
سیاست های غلط دولت در بازار مسکن طی سالهای اخیر، 
خانه دار شدن را برای بسیاری از مردم بار دیگر به رویایی 

دست نیافتنی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست های غلط دولت در بازار مسکن 
طی سالهای اخیر، خانه دار شدن را برای بسیاری از مردم، بار دیگر به 
رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده و بسیاری از خانوارهای ایرانی اگر 
بخواهند صرفا با پس انداز درآمدهای خود، خانه دار شوند، حدود ۴۰ 

سال باید انتظار بکشند.
به تازگی سایت وزارت راه و شهرسازی در بخش شاخص های 
اقتصادی مسکن، شاخص دسترسی به مسکن را در خصوص سال 
۱۳۹۵ و بر اساس داده های آماری مرکز آمار ایران به روزرسانی کرد. 
بر اساس آنچه وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده، ۳۱۷۲۰۰۰۰۰ 
ریال )۳۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان( متوسط »درآمد« خانوار شهری 
در ایران در سال ۱۳۹۵ بوده است. همچنین در این سال، میانگین 
قیمت هر واحد مسکونی ۱۹۱ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان برآورد 

شده است.
بر درآمد خانوار  از تقسیم قیمت مسکن  بر اساس شاخص ها، 
شاخص دسترسی به مسکن به دست می آید که به طور متوسط ۶ 
سال بوده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه به طور میانگین یک 
سوم درآمد خانوارها به بخش مسکن تعلق می گیرد، بنابراین باید ۱۸ 

سال صبر کنند تا بتوانند خانه دار شوند.
سایت وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از اعالم شاخص های 
اقتصادی، کل »هزینه« ها )و نَه درآمدها( ی خانوارهای شهری را در 
سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۲۸ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان عنوان کرده 
که ۹ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان آن به بخش مسکن تعلق دارد؛ به 
معنای دیگر، بخش مسکن معادل ۳۴.۱ درصد کل هزینه ها را به 

خود اختصاص داده است.
آیا این ارقام با واقعیت جامعه تطابق دارد؟

ایران  آمار  انجام شده، داده های مرکز  اگرچه مبنای محاسبات 
است، اما آنچه باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی شده، 
در نظر نگرفتن بسیاری از فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی در ایران 
به خصوص تفاوت زیاد طبقاتی و همچنین همِگن نبودن مسکن در 
ایران است؛ بنابراین میانگین گرفتن از چند شاخص کلی و نتیجه 

گیری کلی نمی تواند مبنای برنامه ریزی قرار گیرد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند همین اعداد 
و ارقام فعلی نیز صحیح نیست و یک خانوار شهری نمی توانسته در 

سال ۱۳۹۵ با ۶ سال انتظار صاحب مسکن شود.
 شاخص »دسترسی به مسکن« چیست؟ 

علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر، 
توان  )شاخص  مسکن  به  دسترسی  شاخص  تهیه  فرمول  درباره 
پذیری( اظهار داشت: برای محاسبه این شاخص، میانگین قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی را که بانک مرکزی برای شهر تهران و مرکز 
آمار ایران برای کل کشور اعالم می کنند، در ۷۵ متر به عنوان متراژ 
میانگین مسکن در تهران و ۱۰۰ متر به عنوان متراژ متوسط مسکن 
در سراسر کشور ضرب می کنند که با این عملیات، متوسط قیمت 

یک دستگاه واحد مسکونی محاسبه خواهد شد.
وی افزود: قیمت مسکن را بر میانگین درآمد خانوارها که مرکز آمار 
ایران ساالنه برای شهر تهران و مناطق شهری کشور به صورت مجزا 

محاسبه و اعالم می کند، تقسیم می کنند.
قائدی افزود: رقم به دست آمده شاخص دسترسی به مسکن یا 
شاخص توان پذیری است؛ اما برای به دست آوردن مدت زمان انتظار 
برای خانه دار شدن، این رقم می بایست در ۳ ضرب شود چون بر 
اساس محاسبات انجام شده، به طور متوسط خانواده ها یک سوم سبد 

هزینه ای ساالنه خود را به مسکن اختصاص می دهند.
رزبان کارشناس اقتصاد مسکن: شاخص دسترسی به مسکن 

