
سرپرس�ت وزارت جهاد كش�اورزي ب�ا بيان 
اينكه س�االنه 56 ميليارد دالر به طور پنهان 
براي فرسايش خاك هزينه  مي شود، مسئوالن 
را مقص�ران اصلي فرس�ايش خاك دانس�ت: 
»الزم اس�ت كه خود مس�ئوالن آموزش هاي 
بيش�تري ببينن�د و هرگون�ه تصميم گي�ري 
آنها من�وط به حف�ظ خاك باش�د و ب�ا ايجاد 
يك نهض�ت ظرف م�دت پنج س�ال گاوآهن 
را از اراض�ي كش�اورزي ح�ذف كني�م.« 
خاك به عنوان بس��تر اصلي تولي��د مواد غذايي 
وضعيت مناسبي در كش��ورمان ندارد؛ بررسي ها 
نش��ان مي دهد فرس��ايش خاك در ايران نسبت 
به توليد آن حدود 10 تا 12 برابر حد قابل تحمل 
يا تاب آوري س��رزميني است. مس��ئوالن وزارت 
جهاد كش��اورزي روز گذش��ته در مراس��مي به 
مناسبت روز جهاني خاك با ش��عار »جلوگيري 
از فرسايش خاك« از مشكالت بخش كشاورزي 
س��خن گفتند و از برخي تصميمات غير منطقي 
مسئوالن انتقاد كردند. براس��اس آمار فرسايش 
خاك جزو 10 تهديد بزرگ براي بش��ريت است، 
در كشور ما ساالنه 2 ميليارد تن فرسايش خاك 
وجود دارد كه رقمي معادل 56 ميليارد دالر براي 

فرسايش خاك هزينه مي شود. 

رئيس س��ازمان تحقيق��ات، آم��وزش و ترويج 
كشاورزي كه در اين مراس��م سخن مي گفت، با 
بيان اينكه با احتس��اب 10/6 ميليون تن واردات 
محصوالت كشاورزي اين ميزان فرسايش خاك 
هزينه اي معادل پن��ج برابر ارزش اي��ن واردات 
به كش��ور تحميل مي كن��د، گفت: اي��ران جزو 
كشورهاي با فرسايش متوسط به باال است و 10 
تن در هكتار فرسايش دارد كه در مقياس جهاني 

رقم باالتري است. 
كاظم خاوازي افزود: فرسايش شديد خاك از يک 
تا 11 تن در كاهش عملكرد محصوالت مؤثر است 
و به همي��ن دليل امروزه نقش خ��اك در امنيت 

غذايي بسيار مهم تر از آب است. 
  سرپرس�ت وزارت جهاد: قص�د بحث با 

وارداتچي ها را ندارم 
سرپرست وزارت جهاد در اين مراسم با اشاره به 
برخي مشكالت حوزه كش��اورزي اظهار داشت: 
»پايين ب��ودن عملك��رد، باال ب��ودن هزينه هاي 
كش��اورزي، پايين ب��ودن درآمد كش��اورزان و 
ناپايداري كشاورزي از جمله مشكالتي است كه 

ما در اين بخش با آن مواجه هستيم.« 
عباس كشاورز با اشاره به اينكه برخي نظريه پردازان 
عنوان مي كنند كه در اين شرايط اگر واردات انجام 

دهيم به صرفه تر اس��ت، گفت: »بنده قصد بحث 
كردن با اين افراد را ندارم، ام��ا مي خواهم عنوان 
كنم كه مشكالت ذكر شده چقدر به بحث خاك و 

حفاظت از آن مربوط مي شود.« 
وي با اشاره به اينكه آب به عنوان يک چالش ملي 
مطرح اس��ت، افزود: اين چال��ش ريزگردها را به 
همراه داشته و باعث مش��كالت ديگري از جمله 
آنچه در درياچه اروميه، باتالق گاوخوني و... رخ 
داده، شده است. ما اين مس��ائل را پذيرفته ايم و 

