
بررسی ها نشان داد؛

پیش بینی درآمد 36 میلیارد 
دالری نفت و گاز در بودجه 1400 

دولت و سازمان برنامه و بودجه 36.4 میلیارد دالر 
صــادرات نفت وگاز در الیحه بودجه ســال آینده 
برآورد کردند که ســهم دولت 17.3 میلیارد دالر 
می شــود. دولت در الیحه بودجه سال 1400 رقم 
صادرات نفت و میعانات گازی را 2.3 میلیون بشکه 

در روز پیش بینی کرده است.
ســازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشــی از 
واگــذاری دارایی های ســرمایه ای )نفــت و گاز و 
میعانــات( را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده 
کــه با ارقام محاســباتی هر بشــکه نفت خام 40 

دالری، تسعیر 11500 تومانی منظور کرده است.
طبق قانون برنامه ششــم توســعه ســهم صندوق 
توســعه ملی ســال آینده از صادرات نفت و گاز و 
میعانات 38 درصد اســت که البته دولت پیشنهاد 
کرده این ســهم به 20 درصد تقلیــل یابد و مابه 
التفاوت 20 تا 38 درصد به صورت قرض به دولت 
برســد. عالوه بر این 14.5 درصد نیز سهم شرکت 
ملی نفت خواهد بود همچنین باید ســهم مناطق 

محروم را نیز به این موارد اضافه کرد.
حاال طبق محاســبات باید دید چقــدر دولت باید 
نفت و گاز بفروشد که 200 هزار میلیارد تومان آن 
را در بودجه هزینه کند؟ سازمان برنامه و بودجه در 
گزارشــی که راجع به ویژگی الیحه بودجه 1400 
تهیه کرده به محاسبات این مسئله پرداخته است.

دولت درآمد ارزی صادرات نفت را 33.58 میلیارد 
دالر و صادرات گاز را 2.9 میلیارد دالر پیش بینی 
کرده که در مجمــوع 36.48 میلیارد دالر خواهد 
بود.از این رقم، ســهم 38 درصدی صندوق توسعه 
ملی 13.86 میلیارد دالر خواهد بود.ســهم 14.5 
درصدی شــرکت ملی نفت نیز 5.29 میلیارد دالر 
برآورد شده است. در بودجه شرکت های دولتی نرخ 
محاسباتی تبدیل به ریال نیز 25000 هزار تومان 
در نظر گرفته شــده اســت. در نهایت سهم 47.5 

درصدی دولت نیز 17.33 میلیارد دالر می شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی 
و نظارتــی از جملــه مرکز پژوهشــهای مجلس و 
دیوان محاســبات فرض چنین ارقامی را نادرست 
دانســته اند و معتقدنــد این مفروضــات منجر به 
کســری بودجه و در نهایت تشدید تورم می شود. 
چنین اقدامی پالس مثبت به آمریکا و اروپا خواهد 
بــود که تحریم ها جواب داده و می توان ایران را در 
موضع ضعــف قرار داد. اخیــرا مرکز پژوهش های 
مجلس کســری بودجه را 320 هزار میلیارد تومان 
و دیوان محاسبات نیز کسری را 195 هزار میلیارد 

تومان برآورد کردند.
در عین حال رهبر انقالب در صورتی با فروش 2.3 
میلیون بشــکه نفت خام در روز موافقت کردند که 
سهم صندوق توسعه ملی 38 درصد پرداخت شود 
و کلیه تســهیالت سررسید شده دولت از صندوق 
توســعه ملی از محل ســهم دولت از مازاد مذکور 
پرداخت گــردد. همچنین کلیــه مصارفی که در 
بودجه ســال 1399 از محل منابع صندوق توسعه 
ملی تأمین مالی گردیده اند )موضوع بند ه تبصره 4 
ماده واحده(، در بودجه سال 1400 از محل منابع 