۱۴ سال است
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر، درباره شاخص دسترسی به مسکن برای دو تهران و کل کشور 
به طور جداگانه اظهار داشت: برای تهران، میانگین هر واحد مسکونی 
را ۷۵ متر مربع در نظر می گیرند و این شاخص برای کل کشور، 

۱۰۰ متر مربع است.
وی افزود: بر اساس محاسباتی که انجام داده ایم، شاخص دسترسی 
به مسکن در تهران برای سال ۱۳۹۳، ۱۲ سال، سال ۱۳۹۴، ۱۱ سال 

و برای سال ۱۳۹۵ ۱۰ سال است.
بر مبنای اعدادی که رزبان برای شاخص دسترسی به مسکن اعالم 
کرد، میزان انتظار برای خانه دار شدن در سال ۹۳ معادل ۳۶ سال 
)۱۲ضربدر ۳(، برای سال ۹۴ معادل ۳۳ سال )۱۱ضربدر ۳(، برای 
سال ۹۵ معادل ۳۰ سال )۱۰ضربدر ۳(، برای سال ۹۶ معادل ۲۹.۴ 
سال )۹.۸ضربدر ۳( و برای نیمه نخست سال ۹۷ معادل ۳۶.۹ سال 

)۱۲.۳ضربدر ۳( خواهد بود
رزبان ادامه داد: همچنین برآوردهایی که برای دستیابی به این 
شاخص برای سال های ۹۶ و ۹۷ که هنوز داده های آماری آن را 
مرکز آمار ایران ارائه نداده، ما را به این رقم می رساند که شاخص 
دسترسی خانوارهای تهرانی به مسکن در سال ۱۳۹۶، ۱۰ سال و تا 
شهریور ۱۳۹۷، ۱۴ سال است. علت آن نیز، جهش ناگهانی قیمت 
مسکن در سال جاری و در مقابل عدم افزایش چندان درآمدها در 
سال ۹۷ نسبت سال قبل از آن بوده که سبب شد این شاخص تغییر 

یک باره داشته باشد.
وی شاخص دسترسی به مسکن برای کل کشور در سال های ۹۶ 
و ۹۷ )تا پایان شهریور( را با محاسبه واحد مسکونی ۱۰۰ متری )برای 

میانگین مناطق شهری کشور(  به ترتیب ۹.۸ و ۱۲.۳ عنوان کرد.
چنانچه عددهای این کارشناس مسکن را مبنا قرار داده و در فرمول 
مورد اشاره برای رسیدن به شاخص »طول دوره انتظار برای خانه دار 
شدن« قرار دهیم، با ضرب کردن همه این عددها در سه، مدت زمان 

واقعی تر انتظار برای خانه دار شدن مشخص خواهد شد.
بر مبنای اعدادی که رزبان برای شاخص دسترسی به مسکن اعالم 
کرد، میزان انتظار برای خانه دار شدن در سال ۹۳ معادل ۳۶ سال 
)۱۲ضربدر ۳(، برای سال ۹۴ معادل ۳۳ سال )۱۱ضربدر ۳(، برای 
سال ۹۵ معادل ۳۰ سال )۱۰ضربدر ۳(، برای سال ۹۶ معادل ۲۹.۴ 
سال )۹.۸ضربدر ۳( و برای نیمه نخست سال ۹۷ معادل ۳۶.۹ سال 

)۱۲.۳ضربدر ۳( خواهد بود.
یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن: ۳۳ درصد خانوارها زیر 

خط فقر مسکن هستند
با این حال فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن در 
همایش اخیر سیاست های بخش مسکن در سخنرانی خود در 
خصوص شاخص دسترسی خانوارهای شهری به مسکن، به این 
شاخص نگاه کلی نداشته و برای هر دهک درآمدی به طور مجزا آن 

را در نظر گرفته است.
وی در این سخنرانی که اسالیدهای پاورپوینت آن را سایت معاونت 
مسکن وزارت راه و شهرسازی در دسترس همگان قرار داده است، 
می گوید: در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی 

زیر خط فقر مسکن هستند.

محاسبه شاخص »دوره انتظار خانه دار شدن« برای هر دهک 
درآمدی؛ دهک اول ۳۸ سال ضرب در ۳!

