ۵ میلیون تومان 
در هر متر مربع ریزش داشته است، اما 
با این حال پس از اعالم ســهمیه بندی 
بنزین و افزایش قیمت دالر از محدوده 

۱۱ هزار تومان، بار دیگر قیمت مسکن 
روندی افزایشی را تجربه کرد و این مهم 
البته زمینه را بــرای افزایش تقاضا نیز 
فراهم کرد چراکه افرادی با انتظار کاهش 
بیشتر قیمت مســکن تقاضای خرید 
را خارج کرده بودند امــا پس از افزایش 
دوباره قیمت ها در این مقطع زمانی بار 
دیگر تقاضای خرید را به بازار وارد کردند.  

مسکن چقدر گران شد؟
برآوردهــای بانــک مرکــزی در 
شــهریورماه بیانگر آن است که در این 
ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۲۴۲.۹ میلیون ریال بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش 

یافته است.
گفتنی اســت، درمیان مناطق ۲۲ 
گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 

معامله شده معادل ۵۰۷.۹ میلیون ریال 
به منطقه یک و کمتریــن آن با ۱۰۴.۱ 
میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته 
است. ارقام مزبور نســبت به ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب ۱۰۲.۸ و ۸۱.۵ درصد 

افزایش نشان میدهد.
همچنیــن تعــداد معامــالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
شــهریورماه ســال ۱۳۹۹به ۸.۵ هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ 
درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد افزایش 

نشان می دهد.
ضمن اینکه بررســی توزیع تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده در 
تهران به تفکیک عمر بنــا حاکی از آن 
اســت که واحدهای تا ۵ سال ساخت با 
سهم ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد 
گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 

۲۷.۳ و ۳۰.۱ درصد رشد کرده است.
گفتنی اســت، »گزارش تحوالت 
بازار معامالت مسکن شــهر تهران در 
شهریورماه ســال۱۳۹۹« برگرفته از 
آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت 
امالک و مســتغالت کشــور است که 
توسط اداره بررســی ها و سیاست های 
اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشــر 
می شــود. این گزارش در حالی منتشر 
می شــود که وزارت راه و شهرسازی با 
اســتناد به اینکه این دست گزارش ها 
می تواند بازار مســکن را به هم بریزد از 
انتشار این گزارش خودداری می کند. 
وزیر راه و شهرسازی خواستار توقف این 

دست گزارش ها شده است.
 گرانی بیشتر در راه است؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند مسکن دیگر جایی برای افزایش 
ندارد و فاصله قیمتی مســکن با قدرت 
خرید به باالترین حد خود رسیده است 

اما با ایــن حال گرانــی قیمت مصالح 
ساختمانی، آهن و دیگر ملزومات ساخت 
مسکن گواه این نکته است که قیمت ها 
می تواند در آینده روندی افزایشــی را 
تجربه کند. رشد قیمت مسکن در حالی 
اتفاق می افتد که دولت طرح ســاخت 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن 
ملی را پیگیری می کند و قصد دارد این 
میزان تقاضا را از بازار خارج کرده تا بدان 
با ساخت مسکن پاسخ دهد. با این حال 
رشد عجیب نرخ دالر که حاال به آستانه 
۳۰ هزار تومان رسیده، در کنار افزایش 
قیمت ســایر کاالهای ســرمایه ای در 
بازار و همچنین رشد شدید قیمت مواد 
اولیه ساخت مسکن نشان می دهد هنوز 
امکان باالتر رفتن قیمت ها در بازار منتفی 
نیســت و البته این رشد قیمت تاثیری 
مخرب را بر وضعیت زندگی خانوار ایرانی 
خصوصا طبقه متوسط به جا می گذارد. 
رشد شدید قیمت خرید البته مسکن 
را از دســترس خریداران واقعی خارج 
می کند و به تقاضا برای اجاره نیز دامن 
می زند که همین امر رشد بهای اجاره را 
خصوصا در شهرهای بزرگ در پی دارد. 
دولت البته سیاست دریافت مالیات از 
خانه های خالی را پیگیری می کند اما 
به نظر می رســد با مســتی دالر و رشد 
همه قیمت ها در پــی افزایش نرخ این 
ارز شاخص، هنوز سیاست های ابالغی 

نتیجه مثبتی را در برنداشته است. 