بودجه عمومی تأمین مالی گردند.
در روزهای اخیــر محمدباقر قالیباف در نامه ای به 
رئیس جمهور خواســتار اصالح الیحه بودجه سال 
1400 شــد. در همین باره حجت االسالم علیرضا 
ســلیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اســالمی گفته اســت:  رئیس مجلس در نامه ای به 
دولت خواستار اصالح الیحه بودجه 1400 شده تا  
مجدد به مجلس ارســال کند و دولت نیز در پاسخ 
به این نامه قول داده تــا الیحه بودجه را اصالح و 
به مجلس ارســال کند. قطعا مجلس و دولت نباید 
با ارائه الیحه بودجه ضعیف و کســری زیاد پالس 
منفــی به اقتصاد داخلی از جهت افزایش نقدینگی 
و تــورم بدهند و در اقتصاد نااطمینانی را تشــدید 

کند.  فارس

اخبار گزارش

مجلس شورای اسالمی طرحی داده 
است تا خودروهای داخلی در بورس 
کاال عرضه شــوند اما وزیر صنعت، 
معدن و تجارت می گوید بازار خودرو خود باید 
خــودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس 
منطقی نیســت.این در حالی است که رئیس 
کمیته خودرو در کمیســیون صنایع مجلس 
می گوید، عرضه خودرو در بورس منتفی نیست 
و وزیر ســمت نظر شــخصی داده است. روز 
شنبه علیرضا رزم حسینی، از دو خودروسازی 
اصلی کشــور بازدید کرده و از خطوط تولید و 
خودروهای جدید هر دو خودروســازی بازدید 
کرد و ضمن آن به ضرورت رقابتی شدن بازار 
و شکســت انحصار در تولید خودرو که نتیجه 
آن تعادل بازار و اصالح ســاختار خودروسازان 
خواهد بود، اشــاره کرد. وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در حاشیه مراسم رونمایی از محصول 
جدید ایران خودرو با بیان اینکه کمیته خودرو 
منطقــی نبــودن عرضه خودروهــای داخلی 
در بــورس کاال را پذیرفته اســت، اظهار کرد: 
عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان 
مجلس بود امــا در کمیته خــودرو با حضور 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در نهایت 
به این جمع بندی رسیدیم که بازار خودرو باید 
خود به خود تنظیم شــود و عرضه محصوالت 
خودروســازان در بورس کاال منطقی نیست. 
کمیته خودرو نیــز این موضــوع را پذیرفته 
است.وی تاکید کرد: به نظر ما این عدم عرضه 
خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است 
و قطعا به زودی بازار خودرو خوب خواهد شد.

نظر شخصی وزیر صمت  
این درحالی اســت که رئیــس کمیته خودرو 
در کمیسیون صنایع مجلس می گوید: کلیات 
طرح عرضه خودرو در بورس در کمیســیون 
تصویب شده و ما در حال بررسی جزئیات این 
طرح هستیم و به هیچ وجه از دستور کار خارج 

نشده است.
روح اهلل ایزد خواه در مورد اظهارات وزیر صمت 
مبنی بر منتفی شدن عرضه خودرو در بورس، 

اظهار داشــت: کلیات طــرح عرضه خودرو در 
بورس در کمیسیون تصویب شده و ما در حال 

بررسی جزئیات این طرح هستیم.
رئیس کمیته خودرو در کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس افزود: آقای رزم حسینی از ابتدا 
مخالف این طــرح بودند و احتماالً با چند تن 
از مخالفان طرح عرضه خــودرو در بورس در 
مجلس صحبت کرده اند و به این نتیجه رسیده 
اند که این طرح منتفی شده است در حالی که 
اینطور نیســت و این موضــوع به هیچ وجه از 

دستور کار خارج نشده است.
وی ادامه داد: وزیر صمت طرحی را به صورت 
حضوری برای ما تشــریح کرد و آن هم اینکه 
قیمت گــذاری خودروهای کــم تیراژ که 45 
درصــد محصوالت خودروســازان را شــامل 
می شود آزاد شود و قیمت گذاری خودروهای 
پرتیراژ دســتوری بماند اما هر سه ماه یک بار 