قبول داريم.« 
  مشكل فرس�ايش خاك خود مسئوالن 

هستند نه كشاورزان
سرپرست وزارت جهاد كش��اورزي با بيان اينكه 
كشاورزان جزو پيشرفته ترين و دقيق ترين افراد 
در ارتباط با حفظ خاك هستند، گفت: »الزم است 
كه خود مسئوالن آموزش هاي بيشتري ببينند و 
هرگونه تصميم گيري آنها منوط به حفظ خاك 
باشد. الزم اس��ت براي حفظ خاك با ايجاد يک 
نهضت ظرف مدت پنج سال گاوآهن را از اراضي 

كشاورزي حذف كنيم.« 
كشاورز افزود: »شهروندان، مسئوالن و همه براي 
حفظ خاك و اكوسيستم كشور مسئول هستيم و 
نبايد آن را منحصر به بخش خاصي مانند معاونت 

خاك و آب وزارت جهاد كش��اورزي كرد و در نوع 
برخورد با طبيعت نبايد فكر كنيم كه مي ش��ود 
با طبيعت جنگيد، بلكه بايد س��ازگاري داشت.« 
وی گفت: »همه مسئوالن بايد اطالعات خود را 
در ارتباط با ش��رايط حفظ خاك افزايش دهند و 
همچنين آموزش هاي بيش��تري در اين ارتباط 
در وزارت جهاد كش��اورزي انجام شود و اهميت 
حفظ خاك بايد براي تمام بخش ها معلوم باشد 
تا هيچ كس به خود اجازه ندهد تصميمي بگيرد 
كه در آن مس��ائل مربوط به حفظ خاك رعايت 

نشده باشد.« 
كش��اورز با بيان اينكه كليد حفظ آب در كشور 
خاك است، تصريح كرد: »تا به امروز رفتار ما در 
مواجهه با خاك مناسب نبوده و تجديدنظر كلي 

در اين ارتباط الزم است.« 
  گزارش�ي از قاچ�اق خ�اك كش�اورزي 

نداريم
همچنين معاون خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي، 
با بيان اينكه قانون جديد حفاظت از خاك در حال 
چكش كاري براي تدوين  آيين نامه ها اس��ت و به 
زودي به هيئت دولت ارسال مي شود، گفت: »بر 
اساس اين قانون هرگونه تخريب، آلودگي و قاچاق 

خاك مجازات دارد.«  
عليمراد اكبري افزود: »در قانون حفاظت از خاك 
براي متخلفاني كه اقدام به تخريب، فرس��ايش، 
آلودگي، تغيي��ر كاربري يا قاچ��اق خاك جرايم 

سنگيني در نظر گرفته شده است.« 
وی در پاس��خ به س��ؤالي درباره صادرات خاك و 
قاچاق اين محصول به خارج از كش��ور گفت: »تا 
به امروز مجوزي به صادرات خاك كشاورزي داده 
نشده و تنها خاكي كه از كشور خارج مي شود خاك 
صنعتي و مربوط به معادن است كه صادرات آن از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوزهاي 
مربوطه را دارد.« اكبری اظهار داشت: »در فضاي 
مجازي ب��ه موضوع قاچاق خاك پرداخته ش��ده 
است، اما در پنج سال گذشته كه بنده در معاونت 
خاك و آب حضور دارم حتي يک گزارش از قاچاق 

خاك دريافت نكرده ام.« 
معاون خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي تصريح 
كرد: »اعداد و ارقامي كه درباره ميزان فرسايش 
خاك در كشورمان مطرح مي شود بسيار متفاوت 
است، به  طوري كه برخي ميزان فرسايش را تا 15 
تن در هكتار نيز عنوان مي كنن��د، اما بايد توجه 
داشت كه هنوز مبناي دقيقي براي پذيرش رقم 

فرسايش خاك در كشور نداريم.« 
اكبري تأكيد ك��رد: »ميزان فرس��ايش خاك با 
توجه به اينكه كش��ورمان در منطقه خش��ک و 
نيمه خش��ک قرار دارد از متوسط جهاني به طور 

