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اخبار

روند صعودی نفت ادامه یافت

قیمت نفت در معامالت روز چهارش��نبه بازار جهانی
تحت تاثیر چش��م انداز رش��د قویتر اقتصاد جهانی در
پی پیشرفت واکسیناسیون کووید  ۱۹و کاهش سطح
ذخایر نفت آمریکا ،افزایش یافت .به گزارش ایسنا،
به��ایمعام�لاتنفتبرنتب��رایتحویلدرژوئن
 ۲۴س��نت معادل  ۰.۴درصد افزایش یافت و به ۶۲
دالر و  ۹۸سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه مه ۲۰
س��نت معادل  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۵۹دالر
و  ۵۳س��نت در هر بش��که رسید .شاخص نفت برنت
شب گذشته با یک درصد و نفت آمریکا با  ۱.۲درصد
افزایش بس��ته ش��ده بودند.با این حال خوش بینی به
مذاک��رات می��ان آمریکا و ای��ران و تصویب افزایش
تدریجی تولید اوپک پالس در ماههای آینده ،رشد
قیمتها در معامالت روز جاری را محدود نگه داشت.
تحلیلگران گروه بانکی  ANZدر یادداشتی نوشتند:
خوش بینی به دورنمای اقتصادی جهانی ،فضا را در
بازار نفت خام بهبود بخشیده است.

هند خرید نفت از عربستان را
کاهش میدهد

افزایشقیمت۴۰سنتینفتعربستانبرایخریداران
آسیاییمیزانخریدهندراازاینکشور ۳۶درصدپایین
آورده است .به نقل از اویل پرایس ،به دنبال افزایش
قیمت نفت عربس��تان برای خریداران آس��یایی ،هند
در م��اه آین��ده میالدی  36درصد نفت کمتری از این
کش��ورخریداریخواهدکرد.عربس��تاندراینهفته
اعالم کرد قیمت نفت خام خود را  40س��نت در هر
بشکهبرایخریدارانآسیاییباالمیبردولی20سنت
برای خریداران اروپایی و  10سنت در هر بشکه برای
خریدارانآمریکاییپایینمیآورد.اینافزایشقیمت
بر محمولههای ماه مه تاثیر گذاشته است.

اجرای  ۲۴برنامه

خــبرویـژه

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت :در دوسال گذشته با تدوین  ۲۴برنامه ،به دنبال ایجاد تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت برق بودیم.غالمعلی رخشانی مهر ،در مراسم افتتاحیه
نخستین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران و بهره برداری  ۵طرح بزرگ توزیع برق کشور در قالب  ۸هزار و  ۱۴۲پروژه پروژه توسعه ،احداث ،اصالح و بهینه سازی شبکه برق ،در خصوص
چرایی و ضرورت اجرای تحول دیجیتال و هوشمندس��ازی گفت :اقتصاد یارانهای برق ،محدودیت منابع مالی و کاهش س��رمایه گذاری جهت توس��عه زیرس��اختهای صنعت برق باعث ش��د تا
به دنبال کاهش هزینههای تمام شده طرحها و هزینههای جاری باشیم.نیاز صنعت برق برای ارتباط دوسویه با مخاطبان و مشترکان خود نیز از دیگر دالیل حرکت به این سمت بود.