یزدانی با این دیدگاه، نحوه محاسبه شاخص دسترسی به مسکن 
را برای دهک های درآمدی مختلف محاسبه کرده و بر این اساس 
شاخص توان پذیری )دسترسی به مسکن( هر خانوار ایرانی به طور 
متوسط ۸ سال است اما برای دهک اول ۳۱ سال، دهک دوم ۱۹.۱ 

سال، دهک سوم ۱۳.۹ و نهایتا دهک دهم ۳ سال بوده است.
وی در این سخنرانی اعالم کرد: هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۲ 
به طور متوسط پس از ۱۲ سال می توانسته برای خانه دارن، توان 
پذیر شود. اما دهک اول پس از ۳۶ سال، دهک دوم پس از ۲۵ سال، 
دهک سوم پس از ۲۱.۲ سال و نهایتا دهک دهم پس از ۴.۵ سال 

می توانسته اند توان پذیر شوند.
به گفته این کارشناس برنامه ریزی مسکن، در سال ۱۳۹۶ به طور 
متوسط هر خانوار ایرانی پس از ۱۳ سال می توانسته توان پذیر شود؛ 
اما دهک اول پس از ۳۸ سال، دهک دوم پس از ۲۶ سال، دهک سوم 
پس از ۲۲ سال و دهک دهم هم پس از ۵ سال در سال گذشته می 

توانسته توان پذیر شود.
این اعداد مربوط به شاخص دسترسی به مسکن )توان پذیری 
مسکن( است بنابراین طبق فرمول، اگر این اعداد را در عدد ۳ ضرب 
کنیم، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن هر دهک مشخص می 
شود. بنابراین به عنوان نمونه، دهک درآمدی اول در سال گذشته 
سال   ۷۸ از  پس  دوم  دهک   ،)۳*۳۸( سال   ۱۱۴ از  پس   )۹۶(
)۲۶*۳(، دهک سوم پس از ۶۶ سال )۲۲*۳( و دهک دهم پس از 

۱۵ سال )۵*۳( می توانسته خانه دار شود.
طرح جامع مسکن: لزوم ساخت سالی ۹۰۰ هزار واحد

این احتمال وجود دارد سیاست گذاران بخش مسکن بر اساس 
همین اعداد و ارقام غیر واقعی نتوانسته اند برنامه ریزی مناسبی برای 
توسعه این بخش داشته باشند. در حالی که وزارت راه و شهرسازی 
اصرار دارد علت گرانی مسکن را نوسانات ارزی بداند، بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی بر این نظر هستند که مشکل اصلی بخش 
مسکن، عدم تولید واحدهای مطابق الگوی مصرف در سال های 
گذشته به بهانه وجود خانه های خالی یا وجود تعداد زیادی مسکن 
مهر بدون متقاضی است. حال آنکه هیچ کدام از این دو نمی توانسته 

نیاز خانواده های شهری را برطرف کند.
بر اساس طرح جامع مسکن که وزارت راه و شهرسازی آن را 
در خرداد ۹۶ رونمایی کرد، با در نظر گرفته شدن کلیه مطالعات 
مورد نیاز این بخش برای دوره ده ساله شامل رشد اقتصادی، میزان 
درآمدها، رشد جمعیت و ... بر لزوم احداث ۹۰۰ هزار واحد مسکونی 

در هر سال تأکید شده تا با بحران کمبود مسکن مواجه نشویم.

این در حالی است که در فاصله سال های ۹۱ تا نیمه نخست ۹۶ 
که با رکود مسکن روبه رو بودیم، به دلیل کاهش سرمایه گذاری در 
ساخت و ساز، روند تولید مسکن به ساالنه ۴۰۰ هزار واحد کاهش 
یافت که نشان دهنده عقب بودن شدید بخش مسکن از برنامه است.