طبيعي باالتر است.« 
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 سرپرست وزارت جهاد: مشكل فرسايش خاك 
خود مسئوالن هستند نه كشاورزان

 كشاورز: الزم است خود مسئوالن آموزش هاي بيشتري ببينند 
  و هرگونه تصميم گيري آنها منوط به حفظ خاك باشد. همچنين بايد  براي حفظ خاك

 با ايجاد يك نهضت در مدت پنج سال گاوآهن را از اراضي كشاورزي حذف كنيم

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 وضع عوارض ۱۰۰ درصدي امريكا
 بر كاالي وارداتي از فرانسه

دول�ت امري�كا اع�الم ك�رد در اقدام�ي تالفي جويان�ه 
ميلي�ارد   2 /4 ب�ر  تنبيه�ي  ع�وارض  درص�د   1۰۰ ت�ا 
مي كن�د.  وض�ع  فرانس�ه  از  واردات  دالر 
 به گزارش رويترز، دولت امريكا روز دوشنبه اعالم كرد تا صددرصد 
عوارض تنبيهي بر 2/4 ميليارد دالر واردات از فرانسه وضع مي كند 
كه شامل مش��روبات الكلي، كيف دس��تي، پنير و ساير محصوالت 
مي ش��ود. امريكا ادعا مي كند ماليات بر خدم��ات جديد ديجيتال 

فرانسه به شركت هاي فناوري امريكا آسيب مي رساند. 
دفتر نمايندگي تجارت امريكا اعالم كرد تحقيقات نش��ان مي دهد 
ماليات فرانسه مطابق با اصول سياست بين المللي ماليات نيست و 
بر برخي ش��ركت هاي امريكايي تأثير مي گذارد. شركت هايي مثل 

گوگل، فيس بوك، اپل و آمازون. 
رابرت الينهايزر، نماينده تج��اري امريكا گفت: دول��ت امريكا در 
فكر به راه انداختن تحقيقات مش��ابهي در مورد ماليات بر خدمات 
ديجيتال استراليا، ايتاليا و تركيه هم است.  وي افزود: دفتر تجارت 
امريكا بر مقابله با افزايش سياست حمايت از توليدات داخلي توسط 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تمركز كرده اس��ت. اين سياست به 
طور ناعادالنه اي شركت هاي امريكايي را هدف قرار مي دهد. او در 
اظهاراتش هيچ اشاره اي به ماليات هاي ديجيتال در كانادا يا برلين 
نكرد.  دفتر تجارت امريكا هيچ تاريخ دقيقي را براي اجرايي شدن 

عوارض صددرصدي بر محصوالت فرانسه مشخص نكرده است.  

پيش بيني جديد از قيمت نفت
اوپك پالس احتماالً توافق كاهش توليد كنوني را تا ژوئن 2۰2۰ 
تمديد كنند، اما انتظار مي رود اين س�ه م�اه تمديِد نه چندان 
مهم، اندكي باعث تقويت قيمت نفت شود، اما قيمت نفت بدون 
توافق كاهش توليد، حدود 7 دالر در هر بشكه كاهش مي يابد. 
به گزارش رويت��رز، بانک گلدمن س��اكز اعالم ك��رد اوپک و ديگر 
توليدكنندگان نفت نظير روس��يه كه به اوپ��ک پالس معروفند، از 
ابتداي ماه ژانويه، ميزان توليد خود را روزانه 1/2 ميليون بشكه در 
روز كاهش دادند و توافق كردند تا اين كاهش را تا پايان ماه مارس 
2020 ادامه دهند. اين گروه پنج ش��نبه اين هفته در وين گرد هم 
مي آيند و احتماالً ميزان كاهش را روزانه 400 هزار بش��كه ديگر، 

