توضیحات معاون اجرایی رئیسی مطرح کرد:

معاون اجرایی رئیس جمهور توضیحاتی را درباره برطرف کردن
مشکالت آب آشامیدنی در شهرکرد ارائه کرد.
صولــت مرتضوی درباره قطع آب آشــامیدنی در شــهرکرد و
اقدامات دولت در این زمینه گفت :مشــکلی در رابطه با آلودگی
آب در استان به وجود آمد ،دستگاههای اجرایی از جمله وزارت
نیــرو تمام قــد وارد کارزار شــد ،اوال علت حادثه را بررســی

بررسی و اقدامات برای حل مشکل آب شهرکرد

میکنند ثانی ًا اقداماتــی برای رفع آلودگی و تامین آب مصرفی
برای مردم صورت گرفته است
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشــان کرد :حســن کار این
اســت که بالفاصله معاونین وزیر نیرو در اســتان حاضر شدند،
پابهپای مردم ایســتادهاند ،پیگیر هستند و امیدواریم مشکالت
برطرف شود.

صولت مرتضــوی معاون اجرایی رئیس جمهــور تاکید کرد:
دوستان در تالش هســتند عالوه بر تامین آب از سایر اماکن،
تســویه خانههای سیار هم نصب کنند و فکر می کنم با تالشی
وزیر نیرو ،آقای استاندار و همراهی و همکاری که مردم خوب
اســتان انجام میدهند این مشــکل و تنش آبی به راحتی حل
شود.
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باید اجازه ساخت و ساز در بستر رودخانهها و مسیر آبراههها داده شود!

سرپرســت دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری ســازمان منابع
طبیعی کشور معتقد است که ســیل امسال به دلیل ساخت ساز
و تصرف بســتر رودخانهها و آبراههها و بیتوجهی به هشدارها
خسارات جانی و مالی زیادی به بار آوردهاست.
ابوطالب قزل سفلو ،با بیان اینکه تا  ۲۴مرداد  ۲۴ ،۱۴۰۱استان
کشور درگیر سیل شــدند ،گفت :این سیل در  ۱۱۵شهرستان و
در  ۲۲۴زیر حوضه اتفاق افتاد و مساحتی حدود  ۶میلیون هکتار
را درگیر کرد که از این  ۶میلیون هکتار تنها در ســطح حدود ۳
میلیون و  ۸۰۰هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام شــده و در
سطوح مابقی هیچ عملیاتی انجام نشده است.
وی اضافه کرد :تاکنون حدودا در  ۲۵درصد از حوزههای آبخیز
کشــور عملیات آبخیزداری انجام شده و بر روی  ۷۵درصد هیچ
عملیاتی صورت نگرفته اســت .مطالعات  ۱۸میلیون هکتار دیگر
از حوزه های آبخیز کشور آماده اجرا است که اجرای این سطح از
عملیات حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان منابع طبیعی
ادامــه داد :انجام عملیات آبخیرداری در محدوده  ۳میلیون و ۰۰
 ۸هزار هکتار توانست حدود  ۵.۵میلیارد متر مکعب سیل ،جریان
واریزهای و رســوب را مدیریت کند .اما دقیقا مشخص نیست از
این میزان سیل چقدر آب استحصال شده ،زیرا بخشی از این آب
از طریق رودخانهها و آبرفتها به سفره های زیرزمینی نفوذ کرده
و بخشی نیز در مخازن سدها و بندهای خاکی ذخیره شدهاست.
به گفتــه وی هر هکتار عملیات آبخیزداری در طول یکســال
حدود  ۵۳۰مترمکعب و هر هکتار عملیات پخش ســیالب حدود
 ۱۰۰۰مترمکعب در یکسال آب استحصال میکند.
الیحه قانون جامع آبخیزداری به زودی تدوین میشود
قزل ســفلو در پاســخ به این ســوال که آیا  ۲۵درصد عملیات
آبخیزداری در کشــوری که سابقه وقوع ســیل دارد عدد کمی