کارشناس اقتصاد مسکن: مدت زمان خانه دار شدن در 
ایران، ۲ برابر کشورهای توسعه نیافته است

بیت اهلل ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره شاخص دسترسی به مسکن که اخیرا در همایش سیاست 
های بخش مسکن اعالم شده شاخص دسترسی به مسکن ۱۴ سال 
است، اظهار داشت: این رقم برای شاخص مذکور، رقمی است که از 
میانگین همه دهک های جامعه به دست می آید و اگر سه دهک 
باالیی درآمدی )دهک های ۸، ۹ و ۱۰( را از این میانگین فاکتور 
بگیریم، رقم نهایی بسیار وحشتناک خواهد بود؛ چراکه بخش مهمی 

از جامعه زیر خط فقر هستند.
وی ادامه داد: به نظر من شاخص دسترسی به مسکن را برای هر 
دهک باید به طور جداگانه محاسبه کرد تا بتوانیم به رقم معقول تری 
برای این شاخص تهیه کرده و بر آن اساس برنامه ریزی بهتری برای 
دسترسی دهک های مختلف درآمدی جامعه به مسکن داشته باشیم.
به گفته کارشناس اقتصاد و برنامه ریزی مسکن، در صورت حذف 
سه دهک باالیی درآمدی از شاخص دسترسی به مسکن، قطعا به 
رقم باالی ۲۵ سال خواهیم رسید و رقم ۱۴ سال با وجود این سه 
دهک درآمدی به دست آمده است؛ حتی اگر ۱۴ سال را هم در 
نظر بگیریم، رقمی که اعالم شده باز هم در مقایسه با کشورهای 
توسعه نیافته که شاخص دسترسی به مسکن بسیار باال بوده و دو 
برابر اینگونه کشورها هستیم. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که 
دیگر حرفی برای گفتن نداریم چون شاخص مذکور در این کشورها، 

۲ تا ۳ سال است.
شاخص را  برای فرار سیاستگذاران از پاسخگویی به 

مشکالت طراحی کرده اند
ستاریان معتقد است اعالم شاخص دسترسی به مسکن به صورت 
میانگین کلی برای سراسر کشور و همه دهک ها و عدم تفکیک آن 
برای کالنشهرها و شهرهای کوچکتر یا دهک های درآمدی مختلف، 
روشی است برای فرار سیاستگذاران بخش مسکن از پاسخگویی 

نسبت به اشتباهات آنها در برنامه ریزی برای این بخش.
وی درباره وابستگی بخش مسکن به ارز گفت: مسکن یک کاالی 
صنعتی است که به نهاده ها و مصالح ساختمانی وابسته است. علی 
رغم آنکه گفته می شود تا ۸۰ درصد این نهاده ها تولید داخل است 
و لذا نباید بخش مسکن تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرد، اما 
نفس تولید کاالی صنعتی به دلیل آنکه هم در زمینه تهیه مواد اولیه 
و هم از نظر دیگر نیازها به واردات وابسته است، لذا تغییرات ارزی بر 
افزایش قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و در نهایت، قیمت تمام 

شده ساختمان تأثیر گذار است.
تعادل عرضه و تقاضا، بیش از نرخ ارز بر قیمت مسکن اثر 

می گذارد
ستاریان تصریح کرد: با این حال فاکتور مؤثرتر از نرخ ارز بر بخش 

مسکن، حوزه عرضه و تقاضاست.
وی افزود: دو نوع تقاضا در بخش مسکن داریم؛ یکی تقاضای مؤثر 
و دیگری تقاضای مطلق. در حال حاضر تقاضای مطلق مسکن اگرچه 
هنوز به دلیل پایین بودن قدرت خرید مسکن بیشتر خانوارها، وارد 

بازار نشده، اما فشار زیادی بر بازار مسکن وارد می آورد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مسکن کاالیی سرمایه ای است 
و هجوم سرمایه ها به این بخش، ارزش افزوده مضاعفی ایجاد می کند 
به گونه ای که ارزش بخش مسکن در ۲۵ سال اخیر هزار و ۱۰۰ برابر 
شده اما ارزش افزوده دالر در این بازه زمانی تنها ۱۱۰ برابر شده است.