بيشتر و در عين حال توافق را تا ژوئن 2020، تمديد كنند. 
اين بانک در يادداشت دوم دس��امبر خود نوشت: » در حال حاضر، 
خريدهاي سوداگرانه در حجم هاي بزرگ در هفته هاي اخير و برخي 
انتظارات براي كاهش بيشتر توليد نشان مي دهد بعيد است سه ماه 

تمديد نه چندان مهم، قيمت هاي كنوني را آنچنان باال ببرد.«
»در نبود يک رش��د )اقتصادي( جديد و ش��وك هاي ژئوپلتيكي، 
در نتيجه، ما انتظار داريم، نفت برنت در س��ال 2020 در محدوده 
60 دالر در هر بشكه معامله شود.« به نوشته اين بانک، با توجه به 
افزايش توليد در پروژه هاي غيراوپكي و چش��م انداز بي ثبات رشد 
تقاضا )براي نفت(، توازن عرضه و تقاض��ا در جهان نيازمند تمديد 

توافق كنوني اوپک پالس است. 
در ادامه يادداشت اين بانک آمده است، اين تمديد الزم است تا مازاد 
روازنه 1/3 ميليون بشكه در روز مورد انتظار در سه ماه دوم و سوم 
سال آينده ميالدي را جبران كند؛ اين مازاد مي تواند قيمت نفت را 

بدون كاهش توليد، حدود 7 دالر در هر بشكه كاهش دهد. 
قيمت نفت امروز به علت انتظار براي كاهش بيشتر رقم كاهش توليد 

اوپک پالس براي مدت زمان بيشتري، افزايش يافت. 

حقايقي جالب از اقتصاد چين
اقتص�اد  بزرگ تري�ن  حاض�ر  ح�ال  در  چي�ن 
اس�ت.  جه�ان  ب�زرگ  اقتص�اد  دومي�ن  و  آس�يا 
به گزارش بيزينس اينس��ايدر، چين بزرگ ترين صادركننده كاال 
در جهان و بزرگ ترين شريک تجاري بسياري از كشورها از جمله 

اتحاديه اروپا، انگليس و امريكاست. 
در ادامه با حقايقي جالب از اقتصاد اين كشور آشنا مي شويد:

 1-  چين يكي از بزرگ ترين وارد كنندگان محصوالت كش��اورزي 
در جهان است؛ به گونه اي كه سال گذش��ته تنها 9/2 ميليارد دالر 
محصوالت كشاورزي توس��ط چين از امريكا وارد شد كه بيش تر از 
مجموع واردات كشاورزي همسايگان امريكا يعني كانادا و مكزيک 

بوده است. 
2- بزرگ ترين خرده فروشي جهان در چين قرار دارد، به گونه اي كه 
ميزان خريد از شركت علي بابا در چين، سه برابر بيشتر از خريد از 

آمازون در امريكا است. 
3- ش��مار ثروتمندان چيني به ويژه در س��ال هاي اخير با سرعت 
سرسام آوري رو به افزايش بوده است تا جايي كه اين كشور اكنون 

پس از امريكا بيشترين تعداد ميلياردرهاي جهان را دارد. 
4- ثروتمندترين فرد چين يعني جک ما، مديرعامل علي بابا با 40 

ميليارد دالر ثروت، بيست و يكمين فرد ثروتمند در جهان است. 
5- چين بزرگ تري��ن بازار كااله��اي لوكس در جهان محس��وب 
مي شود. فقط در سال گذشته، مصرف كنندگان چيني 73 ميليارد 

دالر كاالي لوكس خريداري كردند. 
6- چين بزرگ ترين صادركننده كاال در جهان اس��ت و موفق شده 
به لطف افزايش رقابت پذيري محصوالت خود بازارها را يكي پس از 
ديگري فتح كند. ميزان صادرات چين در سال 2010 در مقايسه با 