نیست؟ گفت :قطعا  ۲۵درصد عدد مطلوبی نیست و باید با توجه
به وقوع پدیده تغییر اقلیم ،افزایش شــدت بارشها و سیل خیز
بودن کشور توجه بیشتری به آبخیزداری و آبخوانداری در کشور
شــود .در ســیل اخیر رئیس جمهوری و وزیر جهادکشاورزی بر
تسریع عملیات آبخیزداری تاکید کردند و قرار است الیحه قانون
جامع آبخیزداری به زودی تدوین و ارائه شود .در واقع این الیحه
کمــک میکند تا با اعمال مدیریت جامــع حوضههای آبخیز با
همکاری دســتگاههای اجرایی و جوامــع محلی و بهرهبرداران

مشــکالت سیل ،خشکسالی و حفاظت از منابع آب و خاک بهتر
مدیریت شود و خســارات وارده کاهش یابد و در نهایت سرعت
فعالیتهای آبخیزداری با توجه به شرایط کشور افزایش یابد.
ی بین دستگاهها مواجهیم
با کمبود اعتبار و ضعف هماهنگ 
مدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری تصریح کرد :بخشی
از مشــکالتی که در حال حاضر بخش آبخیزداری کشور با آن
مواجه اســت مربوط به تامین اعتبار است .بخش دیگر به ضعف
هماهنگی بین دســتگاههای اجرایی و نبــود مدیریت جامع در

حوضههای آبخیز است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به ســیل امامزاده داود
اشــاره کرد و گفت :یکی از دالیل مهم سیل در منطقه امامزاده
داود و خسارات جانی و مالی ساختوساز در بستر رودخانه است.
وقتی طرح جامعآبخیزداری تدوین شــود قطعا برنامه ریزی ها
به نوعی خواهد بود که اجازه ســاخت و ســاز در مسیر آبراههها
داده نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون فکری برای جلوگیری
از ســاختو ســاز های غیرمجاز در حریم رودخانهها نشده بود؟
گفــت :در این بخش هماهنگیهای الزم وجود ندارد و مدیریت
جامع اعمال نمیشــود و دستگاهها پراکنده کار میکنند .در این
الیحه پیش بینی شده که یک شورای عالی آبخیزداری در سطح
ملی تشــکیل شود و در سطح اســتانها نیز قرار است با ریاست
اســتانداران یک شــورای هماهنگی مدیریت جامع حوزه آبخیز
استانی شکل بگیرد.
نصب سیستم هشدار سیل /تهیه نقشه خطر
قزل ســفلو تصریح کرد :نباید در حریم و مســیر رودخانهها و
آبراههها اجازه ســاخت و ســاز داده شود  .بایســتی در مناطق
حساس سیســتمهای هشدار سیل نصب شود و همچنین در هر
اســتان با تهیه نقشه خطر ســیل در زمان هشدار سیل از تجمع
مردم در مناطق خطر با اعالم هشدارهای الزم جلوگیری شود.
وی در ادامه گفت :همه مناطق استعداد فعالیتهای آبخیزداری و
آبخوانــداری را ندارد .در هر منطقهای که امکان این عملیات وجود
داشــته باشــد پس از انجام مطالعات الزم و بر اساس اولویتها و
تخصیص اعتبارات عملیات آبخیزداری و آبخوانداری انجام میشود.
مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری در پایان گفت :متاسفانه سیل
امســال به دلیل ساخت سازها و تصرف بســتر رودخانه ها و آبراهها و بی
توجهی به هشدارها خسارات جانی و مالی زیادی بهبار آورد.