کمبود مسکن داریم؛ اما از خانه های خالی دم می زنند
وی با تأکید بر اینکه همه دیگر متوجه شده اند که کمبود عرضه 
مسکن  گذاران  سیاست  حال  این  با  کرد:  تصریح  داریم،  مسکن 
همچنان مصّرند گرانی مسکن را به سوداگران یا بنگاهداران و امثال 
آنها گره بزنند. در حالی که می بایست در همان زمانی که رکود 
داشتیم، به فکر وقوع چنین جهشی در بخش مسکن می افتادیم و 
در همان زمان به جای اینکه مدام از وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی 
دم می زدیم، از تولید مسکن مصرفی و مورد نیاز خانوارها حمایت 

می کردیم.

اقتصادی 5

تحریم صنعت خودرو بهترین فرصت برای ایران خودرو 
و سایپا

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: 
تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا فرصت مناسبی برای ایران خودرو 
و سایپا است تا با طراحی پلت فرم مشترک، با کمترین هزینه به سمت 

خودکفایی در این صنعت حرکت کنند.
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر هم ایران 
خودرو و هم سایپا هر کدام به طور جداگانه پروژه طراحی و تولید پلت فرم ملی 

را در دست اجرا دارند.
وی با بیان اینکه هزینه های طراحی و تولید پلت فرم بسیار باال است، خاطرنشان 
کرد: در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکالت داخلی و خارجی مختلفی 
روبرو است بهتر است این دو شرکت مشترکا یک پلت فرم را تولید کنند تا 

هزینه های آنها در این حوزه کاهش یابد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: 
تولید مشترک پلت فرم سال ها است که به رویه ای فراگیر در میان خودروسازان 
بین المللی تبدیل شده است و خودروسازان صاحب نام با مشارکت یکدیگر پلت فرم 

طراحی و تولید می کنند.
وی افزود: به عنوان مثال دو شرکت خودروسازی نیسان و رنو با مشارکت 
یکدیگر یک پلت فرم مشترک طراحی و تولید کرده اند و هر کدام خودروهای 
مدنظر خودشان را با برند اختصاصی خودشان بر روی این پلت فرم تولید و عرضه 

کرده اند.
خلخالی با بیان اینکه پیشنهاد تولید مشترک پلت فرم از سوی ایران خودرو و 
سایپا به هیچ وجه به معنای پیشنهاد ادغام این دو خودروساز نیست، تصریح کرد: 
اتفاقا این دو خودروساز بزرگ باید به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهند تا 
جریان رقابت در صنعت خودروی کشور حفظ شود اما بهتر است در حوزه طراحی 
و تولید پلت فرم از تجربه های بین المللی استفاده کرده و با یکدیگر همکاری کنند 

تا با هم افزایی، هزینه ها کاهش و خروجی کار ارتقاء یابد.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

ازسرگیری رشد اقتصادی از سال۲۰۲۰، کاهش نرخ 
تورم و ثبات نرخ بیکاری

صندوق بین المللی پول نیز به مانند بانک جهانی پیش بینی کرد رشد 
اقتصادی امسال و سال آینده ایران منفی خواهد بود، اما از سال ۲۰۲۰ 

مجددا به مدار صعودی برمی گردد.
به گزارش ایسنا، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی 
۱.۴۷۵ درصد و منفی ۳.۶۱۱ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل مثبت ۱.۰۶۱ درصد 
پیش بینی شده است. به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دالر، تولید ناخالص داخلی 
ایران بر حسب دالر از ۴۳۰.۰۸۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۳.۶۰۳ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
 هم چنین سرانه درآمد ایرانیان از ۵۲۲۱.۹۷۴ دالر تا پایان امسال به ۴۰۵۲.۱۳۸ 
دالر تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت. قدرت خرید سرانه نیز از ۲۰هزار و ۶۹ 

دالر سال ۲۰۱۸ به ۱۹هزار و ۹۱۴ دالر در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
ناخالص  تولید  به  سرمایه گذاری  نسبت  پول  بین المللی  صندوق  گفته  به 
داخلی ایران در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۳۹.۱۰۶، ۳۹.۱۵۶ 
تولید  به  انداز خانوارها  بود. هم چنین نسبت پس  و ۳۸.۷۳۸ درصد خواهد 
ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل ۴۰.۴۵۳، ۳۹.۴۱۴ و ۳۸.۷۳۸ 

درصد خواهد بود.
طبق این گزارش، نرخ تورم ایران در این سه سال نیز به تدریج کاهشی خواهد شد 
و از ۳۴.۱۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۴.۲۰ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. 
جمعیت ایران نیز تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۸۴.۱۴۹ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

نرخ بیکاری امسال با تغییری اندک در مقایسه با سال ۲۰۱۷، معادل ۱۲.۸ درصد 
خواهد بود.