اصالحیه بخورد و افزایش یابد.
ایــزد خواه گفت: اگرچه ایــن طرح به صورت 
حضوری برای نمایندگان تشریح شد و الیحه و 
امثالهم به مجلس ارائه نشده است اما مجلس 
به هیچ وجه با این برنامه موافق نیســت.عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس در مورد 
زمــان تصویب نهایی طرح عرضــه خودرو در 
بورس، تصریح کرد: در حال حاضر در مجلس 
فصل بودجه اســت و اگر جزئیات طرح را در 
کمیسیون نهایی کنیم، امیدواریم که تصویب 

نهایی این طرح در همین امسال انجام شود.
امید به تحول در صنعت خودرو 

مجلس شورای اســالمی چند ماه پیش طرح 
»تحــول صنعت خــودرو بــا محوریت عرضه 
خودروهای داخلی در بــورس کاال« را مطرح 
کــرد و قرار براین بود تــا این طرح در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی، به رای گذاشته 
شود. طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان 
اصلی ملزم به عرضه محصوالت خود در بورس 
کاال  شــدند و ضمــن آن تعییــن  قیمت پایه 
خودروها، به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی 

برای فروش، بســته به عرضه و تقاضای بورس 
تعیین  شد.

بر این اســاس و به گفته نمایندگان مجلس، 
تمامی خودروهای مشــمول طرح مذکور باید 
در بــورس کاال عرضه شــوند و در صورتی که 
خودروهای مشــمول در بورس عرضه نشوند، 
جرم انگاری شــده و خریدار مشــمول تبصره 
)1( مــاده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

می شود.
همچنین در صورت تصویب و اجرایی شــدن 
این طرح، تصمیم براین است که مابه التفاوت 
نرخ کشف شده و قیمت پایه، به صندوقی واریز 
شود تا صرف اموری حمایتی همچون ارائه وام 
خریــد خودرو، نوســازی نــاوگان حمل ونقل 
و همچنیــن ارائــه وام های قرض الحســنه به 

خودروسازان شود.
عضو هیات مدیره دانشــکده خودرو دانشگاه 
علم  وصنعت در خصــوص این طرح می گوید 
: اصل ماجرای اجرای عرضه خودرو در بورس 
کاال خوب اســت، منظور تحقــق این طرح با 
این هدف اســت که بتوانیــم بدین طریق به 

قیمت آزاد و شفافی رســیده و دست دالالن 
از اختــالف قیمت کارخانه و بازار، کوتاه بماند 
و دیگر نتوانند از این اختالف سود ببرند؛ بلکه 
ســود تنها از تغییرات طبیعی زمان باشد. در 
اینصورت رفته رفته به یک تعادل منطقی بازار 
خواهیم رسید. هرچند که کنترل کننده خود 
بــازار در وهله اول نخواهد بــود اما در عوض 
زمانی که دست دالل کوتاه شود، پول خودروها 
مستقیما به حساب خودروســاز واریز شده و 
می توان شرکت های خودروســاز را متعهد به 

افزایش تولید کرد.
امیرحســین کاکایی ادامه می دهد: اینکه در 
حال حاضر خودروســاز نمی تواند متناسب با 
تقاضا، میزان تولید را افزایش دهد به ســبب 
زیان دهی آن هاســت؛ بنابرایــن نکته کلیدی 
عرضه خودرو در بورس کاال، این نیســت که 
بورس می تواند بازار را کنترل کند؛ بلکه نکته 
کلیدی این اســت که به شرطی عرضه خودرو 
در بورس کاال موثر خواهد بود که باعث رونق 
صنعت خودرو شود. ضمن اینکه بتواند صنعت 
خودرو را پاسخگو کند. البته در حال حاضر هم 

خودروسازان ما اگر پول داشته باشند می توانند 
پاســخگو باشند اما وقتی پول نیست، کاری از 