دولت به وعده خود در تامین نقدینگی دامداران عمل نکرد؛

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران :طرح خودمالکیها در تهران اجرا میشود

حذف عوارض گمرکی
برای صادرات محصوالت لبنی

جزییات تامین و تحویل زمین
به فرد یا افراد برای ساخت

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران گفت :نهاده به
وفور در بازار موجود است اما دامداران برای خرید آن چالش دارند
همچنین دولت نتوانســتند به قولهایی که برای تامین نقدینگی
بــه دامداران داده بود عمل کند و هم اکنون تولیدکنندگان دام و
طیور برای تهیه نقدینگی برای خرید نهاده مشکل دارند.
احمد مقدســی درباره افزایش نرخ لبنیــات میزان مصرف این
محصوالت از سوی مردم کاهش پیدا کرد ،آیا هم اکنون در بازار
با مازاد شیرخام مواجه هستیم؟ گفت :بعد از اصالح نظام یارانهای
شــاهد مازاد شیر خام نبودیم و همه این محصول در بازار جذب
شد؛ از سوی دیگر دولت صادرات شیر خشک ،کره و خامه را آزاد

و عوارض گمرکی بر این محصوالت را حذف کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه 10
درصد شــیر تولیدی بعد از تبدیل شدن به کره ،شیر خشک و خامه
صادر میشــوند ،گفت 29 :کشــور دنیا خریدار محصوالت لبنی ما
هستند که عراق ،افغانستان ،پاکستان ،ارمنستان ،امارات ،قطر ،عمان،
آذربایجان ،عربســتان ،کشــورهای آفریقایی و برخی از کشورهای
اروپایی جزو مهمترین کشــورهای هدف صادراتی ما محســوب
میشــوند .این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برخی از
فعــاالن این حوزه بر این باورند که بعــد از اصالح نظام یارانهای و
افزایش قیمت تمام شده محصوالت در ایران صادرات دیگر توجیه
اقتصادی ندارد آیا شــما نیز این موضــوع را تایید میکنید؟ گفت:
دولت بعد از افزایش نــرخ محصوالت لبنی ،عوارض صادراتی این
محصوالت را حذف کرد و این موضوع به ادامه روند صادرات کمک
کرد و این مسئله باعث شد تولیدکنندگان داخلی رقابتپذیری قیمت
را از دست ندهند و صادرات مختل نشود.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با اشــاره به
افزایش  6برابری قیمــت نهادههای دامی ،اذعان کرد :نهاده به
وفور در بازار موجود است اما دامداران برای خرید آن چالش دارند
همچنین دولت نتوانســتند به قولهایی که برای تامین نقدینگی
بــه دامداران داده بود عمل کند و هم اکنون تولیدکنندگان دام و
طیور برای تهیه نقدینگی برای خرید نهاده مشکل دارند.

مدیر کل راه و شهرســازی استان تهران درباره قیمت نهایی واحدهای
نهضت ملی مسکن گفت :قیمت هر واحد نهضت ملی مسکن بستگی به
منطقه ســاخت ،به تعداد طبقات و متراژ دارد  .همچنین قیمت براساس
فهرست بهای مشخص شــده با انبوه سازان و تعدیل احتمالی قیمتها
مشــخص میشود و اساسا قیمت نهایی پس از اتمام پروژه تعیین خواهد
شد .البته برآوردی از قیمتها داریم که براساس آن آورده اولیه محاسبه
میشــود ،اما قیمت نهایی با قیمت برآورد شــده تفــاوت قابل توجهی
نخواهد داشت .خلیل محبتخواه با تاکید بر اینکه هیچ واحدی از نهضت
ملی مسکن در شهر تهران ساخته نمیشود ،اظهار داشت :در شهر تهران،
پروژه نهضت ملی مسکن تنها در قالب خودمالکیها در دستور کار است
وگرنه به هیچ وجه در داخل شــهر تهــران واحدی تحت عنوان نهضت
ملی مسکن به اجرا نمیرســد .وی ادامه داد :در پروژههای خودمالکی
قرار نیســت افــراد مالک واحدی را به وزارت راه و شهرســازی تحویل
دهند و دولت هیچ ســهمی نخواهد داشــت .افرادی که دارای زمین یا
ملک فرســوده هستند میتوانند وارد پروژه نهضت ملی مسکن شوند اما
شرط تعلق تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای خودمالکی این است که
افرادی که مالک برای این واحدها معرفی میکند ،واجد شــرایط نهضت
ملی مسکن باشند .دولت و وزارت راه و شهرسازی تنها این افراد را برای
دریافت تســهیالت به بانک عامل معرفی میکند و ســهمی در واحدها
نخواهد داشــت .مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران درباره سهم
اســتان تهران ،ادامه داد :نهضت ملی مسکن در استان تهران به غیر از