خبر

برایهوشمندسازی
صنعت برق

صندوق بینالمللی پول اعالم کرد

پیش بینی رشد  ۴۲درصدی قیمت نفت

گ�روه انرژی:صن��دوق بی��ن المللی پول
( )IMFدر ت��ازه ترین گ��زارش خود پیش
بینی کرد قیمت نفت امسال  ۴۱.۷درصد در
مقایسه با سال  ۲۰۲۰رشد خواهد کرد .به
گزارش اسکناس به نقل از ایسنا ،صندوق
بین المللی پول در ژانویه پیش بینی کرده
ب��ود قیم��ت نفت در س��ال  ۲۰۲۱بیش از
 ۲۰درصد رش��د می کند.نویس��ندگان این
گزارش اعالم کردند میانگین قیمت نفت
در س��ال  ۲۰۲۱م��ی تواند ب��ه  ۵۸.۵دالر
در هر بش��که برس��د و پیش بینی کردند
قیمتها در سال  ۲۰۲۵به  ۵۰.۷دالر در هر
بش��که کاهش خواهد یافت.طبق گزارش
صندوق بی��ن المللی پول ،افزایش قیمت
نفت در سال میالدی جاری تا حدودی به
دلی��ل محدودیت موقتی عرضه و متعادل
ش��دن تقاضا اس��ت و همسو با پیش بینی
آژانس بین المللی انرژی از کاهش مستمر
س��طح ذخایر نفت خواهد بود .تقاضا برای
نفت در سال میالدی جاری  ۹۶.۴میلیون
بش��که در روز پیش بینی می ش��ود .طبق
پیش بینی ها ،میانگین قیمت هر بش��که
نفت امس��ال  ۵۸دالر و  ۵۲س��نت و س��ال
می�لادی آین��ده  ۵۴دالر و  ۸۳س��نت در
مقایسه با  ۴۱دالر و  ۲۹سنت در سال ۲۰۲۰
خواهد بود.بر اس��اس گزارش خبرگزاری
تاس ،صندوق بین المللی پول خاطرنشان
ک��رد قیمت نف��ت در فاصله اوت  ۲۰۲۰تا
فوریه سال  ۲۰۲۱تحت تاثیر اخبار مثبت

درب��اره واکس��نهای کووی��د  ۱۹و احیای
اقتص��ادی در آس��یا ،به می��زان  ۳۹درصد
رش��د کرد.این وام دهنده همچنین پیش
بینی کرد تجارت جهانی در سال میالدی
جاری  ۸.۴درصد و در سال میالدی آینده
 ۶.۵درصد رش��د خواه��د کرد که باالتر از
ن��رخ ب��ه ترتیب  ۸.۱درص��د و  ۶.۳درصد
پیش بینی ش��ده در گزارش قبلی صندوق
بین المللی پول است.صندوق بین المللی
پ��ول پی��ش بینی خود از نرخ رش��د تولید
ناخالص داخلی جهانی را باال برد و انتظار
دارد تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۲۱
به میزان ش��ش درصد و در س��ال  ۲۰۲۲به
میزان  ۴.۴درصد توس��عه پیدا کند .بانک

آمریکایی گلدمن ساکس نیز همچنان به
نفت خوش بین اس��ت و تقاضای قوی را
پیش بینی می کند که افزایش دو میلیون
بشکه ای تولید روزانه اوپک پالس در سه
ماهه سوم امسال را ایجاب می کند .گلدمن
س��اکس اعالم کرد ما احیای تقاضا برای
نفت به میزان باالتر از آنچه اوپک و آژانس
بی��ن الملل��ی انرژی پیش بینی کرده اند را
انتظار داریم که افزایش تولید روزانه اوپک
پ�لاس در فاصل��ه ماه مه تا ژوئیه به میزان
حدود دو میلیون بشکه را ضروری می کند.
این بانک سرمایه گذاری آمریکایی پیش
بینی کرد س��طح ذخایر نفت تا پاییز س��ال
 ۲۰۲۱عادی شود.اوپک پالس پنج شنبه

گذشته تصمیم گرفت تولیدش را به میزان
یک میلیون بشکه در روز در مدت سه ماه
از م��اه م��ه تا ژوئیه افزایش دهد .این گروه
در ه��ر ی��ک از ماههای م��ه و ژوئن تولید
نفت را به میزان  ۳۵۰هزار بش��که در روز
و در ژوئیه به میزان  ۴۰۰هزار بش��که در
روز افزایش می دهد .همچنین عربس��تان
سعودی کاهش تولید یکجانبه یک میلیون
بشکه در روز را در همین مدت به صورت
تدریج��ی خاتم��ه خواه��د داد و  ۲۵۰هزار
بشکه در روز در ماه مه و به میزان مشابه در
ژوئن و  ۴۵۰هزار بشکه در روز در ژوییه به
تولیدش اضافه می کند.با وجود نگرانیهای
اخیری که در پی وضع قرنطینه برای مقابله
با شیوع کووید  ۱۹نسبت به تقاضا در اروپا
و هند وجود دارد ،گلدمن ساکس همچنان
دیدگاه خوش بینانه ای نس��بت به تقاضا
برای نفت دارد.گلدمن س��اکس در ابتدای
م��ارس پیش بینی کرد قیمت هر بش��که
نفت برنت در سه ماهه سوم امسال به ۸۰
دالر در هر بش��که می رس��د که پنج دالر
باالت��ر از پی��ش بینی بود که دو هفته پیش
از آن اع�لام کرده بود.بر اس��اس گزارش
اوی��ل پرای��س ،حتی پس از ریزش قیمتی
که نفت در اواس��ط مارس داش��ت ،گلدمن
س��اکس این ریزش را فرصتی برای خرید
دانست و پیش بینی کرد قیمت هر بشکه
نفت در تابس��تان به  ۸۰دالر در هر بش��که
صعود می کند.