دست خودروساز برنخواهد آمد.
بازار خودرو به آرامش می رسد؟

در مقابل امــا خود وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت نیز از نهایی شدن بسته ای حمایتی برای 
اصالح صنعت خودرو در آینده نزدیک صحبت 
می کند که آنگونه که به گوش می رسد.  طبق 
این طرح که در حال حاضر در مراحل بررسی 
در شــورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
قرار دارد، تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به 
خودروسازان واگذار و پرتیراژها همچون روال 
حال حاضر در اختیار شورای رقابت باشد.حال 
باید منتظر ماند و دید عرضه خودرو در بورس 
و طــرح وزارت صمت به کجا می رســد و در 
صورت تصویب، راهگشــای این صنعت و بازار 
آن خواهد بود یا خیر؟ هرچند که وزیر صمت 
به بسته پیشنهادی وزارتخانه خود برای ایجاد 
تعادل در این صنعت و حذف دالالن، اطمینان 
کافی دارد اما باید دید شــرایط به چه صورت 

پیش می رود.

گمرک شفاف سازی کند؛
توقیف40 هزار تن کاالی اساسی  

در بنادر
پیگیری ها از بندر امام خمینی نشان می دهد 
40هزار تن از دو قلم کاالی اساسی در آستانه 
اعمال مقررات متروکه و تحویل به ســازمان 

اموال تملیکی قرار دارند.
شورای عالی امنیت ملی بعد از ارائه تسهیالت 
مختلــف از جمله صدور کد رهگیری و... برای 
خروج کاالهای اساسی از گمرکات و بنادر مقرر 
کرد صاحبان کاال تنها یک فرصت 2ماهه برای 
ترخیص کاال از گمرکات کشور دارند. پیگیری ها 
از بندر امام خمینی استان خوزستان به عنوان 

قطب اصلی واردات کاالهای اساســی  نشــان 
می دهد 40 هزار تن از دو قلم کاالی اساســی 
اظهارشده به گمرک در آستانه اعمال مقررات 
متروکه و تحویل به سازمان اموال تملیکی قرار 
دارند.بر این اساس 23 هزار تن برنج و 18 هزار 
تن دانه ســویا متعلق به این شرکت دولتی در 
بندر امام خمینی در آســتانه اعمال مقررات 
متروکه از طرف گمــرک قرار دارند. بر مبنای 
ماده 24 قانون امور گمرکی در شــرایط عادی 
کشــور، مدت مجاز نگهداری کاال در انبارهای 
گمرکی از تاریخ تحویل کاال به این اماکن سه 
ماه اســت. در صورت تقاضای کتبی صاحبان 
کاال یا شــرکتهای حمل ونقل در مورد کاالی 
عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک 
و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت 
گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل 
تمدید اســت. درصورتی که ظرف مهلت مقرر 
صاحــب کاال برای انجام تشــریفات گمرکی 
و پرداخــت وجوه متعلقه اقــدام ننماید کاال 
مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کاال 
به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری 
شود مدت توقف از زمان ورود کاال به اولین انبار 

گمرکی محاسبه می شود.  تسنیم

در سال زراعی جاری برآورد شد؛
افزایش ۲۱ درصدی تولید حبوبات 
مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی 
وزارت جهاد کشــاورزی بــرآورد کرد: تولید 
حبوبات با برنامه ریزی های انجام شــده 21 

درصد در سال زراعی جاری افزایش یابد.
فرامــک عزیز کریمی اظهار داشــت: به رغم 
کاهش 3 درصدی ســطح زیر کشت حبوبات 
نسبت به سال زراعی گذشته به علت افزایش 
عملکــرد، تولید حبوبــات در مجموع با 21 

درصد افزایش به 849 هزار تن برسد.
وی با اشــاره به ارتقــای 4 درصدی عملکرد 
تولید حبوبات در ســال زراعی جاری گفت: 

پیش بینــی می کنیم عملکــرد حبوبات به 
2381 کیلو گرم در هر هکتار افزایش یابد.