خودمالکیها که محدودیتی ندارد ،در شهرهای پرند ،ایوانکی ،پاکدشت،
رباط کریم ،نصیرشــهر ،هشــتگرد ،دماوند و فیروزکوه ساخته میشود.
ســهم اســتان تهران  ١۵۵واحد در هر سال است که در طول  ۴سال به
حدود  ۶٠٠هزار واحد میرســد که ساخت این تعداد واحد بین شهر های
جدید ،شــهرهای باالی  ١٠٠هزار نفر و شهرهای کمتر از  ١٠٠هزار نفر
ساخته میشود .محبتخواه تاکید کرد :برای ساخت سهم استان تهران از
نهضت ملی مسکن دو سال ،زمین تامین شده است اما در مناطقی مانند
شهر جدید ایوانکی یا در شهرهایی که قرار است زمین الحاق شود مانند
قرچک ،ورامین و پیشوا این امکان وجود دارد که اراضی را به چند نفر یا
یک نفر تحویل دهیم تا خودشان نسبت به ساخت اقدام کنند.

حسین راغفر :گام بعدی دولت در زمین اقتصاد چیست؟

ایران با ابرتورم روبروست

️ نگار علی

به گفته یک اقتصاددان گام بعدی دولت افزایش قیمت
حاملهــای انرژی خواهد بود امــا به دلیل واکنشهای
اجتماعی حاصل از افزایش نرخ ارز و قیمتها این اقدام
را به تاخیر انداخته است.
براســاس اعالم مرکــز آمار نرخ تــورم نقطهای برای
خانوارهای شــهری در تیرماه به  ٥٢,٨درصد رســیده
اســت که نســبت به ماه قبل  ١.٤واحد درصد افزایش
داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی
 ٦٠.٧درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٢.٥واحد درصد
افزایش داشته است.
با ابرتورم مواجه هستیم
حسین راغفر گفت :تورم لجام گسیخته و یا ابرتورم به
تورم باالی ده درصد در ماه گفته میشود و متاسفانه ما
بــه طور ماهیانه  ۱۲درصد تــورم داریم که در برخی از
اقالم نیز به  ۲۵درصد میرســد و نشان میدهد که ما
قطعا با ابرتورم مواجه هستیم.
وی در ادامه گفت :ریشــههای ایــن ابرتورم عمدتا به
افزایــش قیمت ارز باز میگردد و باال بردن شــدید پایه
پولی و اســتقراض از بانــک مرکــزی و بانکها رقم
باورنکردنیای را به نقدینگی افزوده اســت و مجموعه
سیاســتها و افزایش نرخ ارز و حــذف ارز ترجیحی از
اصلی ترین علتهای این ابرتورم هستند.
راغفــر در ادامه گفت :نکته جالب اینجا اســت که هم
نمایندگان مجلس و هم بسیاری از مقامات دولتی از این
طرح دفاع میکردند و مدعی بودند که تنها  ۴قلم جنس
افزایــش  ۶تا  ۷درصد را تجربه خواهد کرد و ســازمان
برنامه نیز مدعی بوده است که افزایش قیمت این اقالم
در همین حد خواهد بود ولی در سه تا چهار روز ابتدایی
حــذف ارز ترجیخی نرخ تورم بــرای برخی از کاالها تا
 ۲۰۰درصد رسید و قطعا ما با وضعیت بی سابقه از تورم