معامله گران پا پس کشیدند

مستی مترمربع ها در بازار مسکن!
بیشترین متوسط قیمت 

یک متر مربع زیربنای 
مسکونی معامله شده 

در تهران در شهریور ماه 
معادل ۵۰۷.۹ میلیون ریال 

به منطقه یک و کمترین 
آن با ۱۰۴.۱ میلیون ریال 

به منطقه ۱۸ تعلق داشته 
است

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار 
تهران گفت: برخی کشــاورزان و واسطه ها 
برای اینکه میوه هایی مثل پرتقال و نارنگی را 
زودتر به بازار عرضه کنند و میوه شکل اصلی 
خودش را داشته باشد، رنگ آوری می کنند. 
اســداهلل کارگــر در گفت وگو ایلنــا، درباره 
وضعیت میوه های رنگ شــده در بازار اظهار 

داشت: معموال برخی کشاورزان و واسطه ها 
برای اینکه میوه هایی مثل پرتقال و نارنگی را 
زودتر به بازار عرضه کنند و میوه شکل اصلی 
خودش را داشته باشــد، رنگ آوری می کنند 
که اصولی نیســت، رنگ طبیعی نارنگی سبز 
و زرد اســت اما وقتی کامال زرد اســت یعنی 
رنگ آوری شده اســت.  وی با بیان اینکه ۲۰ 

درصد میوه های موجود در بــازار به صورت 
رنگ آوری شده عرضه می شوند، افزود: اکنون 
مرکباتی مثل پرتقال و نارنگی جزء میوه های 
نوبر هستند و هنوز به تولید انبوه نرسیده اند، 
بنابراین وقتی کامل رنگ دارند یعنی به طور 
مصنوعی رنگ آوری شده اند. جهت ماندگاری 
نیز در برخی میوه ها پارافین استفاده می شود 
که با شست وشــو هم از بین نمی رود و از نظر 
وزارت بهداشت نباید مورد استفاده قرار گیرد، 

البته اکنون مردم نیز آگاه شده و این میوه ها 
با اســتقبال کمتری مواجه می شود. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار تهران در 
ادامه درباره واردات گالبی نیز گفت: بهترین 
گالبی بــه لحاظ طعم و مزه متعلــق به ایران 
اســت که بهترین نوع نیز شاه پسند و نطنزی 
است. تنها موز، نارگیل، آناناس و انبه مجاز به 
واردات هستند و واردات هر میوه ای غیر از این 
۴ قلم غیررسمی و قاچاق محسوب می شود 

که در مــورد گالبی در حــد ۱۵ تا ۲۰ درصد 
وارداتی است.

جوالن گالبی های قاچاق در بازار میوه

خبر

خبر

دبیر انجمن صنایع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان خودرو کشــور گفت: جمع زیان 
انباشته کل مجموعه صنعت خودروسازی و قطعه 
سازی به دلیل قیمت گذاری دستوری خودرو به 

بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش توسعه ایرانی، آرش محبی نژاد در 
نشســت خبری افزود: قیمت گذاری دستوری 
خــودرو تبعات زیــادی دارد کــه از آن جمله، 
خودروســازان تولیــدات قطعه ســازان را بــا 

قیمت های درستی نمی خرند.

به گفته این مقام صنفی، زیان انباشــته یاد 
شده و در مقابل ســود باالی ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی شرکت های باالدستی و تولیدکنندگان 
مواد اولیه، یک عدم توازن و تعــادل را به وجود 

آورده است.
وی بیان داشــت: یکی از درخواســت های 
قطعه سازان، اصالح قیمت قطعات با باال یا پایین 

رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهاده های تولید است.
محبی نــژاد ادامــه داد: با محاســبات این 
انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور 

متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای 
بین خودروسازان و قطعه ســازان به کندی در 
حال تعدیل اســت. وی اضافه کرد: قراردادهای 
قطعه سازان و خودروســازان ناعادالنه است و 
تاکنون در دوره حضور ســه وزیر درخواســت 
تعدیل قراردادها عنوان شده، اما ترتیب اثر داده 

نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان خودرو کشــور خاطر نشان کرد: 
التهاب امــروز بازار خودرو و شــکاف شــدید 

قیمت های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات 
غلط در حوزه قیمت اســت که ســبب شــده 
قطعه ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه 

خودرو نیز ناکافی باشد.
وی، ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات 
به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ 
تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را 
خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی های 
سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد 

نیاز است.