عزیز کریمی، سطح زیر کشت حبوبات را در 
ســال زراعی 99-1400 را حدود 818 هزار 
هکتار برآورد و خاطر نشــان کرد در ســال 
زراعی قبل سطح زیر کشت حبوبات در کشور 
841 هکتار بود. وی گفت: امســال برای کل 
کشت حبوبات کشــور 1200 تن بذر تدارک 
دیده شــده است. مدیرکل دفتر امور غالت و 
محصوالت اساســی وزارت جهاد کشــاورزی 
با بیان این که تقریباً در بیشــتر استان های 
کشور، کشت پاییزه حبوبات صورت می گیرد، 
گفت: غالب کشت در استان های غربی، شمال 

غربی و شمال شرقی انجام می شود.
وی تغییر الگوی کشت حبوبات دیم از بهاره 
به پاییــزه و انتظاری، افزایــش ضریب نفوذ 
بذور گواهی شــده در مــزارع، افزایش درجه 
مکانیزاســیون و تهیــه و ابالغ طــرح جامع 
بهره وری لوبیــا را از پروژه های مهم در حوزه 
حبوبات نــام برد.عزیز کریمی ابراز داشــت: 
بیشترین تولید نخود در استان های کرمانشاه، 
لرســتان، کردســتان، آذربایجان شــرقی و 

آذربایجان غربی انجام می شود.  ایرنا

برای چندمین بار؛ 
کره گران شد

در حالــی که تنها حدود ســه ماه از افزایش 
قیمــت مصوب کره خوراکــی می گذرد این 

کاالی مصرفی دوباره در بازار گران شد.
بررســی قیمت کره پاستوریزه در بازار نشان 
می دهــد که در روزهای اخیــر، قیمت این 
کاال افزایش یافته اســت. بطوری که قیمت 
کره  پاســتوریزه  حیوانــی 100 گرمی از 8 
هزار تومان بــه 10 هزار تومان و قیمت کره 
پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 4100 تومان 
به 5 هزار و 100 تومان افزایش یافته است. 

این افزایش قیمت در حالی اســت که ســه 

ماه پیش و در 24 شــهریور ماه 99 ســتاد 
تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره  
خوراکی را اعالم کرد و براساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار قیمت کره پاســتوریزه حیوانی 
100 گرمی از 4500 تومان به 8 هزار تومان 
و کره پاستوریزه حیوانی 50 گرمی از 2300 

تومان به 4100 تومان افزایش یافت. 
محمدرضــا کالمی سرپرســت وقت معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمت در شهریور 99 
دلیل افزایش قیمت کره را تغییر ارز واردات 
کــره از ارز 4200 تومانی بــه ارز نیمایی در 
ســال 98 و اتمام موجودی کره با ارز 4200 
تومانی اعالم کرده بود. گفتنی است،  قیمت 
گذاری کره خوراکی تا قبل از آذرماه امســال 
توسط ستاد تنظیم بازار انجام می شد و این 
کاال مشــمول قیمت گذاری تثبیتی بود اما 
از اول آذرماه 99 با اعالم ســتاد تنظیم بازار 
قیمت گذاری کره خوراکی آزاد شد و براساس 
مصوبه  جدید کارگروه تنظیم بازار با توجه به 
تغییر نرخ ارز رســمی )4200 تومانی(  برای 
واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه 
دو )ارز نیمایی( قیمــت گذاری تثبیتی این 

محصول برداشته شد.  فارس

ــر ــب خ ــر ــب خ ــر ــب خ

ســهم بخش مســکن در هزینه خانوار در کل کشــور 36 
درصد و در شهر تهران 49 درصد است.

وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارایه آمار کشوری 
مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحوالت مسکن 
با تکیه بر اقتصاد کالن را ارایه و به شــاخصهایی همچون 
نوســانات قیمت مسکن و ارز، ســهم ارزش افزوده بخش 
مسکن و ســهم بخش مســکن در هزینه خانوار پرداخته 
اســت. این گزارش نشــان می دهــد در فاصله زمانی 10 
ساله بین ســال های 1388 تا 1398 سهم بخش مسکن 