در ماههای خرداد و تیر مواجه بودیم.
مجددا تورمهای باال را تجربه خواهیم کرد
وی در ادامه گفت :ممکن اســت که رشد تورم به این
ســرعت در ماههای آینده نباشــد و اما باید این موضوع
را لحــاظ کرد که افزایش های بعدی نســبت به همین
افزایشهای اخیر صورت میگیــرد و افزایش قیمتها
روی یکدیگر تلنبار خواهد شد و با توجه به سیاستهای
پولی کشــور به نظر میرسد که مجددا تورمهای باال را
تجربه کنیم.
راغفر در ادامه گفت :تورم به یک عامل بســتگی ندارد
و عوامل متعددی در کار هستند اما موثرترین عاملی که
باعث افزایش قیمتها در ســه دهه گذشته شده است
و محرک اصلی کســری بودجههــای دولت و به دنبال
آن افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشــور بوده است،
افزایش نرخ ارز بوده است.
وی در ادامــه گفت :عوامل متعــدد دیگری نیز در کار
هســتند و سیاســتهایی که دولت دوازدهم اتخاذ کرد
بخش قابل توجهی از کسری بودجه را به دولت سیزدهم
منتقل کرد و دولت ســیزدهم نیز منابع بسیار بزرگی را
به بودجه امسال افزود به نحوی که از  ۹۰۰هزار میلیارد
تومــان از بودجه  ۱۴۰۰در بودجه  ۱۴۰۱به هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان رسیدیم.
راغفــر در ادامه گفــت :اینکــه این بودجــه از کجا
تامین شــود بســیار حائز اهمیت اســت؛ منابع اینها با
محدودیتهای درآمدی دولتها کســری بودجه بسیار
بزرگی را به وجود آورده است و دولتها برای تامین این
کسری بودجه سیاســتهای غلطی را اتخاذ کردند که
از جمله آنها افزایــش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل
های انرژی است.
گام بعدی دولت افزایش قیمت حاملهای
انرژی است

وی در ادامه گفت :به نظر میرسد گام بعدی دولت که
اگر امسال نیز صورت نگیرد در ماههای اولیه سال آینده
صــورت خواهد گرفت و بخاطــر واکنشهای اجتماعی
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمتها به تاخیر افتاده است،
افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود.
راغفر در ادامه گفت :دولتها مسیرهای بهتری را برای
جبران کســری بودجه دارند از جمله موثرترین آنها اخذ
مالیات بر ثروت ،دارایی و درآمدهای افســانهای برخی
از گروههــا در جامعه اســت منتهی دولتهــا به دلیل
سیاســتهای نئولیبرالی که طی چند دهه گذشــته بر
اقتصاد کشــور حاکم بوده اســت و بخاطــر اینکه افراد
تصمیم گیر نوعا نفع صاحبان ســرمایه را تامین میکنند
در این قسمت موفق نشــده اند و گرنه درآمدهای قابل
توجه مالیاتی وجود دارد که دولت باید آنها را اخذ کند.
تورم ،مالیات ظالمانه از گروههای فقیر
این اقتصاددان در ادامه افزود :در فاصله  ۱۹۱۴تا ۱۹۸۰
مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمدهای باال تا  ۹۰درصد
نیز میرســید و دولتها از این طریق توانستند ثباتی را
در اقتصاد ایجاد کنند امــا تصمیماتی که دولتهای ما
در این ســه دهه گرفتهاند به نوعی مالیات تورمی بوده