آغاز روند کاهش قیمت سیب زمینی
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه روند کاهش قیمت 
سیب زمینی در بازار آغاز شده است، گفت: قیمت گوجه فرنگی در سطح 

شهر، به هر کیلو ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان رسیده است.
اسداهلل کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عرضه سیب زمینی اردبیل به 
بازار آغاز شده است، اظهار داشت: معموال افزایش قیمت در محصوالت ناگهانی است، 

اما کاهش نرخ آنها به تدریج اتفاق می افتد. 
وی با اشاره به اینکه در پی افزایش عرضه، روند کاهش قیمت سیب زمینی آغاز 
شده است، افزود: قیمت این محصول به تدریج به تعادل نزدیک می شود و در حال 
حاضر نرخ هر کیلوگرم سیب زمینی در سطح شهر بین ۳۱۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بسته 

به کیفیت محصول متغیر است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان اینکه تاکنون مواردی مثل 
صادرات و تولید رب بر قیمت گوجه موثر بود، گفت: در این فصل عرضه گوجه 
فرنگی در مناطق همجوار استان تهران کاهش می یابد و بیشترین تکیه ما به استان 
های گرمسیری خواهد بود؛ بنابراین در این فصل نباید چندان انتظار کاهش قیمت 
گوجه را داشته باشیم؛ با این حال همه چیز بستگی به شرایط تولید در مناطق 

گرمسیری دارد. 
کارگر با اشاره به اینکه ممکن است شرایط تولید به گونه ای باشد که قیمت ها افت 
کند یا بالعکس، افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در سطح شهر بین 

۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است. 
وی درباره وضعیت میوه های دیگر نیز اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر 
میوه های تابستانه و پاییزی با هم در بازار عرضه می شوند، مشکلی در این زمینه 

نداریم، البته میوه به طور کلی گران است؛ اما مشکل گران فروشی نداریم.

چهار شنبه / ۱۸ مهر ۱۳۹7 / شماره ۲۵۱

مرجع تشخیص گوجه گلخانه ای صادراتی تعیین شد
گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرد: مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی سازمان جهاد کشاورزی استان ها بوده و صدور مجوز سیستمی از طریق سامانه جامع گمرکی، امکانپذیر است. به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات 
در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اعالم کرد: مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی سازمان جهاد کشاورزی استان ها است.در قسمتی از این بخشنامه آمده است: مرجع تشخیص گلخانه ای بودن محموله های گوجه فرنگی صادراتی، سازمان جهاد 

کشاورزی استانها می باشد و مطابق نامه مورخ ۱۴/۰7/۹7 دفتر توسعه صادرات وزارتخانه، مجوز سیستمی صادرات محموله های مذکور صرفا توسط نماینده معرفی شده آن وزارتخانه )آقای سید محمدرضا بورنگ( در سامانه جامع گمرکی درج می گردد.

سیاست های آخوندی بابازارمسکن چه کرد

۴ دهه انتظاربرای خانه دارشدن
اخبار

تخم مرغ  را قبل مصرف نشویید

ایرانی ها ساالنه 4 کیلو کمتر تخم مرغ می خورند
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از سرانه 
پایین مصرف تخم مرغ به عنوان یکی از سالم ترین موادغذایی خبر داد و 
گفت: برنامه ریزی شده که مصرف ساالنه تخم مرغ هر ایرانی به ۲۵۰ عدد 

در سال برسد.
به گزارش ایسنا، مصطفی شاه حسینی از وجود ۳۸ واحد فعال مرغ تخمگذار با 
ظرفیت حدود ۲ میلیون قطعه در این استان خبر داد و گفت: ساالنه حدود ۲۰ هزار 
تن تخم مرغ در استان سمنان تولید می شود. روزانه به طور متوسط ۵۵ تن تخم مرغ 
از طریق واحدهای فعال صنعتی و بومی استان تولید و به بازار مصرف عرضه می شود .
وی افزود: نزدیک ۴۵ درصد از تولید روزانه این استان مازاد نیاز بر استان بوده که به 