در هزینه خانوار بــه باالترین میزان خود یعنی 36 درصد 
رســیده که نســبت به ســال 1388 به میزان 3.4 درصد 
افزایش یافته اســت. این شاخص برای شهر تهران در سال 
1396 معادل 49 درصد بوده اســت. با توجه به این آمار و 
لحاظ این موضوع که قیمت مســکن از سال 1396 به بعد 
دچار جهش شده احتماال مسکن بیش از 49 درصد هزینه 
های خانوارها را در بر می گیرد. چند روز قبل محمودزاده 
معاون وزیر راه و شهرســازی در یک نشست خبری اعالم 
کرد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در کشور 15.2 

میلیــون تومان اســت که در این بین شــهرهای تهران با 
میانگین متری 27.8 میلیون تومان، اهواز با متوسط 23.5 
میلیون تومان، شیراز 11.4 میلیون، اصفهان، 11.4 میلیون 
و زنجــان 10.9 میلیون تومــان در هر متر مربع به ترتیب 
پنج شهر گران قیمت کشور هستند. شهرستان یاسوج در 
استان کهگیلویه و بویراحمد با متوسط قیمت 3.2 میلیون 
تومان در هر متر مربع کمترین قیمت را در بین شهرهای 
مرکز اســتانها به خود اختصاص داده است. اخیرا نیز دفتر 
اقتصاد مســکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی گزارشی 
از تحوالت بازار مســکن با تکیه بر اقتصاد کالن ارایه کرده 
که حاکی از آن اســت سهم ارزش افزوده بخش مسکن از 
ســال 1388 تا 1398، به 4.7 درصد کاهش یافته است. 
همچنین، ســرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تهران 
و در تمامی مناطق شــهری کشور از سال 92 تا 95 روند 
نزولی داشــت و از ســال 95 تاکنون اندکی روند صعودی 
شده است. آمارها در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ســاختمان های مسکونی، نشــان  می دهد که در سال 
1395 تا 1396 سود تولید مسکن از 70 به 120 رسید و 
در سال 97 و 98 سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال 
متوالی به 64 و ســپس 60 درصد کاهش یافت. آمار سهم 
بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم 
پایینی اســت و روند نزولی را طی کرده اســت. گزارش ها 
حاکی اســت که سهم مسکن و ســاختمان در اشتغال در 
فاصله زمانی 10 ســاله بین ســال های 1388تا 1398 از 

13.1 درصد به 12.6 درصد کاهش یافته اســت. تحوالت 
قیمت مســکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی ها 
حاکی اســت که میانگین قیمت معامالت مسکن در شهر 
تهــران، روند صعودی دارد. به طــوری که میانگین قیمت 
معامالت مســکن در شهر تهران در 8 ماه نخست سال 98 
معــادل 12 میلیون و 617 هزار تومان بــوده و در 8 ماه 
نخســت امسال این رقم به 27 میلیون و 828 هزار تومان 
رســیده است. تحوالت قیمت مســکن در شهر تهران نیز 
اختالف فاحشــی را نشــان می دهد. بر اساس بررسی های 
انجام شــده معامالت آبان ماه امســال حاکی از میانگین 
متوســط خرید و فــروش یک متر مربع واحد مســکونی 
معادل 59 میلیون و 398 هزار تومان در منطقه یک دارد 
و این رقم برای منطقه 18شــهر تهران معادل 11 میلیون 
و 904 هزار تومان است. بررسی شاخص حباب قیمتی در 
بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از افزایش قابل مالحظه 
اجاره بها دارد. بنا بر اعالم کارشناسان، یکی از شاخص های 
نشــان دهنده وجود حباب قیمتی در بازار مسکن، نسبت 
میانگین قیمت به میانگین اجاره بها هر مترمربع مســکن 
اســت. بر اساس مطالعات انجام شــده از سال 1398، این 
شــاخص افزایش قابل مالحظه ای داشــته و بــه عدد 23 
رسیده اســت. در 8 ماه نخست سال جاری نیز معادل 37 
درصد بوده اســت که بیــش از دو برابر میانگین بلندمدت 
است. بر اساس آمارها میانگین بلندمدت این شاخص برای 

شهر تهران 18 است. ایسنا

سیاست روز وضعیت بازار خودرو را بررسی می کند؛
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براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی؛

نیمی از درآمد تهرانی ها خرج مسکن می شود