اســت که پرداخت کنندگان آنها طبقات متوسط و پایین
جامعه هستند.
وی در ادامه گفت :طبقات متوســط از آنجایی مالیات
میپردازند که ارزش منابع پس اندازهای آنها به شــدت
کاهش پیدا می کند و قدرت خرید دستمزدشان کاهش
پیــدا می کند و طبقات پایین تــر هزینههای به مراتب
بیشــتر از این موارد را نیز متحمل میشوند چراکه فاقد
دارایی هایی هستند که ارزش آنها با تورم تعدیل شود و
در نتیجه فاصله آنها با حداقل ها بیشــتر میشود و گفته
میشــود که تورم مالیات ظالمانهای اســت که از گروه
های فقیر به نفع گروههای ثروتمند اخذ میشــود چراکه
در تورم ارزش داراییهای افراد ثروتمند تعدیل میشود
و افزایش پیدا می کند.
راغفر در ادامه افزود :این اتفاق پیامدهای شــکنندای
برای گروههای محروم جامعه دارد و منجر به رشد جرم
و جنایت ،اعتیاد ،خودکشــی و مهاجرت میشــود و این
پدیدهای است که در جامعه ما اتفاق افتاده است.
طرح باز توزیع بنزین مقدمهای برای
افزایش قیمت بنزین است
حسین راغفر در ادامه در پاسخ به این پرسش که طرح
بازتوزیع بنزین چقدر قابل اجرا در ســطح کشــور است؛
گفت :متاســفانه عدهای در درون حاکمیت این طرحها
را ســفارش می دهند و عده دیگری نیز که آشــنایی با
وضعیت اقتصادی کشــور ندارند ایــن طرحها را فرموله
و صورت بندی میکنند و قطعا این طرح با مشــکالت
جدیای مواجه خواهد شــد .بخش زیــادی از جمعیت
کشــور در مناطقی زندگی میکنند که دسترســی آنها
به چنین فرصتهایی امکان پذیر نیســت و در شــرایط
کنونی کشــور ۱۵ ،درصد جمعیت ما ســواد خواندن و
نوشتن ندارند و با توجه به اینکه صحبت از آن است که
این دسته خدمات به صورت الکترونیکی به حساب افراد

واریزشــود مشکالت عدیدهای ایجاد میشود و مردم را
وارد چرخه دیگری از فســاد فروش ســهمیهها در بازار
میکند و مشکالت عجیب و غریبی که بارها و بارها آن
را تجربه کردیم پدید خواهد آورد.
وی در ادامــه گفــت :از ابتدا کامال مشــخص بود که
این طرح موارد متعدد کاســتیهای جدی دارد و امکان
عملیاتی شدن آن وجود ندارد؛ این طرح مقدمهای بود بر
اینکه قیمت بنزین باال رود و این کار حتما اتفاق خواهد
افتاد چراکه دولتهای سه دهه گذشته و خصوصا دولت
فعلی راه حلی به ذهنشــان نمیرسد برای تامین کسری
بودجه در حالی که راه حلهایی که می تواند به کاهش
قیمتها نیز کمک کند وجود دارد اما عزم سیاسی برای
آن وجود ندارد.
اولین بازنده افزایش قیمت ارز و حاملهای
انرژی کیست؟
راغفــر در ادامه گفت :دولتهای مــا کماکان مارپیچ
تورمی که در ســه دهه گذشــته دنبــال کردهاند دنبال
خواهند کرد؛ افزایش قیمــت ارز موجب افزایش قیمت
کاالها در داخل می شــود و تورم خود منجر به افزایش
قیمت حامل های انرژی می شود و بحث قاچاق بنزین
در میان میآیــد و دوباره افزایش قیمت بنزین منجر به
افزایش قیمت کاالها می شود و گفته می شود ارز ارزان
شده اســت و ارز را باید گرانتر کرد و این مارپیچ تورمی
خود را بازتولید می کند و این اتفاقی بوده اســت که رخ
داده است و هر ساله و هر دوره اولین اتفاقی که می افتد
این است که سال بعد از افزایش قیمت ارز و حامل های
انــرژی اولین بازنده خود دولت خواهد بود چرا که دولت
بزرگترین متقاضی در کشور است .افزایش قیمت کاالها
هزینههای دولت را به سرعت و به شدت باال می برد در
حالی که منابع درآمدی آن به آن نســبت نمیتواند رشد
کند و در نتیجه کسری بودجه آن بزرگتر میشود.