سبقت چین از آمریکا در فناوری انرژی
هایتجدیدپذیر

گزارش جدیدی از بانک آمریکا نشان می دهد که
چین با در اختیار گرفتن انحصار مواد معدنی کمیابی
که برای تولید انرژی پاک مورد نیاز است ،در فناوری
انرژیه��ای تجدیدپذی��ر از ایاالت متحده بس��یار
س��بقت گرفته است.به نقل از راشاتودی،سالهاست
که ایاالت متحده و چین بر س��ر فناوری ،تجارت و
بازارهای سرمایه در حال جنگ بوده اند .تنش ها بین
این دو اقتصاد برتر جهان در دوره ریاست جمهوری
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور س��ابق آمریکا ،ش��دت
گرفت و منجر به تشدید تعرفه ها و محدودیت های
تجاری شد.اما اکنون ،افشای اطالعات جدید باعث
ش��ده تا واشنگتن دوباره سردرگم شود :چین بسیار
بیشتر از ایاالت متحده برای تحقیق و توسعه درباره
انرژی های تجدیدپذیر هزینه کرده است.بر اساس
داده های  BNEFکه بانک آمریکا در گزارش اخیر
خود به آن استناد کرده است ،به ازای هر دالری که
ایاالت متحده بین سال های  2010تا  2020برای
تحقیق در مورد انرژی های تجدیدپذیر هزینه کرده
اس��ت ،چین دو دالر هزینه کرده اس��ت و به همین
دلیل سرمایه گذار برتر جهان در زمینه انرژی های
تجدیدپذیر محس��وب می ش��ود.بانک آمریکا می
گوید در این جنگ آب و هوایی جدید ،چین امیدوار
اس��ت که بر زنجیره های تأمین س��لطه داشته و در
تعرفه های تجاری مرتبط با کربن و سیاست های
متمرکز بر تولید داخلی دس��ت باال را داش��ته باشد.
هری برادمن ،مدیر عامل و رئیس بخش بازارهای
در ح��ال ظه��ور در گروه تحقیقاتی برکلی ،گفت :ما
در بین کشورهای مردمساالر که در زمینه سرمایه
گذاری و تجارت همکاری می کنند واقع ًا خوب عمل
کرده ایم ،اما در زمینه تحقیق و توسعه بسیار ضعیف
عمل کرده ایم و این جایی اس��ت که چین صریح ًا
یک رقیب بزرگ و یک تهدید بالقوه بزرگ اقتصادی
و ش��اید ژئوپلیتیکی اس��ت.بر اس��اس این گزارش،
چی��ن انحص��ار مواد کمیاب کره زمین را به دس��ت
آورده اس��ت و  80درص��د عناص��ر کمیابی را تامین
م��ی کن��د که ایاالت متحده ب��رای تولید صفحات
خورشیدی ،آسیاب بادی ،باتری خودروهای برقی،
تلفن های همراه ،رایانه ها ،سیستم های دفاع ملی،
تجهیزات پزش��کی و حتی فناوری های نفت و گاز
استفاده می کند.

زیربنایی
اخـــبار

وزارت راه مکلف به تعیین سرانه
مساجددرمناطقمسکونیمختلفشد

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی ،وزارت راه و
شهرس��ازی و س��ازمان اوقاف و امور خیریه را موظف
کردند نسبت به تعیین مقیاس یا نُرم سرانه مساجد در
مناطقمختلفاقدامکند.بهگزارشمهر،نمایندگاندر
جلسهعلنیدیروز(چهارشنبه)مجلسشورایاسالمی
در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن،
با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق یک
م��ادهب��هاینطرحدربارهتوس��عهفضاهایمذهبیو
مس��اجدموافقتکردند.فرهنگیبهعنوانپیش��نهاد
دهنده این موضوع ،گفت :وزارت راه و شهرس��ازی و
سازمان اوقاف و امور خیریه موظف هستند نسبت به
تعیین مقیاس یا نُرم سرانه مساجد در مناطق مختلف
اق��دام کنن��د .بخش عمده موضوع مرتبط با این مهم
در ماده  ۹۵قانون برنامه توس��عه آمده و ما اینجا فقط
تعیین مقدار یا نوع سرانه مساجد را در مناطق مختلف
میآوریم که تکمیل کننده قانون باشد.