سال 1970 به ميزان 954 درصد افزايش داشته است!
7- به لطف رش��د اقتصادي باال، بسياري از شهروندان اين كشور از 
فقر خارج شده اند. متوسط درآمد سرانه اين كشور در سال 2012 
در مقايسه با سال 2002 تقريباً چهار برابر افزايش پيدا كرده است. 
۸- طبق تعريف��ي جهاني فقر مطلق كه به جمعي��ت داراي درآمد 
كمت��ر از 1/9 دالر در روز اطالق مي ش��ود، 3/1درصد چيني ها در 
فقر مطل��ق زندگي مي كنند كه اي��ن رقم براي امري��كا 12درصد 

بوده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

ب�ر اس�اس گزارش ه�اي رس�مي، دارندگان 
تسهيالت مسكن يكم ويژه زوجين مي توانند 
در 6 تا 1۰منطقه شهر تهران واحدهاي 4۰ تا 5۰ 
متري خريداري كنند، اما در اين مناطق واحد 
مسكوني زير 15سال به سختي پيدا مي شود. 
به گزارش مهر، بر اس��اس آنچه بانک مركزي در 
گزارش خود از وضعيت بازار مسكن شهر تهران 
در آبان ماه امسال ارائه كرده، متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني 12 ميليون و 460 هزار 
تومان اس��ت كه اگرچه افزايش 35/۸ درصدي 
نسبت به آبان ماه سال گذشته را نشان مي دهد، 
اما نس��بت به م��اه قب��ل از آن، 2 درصد كاهش 

داشته است. 
كاهش متوسط قيمت مسكن در تهران در ادامه 
روند كاهش��ي ماهانه قيمت مس��كن از ابتداي 
تابستان امسال اس��ت، به گونه اي كه سبب شده 
تا متوسط قيمت مس��كن در تعدادي از مناطق 
پايتخت ب��ه مت��ري 5/5 تا ۸/5 ميلي��ون تومان 

برسد. 
هر چند كه بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند 
متوس��ط گيري از قيمت مس��كن در پايتخت به 
داليلي از جمل��ه »تفاوت باالي قيمت مس��كن 
در پنج منطقه نخس��ت تهران با مناطق مياني و 
جنوبي اين كالنش��هر«، »تفاوت گسترده ميان 
قيمت واحدهاي مس��كوني حت��ي در يک محله 
با يكديگر از نظر آپش��ن هايي چ��ون پاركينگ، 
آسانسور، سال ساخت و...«، »پايين بودن شديد 
تعداد معامالت مس��كن كه در اين ماه به 4 هزار 
و 100 واحد رسيد كه نسبت به 4 ميليون واحد 
مس��كوني در پايتخت، معادل يک صدم درصد 
اس��ت« و نمي تواند پاس��خگوي نياز مطالعاتي 
در خصوص بازار مس��كن در ش��هر تهران باشد. 
بنابراين بايد منطقه به منطقه و محله به محله اين 

نيازسنجي بررسي شود. 
به عنوان مثال دارندگان تسهيالت مسكن زوجين 

از محل صندوق مسكن يكم كه با سپرده گذاري 
يكساله ۸0 ميليون توماني، مي توانند 160ميليون 
تومان ب��ه ع��الوه 20 ميليون توم��ان وام جعاله 
مس��كن به همراه ۸0 ميليون تومان سپرده خود 
در سررسيد يكس��اله اين س��پرده از بانک عامل 
بخش مس��كن )صرفاً براي متقاضي��ان تهراني( 
درياف��ت كنند ك��ه مجموعاً رق��م 260 ميليون 

تومان مي شود. 
اين دس��ته از متقاضيان خريد مس��كن مصرفي 
مي توانند ب��ا اس��تفاده از اين تس��هيالت در دو 
منطقه 10 و 11 تهران كه متوسط قيمت مسكن 
۸ ميليون و ۸00 تا ۸ ميليون و 900 هزار تومان 
اس��ت، معادل 60 تا 65 درصد هزينه خريد يک 
واحد مس��كوني 50 متري را تأمين كنند، اما در 
منطقه 12 كه ميانگين قيمت مسكن به متري ۸ 
ميليون و 100 هزار تومان مي رسد، اين نسبت تا 