اقتصادی 3
اخبار کوتاه
پیشبینی جدید رییس اتحادیه نمایشگاهداران از قیمت خودرو؛

شوک شدید برجام به بازار خودرو

رییس اتحادیه نمایشــگاهداران خودروی پایتخت گفت:
اگر مذاکرات به نتیجه برســد ،اثر روانی آن سبب میشود
حداقل در هفتههای ابتدایی شوک شدیدی در بازار شاهد
باشیم.
ســعید موتمنی درباره وضعیت بازار خودرو گفت :با دریافت
پالسها و ســیگنالهای مثبت از احتمال امضا شدن برجام و
در کنــار آن پایین آمدن نرخ ارز ،افت قیمتها را در روزهای
گذشته شاهد بودیم.
وی افزود :این روزها بازار دوباره دچار ســکون مطلق شده
و افراد دســت از معامله کشــیدهاند تا ببینند نتیجه مذاکرات
چه میشود.
موتمنی ،دلیــل کاهش حدود  ۷۵میلیون تومانی قیمت پژو
 ۲۰۷را عرضه خوب آن از ســوی خودروساز عنوان کرد و به
ایرنا متذکر شــد :هر خودرویی که بــا کاهش عرضه مواجه
شود ،افزایش قیمت خواهد داشت.
وی در خصوص برجام معتقد اســت :اگر مذاکرات به نتیجه
برســد ،اثر روانی آن ســبب میشــود حداقل در هفتههای
ابتدایی شــوک شدیدی در بازار شــاهد باشیم .در عین حال
نحوه و میزان عرضه خودرو از سوی خودروسازان داخلی نیز
میتواند بر قیمتها تاثیرگذار باشد.
ریزش قیمتها در بازار خودرو ادامهدار خواهد بود؟
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از آن است که
در هفته گذشــته خودروهای پراید پرچمدار ریزش قیمتها
بودند.
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از ریزش گسترده
قیمتها در این بازار در یک هفته گذشته است به طوری که در
بیــن خودروهای پراید موجود در بازار پراید  ۱۱۱از  ۲۰۶میلیون
تومان در ابتدای هفته امروز به  ۲۰۴میلیون تومان رسیده است و
مدل  ۱۳۱آن نیز از  ۱۸۵میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به
 ۱۸۴میلیون تومان رسیده است و مدل  ۱۵۱سال  ۱۴۰۰آن نیز
در این مدت  ۳میلیون تومان ارزان شــده است و در حال حاضر
 ۱۷۴میلیون تومان قیمت خورده است و مدل  ۱۴۰۱این خودرو
نیز از  ۱۸۳میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به  ۱۸۰میلیون
تومان رسیده است.
خودروهای پــژو نیز در این مدت کاهش قیمتها را تجربه
کردنــد به طوری که پژو  ۲۰۶تیپ  ۲مــدل  ۱۴۰۰از ۲۹۲
میلیون تومان در ابتــدای هفته امروز به  ۲۹۰میلیون تومان
رسیده است.
در بین خودروهای تیبا نیز تیبا صندوقدار مدل  ۱۳۹۹در این
مدت یک میلیون تومان ارزان شــده است و در حال حاضر
 ۱۸۴میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای کوییک نیز این کاهش قیمتها دیده می
شود به طوری که کوییک دندهای مدل  ۱۴۰۰از ابتدای هفته
تاکنون  ۵میلیون تومان ارزان شــده اســت و در حال حاضر
 ۱۹۵میلیون تومان قیمت خورده است.
امیرحســین کاکایی ،کارشــناس صنعت خــودرو گفت :در
صورت احیای برجام خودروهای تولید داخل مانند سمند ،دنا
و تیبا شاید کمی کاهش قیمت داشته باشند اما نمیتواند این
کاهش قیمت چشمگیر باشد مگر اینکه ارزش ریال باال رود؛
در حال حاضر نزدیک به شــش ماه اســت که بازار در رکود
است؛ اما قیمتها در بازار خودرو باال میرود .در نتیجه برجام
شاید فشــار فروش بیاورد و بازار راکدتر شود؛ اما قیمت پایه
این خودروها تغییر نخواهد کرد.