ابالغتوقفتورهایترکیهاز ۱۸فروردین
بهشرکتهایهواپیماییوآژانسها

س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی گفت :موضوع لغو
توره��ای گردش��گری به ترکی��ه از  ۱۸فروردین ،به
ش��رکت های هواپیمایی و آژانس های فروش بلیت
هواپیما و گردشگری ابالغ شد .محمدحسن ذیبخش
در گفت و گو با فارس با اش��اره به اینکه در موضوع
بستن مرزهای هوایی با ترکیه وزارت راه و شهرسازی
و س��ازمان هواپیمایی کشوری تابع تصمیمات ستاد
ملی مقابله با کرونا است ،اظهار داشت :پس از شیوع
شدید بیماری کرونا در ترکیه ،از سوی وزارت کشور
موضوع لغو تورهای گردشگری به ترکیه ،به آژانس
های فروش بلیت هواپیما ابالغ شد .وی اظهار کرد:
در این راس��تا روز  18فروردین ،موضوع لغو تورهای
گردش��گریب��هترکیهب��هآژانسهایفروشبلیت
هواپیما و گردش��گری ابالغ شد .سخنگوی سازمان
هواپیمایی با تأکید بر اینکه آژانسها موظف هستند
پول گردشگران را در تورهای فروخته شده برگردانند،
گفت:برگرداندنپولمسافرانبدوناخذجریمه،پیرو
مصوبه قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا است مبنی بر
اینکه«درش��رایطیکهپروازهابهعلتش��یوعکرونا
لغو شود ،بازپرداخت هزینه خرید بلیت به مسافر بدون
اخذ جریمه اجباری است».

از سوی بنیاد مسکن صورت گرفت؛

آغاز ساخت  ۶هزار واحد مسکن ملی

گ�روه زیربنای�ی :رئیس بنیاد مس��کن انقالب
اسالمی از آغاز ساخت بیش از ۶هزار واحد طرح
اقدام ملی مسکن تا پایان سال گذشته در قالب
طرحاقدامملیخبرداد.بهگزارشاسکناسوبه
نقلازمهر،علیرضاتابشدرمراسمگرامیداشت
سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با
اشاره به اقدامات این بنیاد برای تولید و عرضه
مس��کن در گروههای مختلف ش��امل مسکن
محرومین شهری ،مسکن مهر شهرهای زیر
 ۲۵هزار نفر ،طرح اقدام ملی مس��کن ،مسکن
خیرس��از و حس��اب صد امام گفت :یکی دیگر
از اقدام��ات بنیاد مس��کن س��اخت واحدهای
مس��کونی آس��یب دیده از ح��وادث همچنین
نوسازی بافتهای در معرض خطر ،طرحهای
بهسازی مسکن روستایی و مسکن محرومان
روستایی و نهایت ًا مسکن خانوارهای دارای دو
معلولوبیشتردرشهرهاوروستاهاست.بهگفته
تابش تا پایان سال  ۹۹بنیاد مسکن مجموع ًا ۴
میلیون و  ۵۰۵هزار و  ۶۰۷واحد مس��کونی در
همهبخشهایمذکوراحداثیابازسازیکرده
است .وی افزود :در سال گذشته با اعتبار حدود
 ۱۰هزار میلیارد تومان  ۱۳۸هزار و  ۳۰۰واحد
مسکونی احداث شد .در حال حاضر نیز تکمیل
ح��دود  ۲۵۴هزار واحد مس��کونی نیمه تمام و
س��اخت  ۲۴۷هزار واحد مس��کونی جدید را با

اعتبار حدود ۴۸هزار میلیارد تومان برای ساخت
در سال جاری در دست اقدام داریم .رئیس بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی درباره اقدامات بنیاد
مس��کن در بخش روس��تایی گفت :تاکنون در
بخشهای نوس��ازی واحدهای آسیب دیده از
سوانحطبیعیدربخشهایشهریوروستایی
دو میلیون و  ۸۷هزار واحد مسکونی نوسازی یا
احداث شده است .وی ادامه داد :در سالهای۹۸
و  ۹۹حوادث طبیعی رخ داده به  ۱۹۸هزار واحد
مسکونی آسیب دید که این تعداد با اعتبار ۸.۳
هزار میلیارد تومان نوسازی یا باسازی شده اند.
تابش یادآور شد :از ابتدای سال  ۸۴تاکنون بنیاد
مسکن به موضوع افزایش تاب آوری مسکن
روس��تاییورودکردکهطیس��الهایمذکور