نزديک 70 درصد نيز افزايش مي يابد. 
اما اگر متقاضيان خريد مسكن از محل تسهيالت 

صندوق مس��كن يكم قصد خريد واحد مسكوني 
40 متري را داشته باش��ند، در مناطق 10 و 11 
تهران مي توانند با اس��تفاده از اين تس��هيالت، 
حدود ۸0 درصد هزينه ملک را با استفاده از اين 
وام تأمين كنند، اما در منطقه 12 زوجين متقاضي 
خريد مسكن با استفاده از تسهيالت صندوق يكم 
مي توانند تا حدود ۸5 درصد ارزش ملک مورد نظر 

را تأمين كنند. 
در مناطق 15 تا 20 تهران نيز بر اساس گزارش 
دفت��ر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي، متوسط هر متر مربع واحد مسكوني 
بين 5 ميليون و ۸00 هزار ت��ا 7 ميليون و 400 
هزار تومان اس��ت كه متقاضيان خريد مس��كن 
از محل صندوق مس��كن يكم با فرض در دست 
داشتن صرفاً 260 ميليون تومان و بدون محاسبه 
ساير منابع مالي مي توانند بين بعضاً 70 تا 100 
درصد ارزش ملک مس��كوني 40 تا 50 متري را 

خريداري كنند. 

همچنين با توجه به اينكه متوسط قيمت مسكن 
در گزارش هاي دو مرجع اصلي اعالم وضعيت بازار 
مس��كن )»بانک مركزي« و »دفتر برنامه ريزي و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي«( با يكديگر 
تفاوت هاي نس��بتاً قابل توجهي دارد، متقاضيان 
خريد مسكن از محل تسهيالت مسكن زوجين 
صندوق مس��كن يكم بانک عامل بخش مسكن 
مي توانند در چن��د منطقه ديگر تهران ش��امل 
مناطق 9، 14 و 21 با متوس��ط قيمت به ترتيب 
۸ ميلي��ون و ۸00 ه��زار توم��ان، 9 ميليون و 9 
ميلي��ون و 400 هزار توم��ان و 9 ميليون و 900 
هزار تومان، بين 50 تا 60 درص��د هزينه خريد 
واحدهاي 40 تا 50 متري را در اين س��ه منطقه 
تأمين كنند. هر چن��د كه اين ارقام، بر اس��اس 
گزارش بازار مس��كن دفتر برنامه ريزي و اقتصاد 
مسكن است، اما بر اساس گزارش بانک مركزي، با 
توجه به اينكه قيمت هاي اعالمي در گزارش اين 
مرجع سياستگذاري، تا حدودي باالتر از نرخ هاي 
اعالمي در گزارش وزارت راه و شهرسازي است، 

اين نسبت ها تا حدودي كاهش مي يابد. 
گزارش ميدان��ي از بنگاه ه��اي معامالت ملكي 
حاكي از آن اس��ت در مناطق مذك��ور به ندرت 
آپارتمان 50- 60 متري زير 15 س��ال س��اخت 
براي خريد پيدا مي شود. متأسفانه به رغم توقف 
رشد قيمت مسكن در ش��ش ماه گذشته و آغاز 
روند نزولي قيمت ها در سه ماه اخير، بانک عامل 
بخش مس��كن هنوز با افزايش سقف سني واحد 
مس��كوني براي متقاضيان خريد مسكن از محل 
صندوق پس انداز مس��كن يكم از 15 به 20 سال 

موافقت نكرده است. 
اين در حالي اس��ت كه مهر ماه امسال اين بانک 
با افزايش سقف س��ن بنا براي متقاضيان خريد 
مسكن از محل اوراق تسهيالت مسكن از 20 به 
25 س��ال موافقت كرده بود كه اتفاق مثبتي در 

راستاي بهبود بازار مسكن مصرفي بوده است. 

خانه هاي 40 تا 50 متري در انتظار متقاضيان
مسكن اولي ها در كدام مناطق تهران مي توانند خانه بخرند؟

   گزارش 2