خرید  ۷متر مسکن
با وام  ۴۸۰میلیون تومانی

بهعبــارت دیگر در زمــان حاضر یک زوج ســاکن تهران
میتوانند از  480میلیون تومان وام خرید مســکن اســتفاده
کنند .بــرای دریافت این وام نیز بایســتی دو برابر مبلغ وام
اوراق حق تقدم خریداری شود.
قدرت خرید مردم مهمترین مولفــه برای ورود تقاضاهای
مصرفــی به بازار مســکن بوده اســت .در این راســتا نیز
دولتهای مختلف تالش کردهانــد با اجرای راهکارهایی از
جمله افزایش سقف وام خرید مسکن ،توانمندی مردم برای
خرید خانه را افزایش دهند.
شهریور ماه سال گذشته بانک مرکزی طی ابالغی سقف وام
ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران از 200
میلیون تومان برای زوجین را به  400میلیون تومان افزایش داد.
وام تعمیــر یا همان جعاله که پیــش از این برای تهرانیها 40
میلیون تومان بوده به  80میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در
مراکز استانها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت برای
زوجین  320میلیون تومان و بهصورت انفرادی  160میلیون
تومان است .در سایر مناطق شهری با جمعیت  200هزار نفر
و کمتر برای زوجین  240میلیون تومان و بهصورت انفرادی
 120میلیون تومان تعیین شد.
بهعبــارت دیگر در زمــان حاضر یک زوج ســاکن تهران
میتوانند از  480میلیون تومان وام خرید مســکن اســتفاده
کنند .بــرای دریافت این وام نیز بایســتی دو برابر مبلغ وام
اوراق حق تقدم خریداری شــود .از ســوی دیگر بر اســاس
جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی مرکز آمار ایران در
خصوص تحوالت بازار مسکن ،طی تیر  1401متوسط وزنی
قیمت آپارتمانهای مسکونی فروش رفته در مناطق  22گانه
شهر تهران به  44میلیون و  840هزار تومان رسید.
در ماه مورد اشاره منطقه یک با متوسط قیمت  84میلیون و
 522هزار تومان بیشترین و منطقه  17با  22میلیون و 890
هزار تومان کمترین قیمت مســکن را داشتهاند .به گزارش
تسنیم ،اگر قرار باشد یک زوج وام  480میلیون تومانی بانک
مســکن را دریافت کنند باید  960برگ تسهیالت مسکن را
خریداری کنند .متوســط قیمت ایــن اوراق حدود  130هزار
تومان اســت ،یعنی در مجموع حدود  125میلیون تومان که
متقاضی وام باید ابتدا آنرا برای خرید اوراق پرداخت کند .در
واقــع از  480میلیون تومان وام خرید مســکن  355میلیون
تومــان باقی میماند .با توجه بــه میانگین قیمت حدود 45
میلیون تومانی هرمترمربع واحد مســکونی در تهران با این
مبلــغ وام میتوان  7.8متر را خریــداری کرد.بهعنوان مثال
برای یک واحد  100متر مربعی با قیمت  4.5میلیارد تومانی،
وام خرید مسکن کمتر از  8درصد را پوشش میدهد