ی��ک میلی��ون و ۷۷۳هزار و ۳۵۲واحد با اعتبار
 ۲۳هزار میلیارد تومان مقاوم س��از ش��ده است.
اقداماتانجامشدهدراینبنیاد،واحدهایمقاوم
روس��تایی در برابر زلزله از ۷درصد در س��ال۸۴
به  ۵۵درصد در پایان س��ال گذش��ته منجر شد
و طبق برنامه این بنیاد تا سال  ،۱۴۰۵بیش از
 ۷۰درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم
سازی خواهند شد .وی با اشاره به برنامه بنیاد
مسکن برای احداث یا بهسازی  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی روستایی در سال جاری با اعتبار ۱۶
هزارمیلیاردتومانیگفت۱۸:هزارو۵۰۰میلیارد
توماننیزبرایتکمیلواحدهایمسکونیباقی
مانده از سالهای گذشته اعتبار در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .تابش در مورد فعالیتهای بنیاد

مسکندربخششهریگفت:ازابتدایفعالیت
این بنیاد تا پایان سال گذشته  ۱۴۴هزار و ۵۱۹
واحد واحد مسکونی ویژه خانوادههای محروم
در شهرها احداث کرده ایم که سال گذشته به
تنهای��ی  ۳هزار و  ۶۰۰واحد برای خانوادههای
مس��تضعف احداث شد .امس��ال نیز قرار است
 ۱۴هزار و  ۶۰۰واحد نیمه تمام س��ال گذش��ته
تکمی��لش��دهو ۷ه��زارو ۵۰۰واح��دجدیدبا
اعتبار  ۴.۵هزار میلیارد تومان ساخته شود .وی
بهفعالیتهایبنیادمس��کندرحوزهمس��کن
مهر اش��اره و اظهار کرد :از ابتدای اجرای طرح
مسکن مهر که ساخت واحدهای شهرهای زیر
 ۲۵هزار نفر به این بنیاد واگذار شد تا پایان سال
گذش��ته ۳۲۸هزار و ۲۳۴واحد مس��کن مهر با
اعتبار  ۱۹.۷هزار میلیارد تومان احداث کردیم
که هزار و  ۶۰۰واحد آن با  ۱۹۰میلیارد تومان
درس��الگذش��تهتکمیلش��دو ۱۸۱۶واحداز
طرح مس��کن مهر بنیاد مسکن باقی مانده که
سال جاری با اعتبار  ۲۱۸میلیارد تومان به اتمام
میرس��د .رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
دربارهطرحاقدامملیمسکنیادآورشد:ساخت
 ۷۸هزار و  ۵۳۱واحد به بنیاد مسکن واگذار شد
که تاکنون با توجه به واریز وجه اولیه متقاضیان
و اختصاص زمین به این واحدها ساخت حدود
 ۳۰هزار واحد قطعی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:

صدور اولین برگه مالیاتی برای خانههای خالی از مردادماه

گروه زیربنایی :معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه اگر افراد
نس��بت به ثبت اطالعات ملک خود اقدام نکنند یا اینکه اطالعات
ناقص درج ش��ود ،ش��امل جرایم مالیاتی خواهند شد،گفت :ضرایب
مالیاتی انچنان باال اس��ت که دیگر خالی نگه داش��تن واحدها برای
مال��کان نمیصرف��د .به گزارش اس��کناس ،محمود محمودزاده در
گفتوگو با ایلنا درباره الزامی بودن ثبت اطالعات محل س��کونت
و واحده��ادر س��امانه ام�لاک و اس��کان کش��ور از فردا-نوزده��م
فروردینماه -اظهار داشت :تمام مالکان از فراد باید اطالعات تمام
واحدهایی که به نام دارند را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند و
مبنای این اقدام ،ماده  54مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب

سال  94است .وی در پاسخ به این سوال که چه اجباری برای افراد
وج��ود دارد ک��ه بخواهن��د اطالعات واحده��ای بهنام خود را در این
سامانه ثبت کنند و ضمانت اجرای این قانون چیست ،گفت :قانون
قبل��ی عوام��ل بازدارنده قاب��ل قبولی هم از نظر نرخ مالیاتی و هم از
نظر ضمانتهای اجرایی نداش��ت اما در قانون جدید چند موضوع
برای الزام ثبت اطالعات و اجرایی ش��دن این قانون در نظر گرفته
شدهاست .معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :اگر اطالعات محل
س��کونت ثبت نش��ود و افراد کد یکتا را دریافت نکنند ،کلیه خدمات
دولتی که پیش از این دریافت میکردند اعم از خدمات بانکی مانند
دریافت دسته چک ،دریافت تسهیالت ،یارانه ،تعویض پالک ماشین

و  ...برای آنها متوقف خواهد شد .در روش جدید هر خانواری مکلف
اس��ت که اطالعات خواس��ته شده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه
مالک چه مستاجر و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند
از خدمات دولتی استفاده کند باید اطالعات مورد نظر را ثبت و کد
یکتا را دریافت کند .محمودزاده گفت:باید توجه ش��ود که تمام این
اطالعات وجود دارد بنابراین اگر افراد نسبت به ثبت این اطالعات
اقدام نکنند یا اینکه اطالعات ناقص درج شود ،شامل جرایم مالیاتی
خواهند شد و باید دو برابر مالیات خانه خالی را بپردازند .وی افزود:
تعداد واحدهایی که در کل کشور وجود دارد حدود  25میلیون واحد
است و تعداد خانوار هم مشخص است.

اخبار

کاهش  ۱.۵درصدی نرخ تورم
مسکن در اسفند ۹۹

نرخ تورم ماهانه خرید مسکن تهران در اسفندماه
به عدد  ۳.۲درصد رسیده که در مقایسه با بهمنماه
 ۱.۵واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت .به گزارش
ایرنا ،مرکز آمار ش��اخص قیمت مسکن تهران در
اس��فندماه را منتش��ر کرد .بر اساس این گزارش،
عدد شاخص در این ماه بر اساس ماه پایه فروردین
 ١٣٩٥به عدد  ۶۸۹.۹رسید که نسبت به ماه قبل
 ٣.٢درصد افزایش داشته است .نرخ تورم ماهانه
بیانگر تغییر عدد شاخص قیمت در یک ماه نسبت
به ماه قبل اس��ت .در اس��فندماه نرخ تورم ماهانه
مس��کن معادل  ۳.۲بود و نس��بت به ماه قبل ۱.۵
درصد کاهش داش��ت یعنی خریداران برای خرید
ی��ک واحد مس��کونی  ۱.۵درص��د کمتر پرداخت
میکردند .نرخ تورم بهمن ماه  ۹۹برابر  ۴.۷درصد
بود .نرخ تورم نقطهای مس��کن در اس��فند ۸۱.۹
درص��د ب��ود منظور از نرخ ت��ورم نقطهای ،درصد
تغییر عدد ش��اخص قیمت ،نس��بت به ماه مش��ابه
س��ال قبل اس��ت .نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه
 ١٣٩٩به عدد  ۸۱.۹درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی
بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی
در شهر تهران نسبت به اسفند  ٨١.٩ ،١٣٩٨درصد
بیشتر پرداخت کنند.

نتایج شامخ ساختمانی اسفند ۹۹
منتشرشد

بررس��یهای آماری نش��ان داد عدد ش��امخ کل در
اس��فندماه سال گذش��ته عدد  ۶۳.۹۳بوده است که
نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشته و میتوان
گفت س��رعت بهبود فعالیتهای بخش ساختمان در
اس��فند ماه نس��بت به ماه قبل کاهش بسیار اندکی
داشته است .به گزارش ایلنا از اتاق تعاون ایران ،با
استناد به مجموع اظهارات فعاالن ساختمانی ،عدد
شامخ ساختمان در اسفندماه  ۹۹نسبت به ماه گذشته
تغییر چندانی نداشت و تنها اندکی در جهت کاهش
پی��ش رف��ت .این آمارها نش��ان می دهد که میزان
شاخص های میزان سفارشات جدید  ،سرعت انجام
سفارشات و میزان مواد اولیه و تجهیزات خریداری
شده بیشتر شده و شاخص میزان بکارگیری نیروی
انس��انیو قیم��ت خرید مواداولی��ه و میزان کارهای
معوق ،کاهشی بوده است.