محبی نژاد تاکید کرد: همه این مشــکالت 
به دلیل تفرقه در مجموعــه حاکمیتی دولت، 
مجلس و قوه قضائیه اســت، در این راستا ایجاد 
کمیته ملی خودرو بــا عضویت همه ارگان های 
تصمیم گیر پیشنهاد می شود به طوری که همه 
 مصوبات این کمیته، فراقوه ای و الزم االجرا باشد.
وی تاکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو 
و قطعه ســازی حدود چهار میلیارد دالر است و 
درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد 
دالر واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشــا، 
کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف 
قاچاق دو میلیارد دالری قطعات خودرو در سال 

گذشته است.

رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: متاسفانه با اوج گیری 
دوباره بیماری، احتمال آن وجود دارد که دستور العمل های 
اولیه مجددا به مرحله اجرا گذاشته شــود و تعداد بیشتری از 

صنوف را به تعطیلی بکشاند.
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایلنا در مورد تصمیم گیری 
در رابطــه با فعالیت اصنــاف پرخطر اظهار داشــت: نزدیک 
به ۸ ماه اســت که تعدادی از واحدهای صنفی به علت کرونا 
تعطیل شده اند چون در زمره مشاغل پرخطر قرار گرفته بودند، 
همچنین ما امیدوار بودیم که بتوانیم این واحدهای صنفی را 

بازگشایی کنیم اما متاســفانه با وضعیت موجود امکان پذیر 
نیســت. ضمن آنکه با وضعیت پیش آمده و اوج گیری کرونا 

احتماال واحدهای صنفی دیگری را نیز تعطیل می شوند.
وی افــزود: یکــی از دالیــل اوج گیری مجــدد ویروس 
کرونا رعایت نکردن افراد اســت کــه این امر روز بــه روز بر 
مشــکالت ما دامن می زنــد. همه مــا در وهلــه اول باید از 
خودمان شــروع کنیــم که هم ســالمتی خــود را تضمین 
کرده و هــم کمکی به همنوعــان در راســتای جلوگیری از 
گســترش این ویروس انجام داده باشیم. ســتاد ملی مقابله 

 با کرونا نمی تواند بــرای هر فردی مامــوری را در نظر بگیرد. 
نوده فراهانی اضافه کرد: در صورت ادامه روند کنونی، احتماال 
ستاد مقابله با کرونا دستور تعطیلی تعداد بیشتری از صنوف 

را می دهد. در زمانــی که همه واحدهای صنفــی، مدارس و 
ادارات به صورت یک سوم فعالیت داشتند با بهبود وضعیت از 
محدودیت ها کاسته شد. اما وقتی ادارات و مدارس بازگشایی 
شــدند و اوج گیری دوباره بیماری، احتمال آن وجود دارد که 
دستور العمل های اولیه مجددا به مرحله اجرا گذاشته شود و 

تعداد بیشتری از صنوف را به تعطیلی بکشاند.
رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به برگزاری مرتب جلسه 
با ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: مرتبا جلسه ستاد کارگروه 
کرونا برگزار می شود که در آن بازگشایی برخی از مشاغل مطرح 
و پذیرفته هم نشد. همچنین این روزها گرانی بر جامعه حاکم 
شده و در این شرایط قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند که 
نمی توانند مانند گذشته خرید کنند و احتماال باعث کاهش 

تعداد مشاغل برخی از صنوف شود.

زیان انباشته صنعت خودرو  به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

رئیس اتاق اصناف تهران: 

گرانی فعالیت مشاغل را کاهش می دهد