استان های همجوار ارسال می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به میزان 
تولید تخم مرغ استان در سال گذشته نیز گفت: تولید تخم مرغ در استان سمنان در 

سال ۹۶ ۲۰ هزار تن بود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بر ضرورت 
افزایش سرانه مصرف تخم مرغ در استان تأکید کرد و گفت: متوسط مصرف سرانه 
تخم مرغ در ایران حدود ۱۱ کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۱۵ کیلوگرم 

است.
شاه حسینی به برخی از سیاست های و هدفگذاری های این سازمان درباره تخم مرغ 
اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای افزایش سرانه مصرف سرانه تا ۲۵۰ عدد در سال و 
تغییر الگوی مصرف مردم بهینه سازی واحدهای موجود در راستای ارتقای کیفی تولید 
تخم مرغ و افزایش صادرات از برنامه های جهاد کشاورزی استان است ضمن اینکه 

صدور مجوز برای ایجاد پرورش مرغ تخمگذار نیز ممنونع است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه 
تخم مرغ یک ماده غذایی بسیار غنی است افزود: تخم مرغ برای چندمین سال پیاپی 
به عنوان پرطرفدارترین و پرمصرف ترین و خوشمزه ترین مواد غذایی مقام اول را در 
بین سایر مواد غذایی در دست دارد. تخم مرغ بدون هیچ گونه افزودنی و یا وجود مواد 
مجاز و غیرمجاز درون آن یکی از سالم ترین و بکرترین مواد غذایی طبیعی و مطمئن 

برای مصرف تمام اقشار جامعه در گروه های سنی متفاوت است. از سوی دیگر قیمت 
مناسب، طبخ آسان و سریع و در دسترس بودن آن از فاکتورهایی است که تخم مرغ 

را متمایز از بسیاری از مواد غذایی می کند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: ترکیب پروتئین های تخم مرغ از 
لحاظ زیست شناختی از نوعی است که متخصصان علم تغذیه از آن به عنوان مقیاسی 

برای سنجیدن کیفیت پروتئین های دیگر مواد غذایی استفاده می کنند.
شاه حسینی از پروتئین موجود در تخم مرغ به عنوان یک پروتئین کامل و قابل 
جذب نام برد و افزود: از طرفی دیگر تخم مرغ دارای بیشترین اسید آمینه ضروری 
برای بدن است و همیشه به عنوان یک مکمل برای بسیاری از مواد غدذایی استفاده 
می شود. با وجود مزایای متعدد و طبیعت غنی و سرشار از مواد مغذی تخم مرغ از 

لحاظ غذایی متأسفانه آن طور که باید و شاید در کشور ما به آن توجه نمی شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: 
تخم مرغ محصول پروتئینی و فسادپذیر است که ورود آلودگی های سطح پوسته، شانه، 
محیط اطراف و غیره از طریق شکستگی یا ترک خوردگی وارد آن شده و سبب فساد 
میکروبی یا شیمیایی آن می شود از این رو در فرآیند بسته بندی، تمام تخم مرغ های 
پوسته کثیف و ترک خورده و شکسته حذف می شود و سالمت بهداشت و کیفیت 

تخم مرغ حفظ می شود.
شاه حسینی یکی از عادات غلط در فرهنگ مصرف تخم مرغ را شست وشوی آن در 
هنگام نگهداری تا زمان مصرف عنوان کرد با انجام این امر آلودگی های سطح پوسته به 

داخل تخم مرغ نفوذ می کند و باعث مخدوش شدن سالمت و بهداشت آن می شود.
وی گفت: در تخم مرغ بسته بندی شده به دلیل محافظت تخم مرغ و پاکیزگی بسته 
این محصول به راحتی در یخچال در کنار سایر مواد غذایی قابل نگهداری بوده و نیاز 

به شستشوی تخم مرغ تا زمان مصرف را برطرف می کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به میزان 
کالری تخم مرغ نیز گفت: یک عدد تخم مرغ به طور متوسط ۷۶ کیلو گرم کالری دارد 
و مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ ۳ درصد نیاز انرژی یک مرد بالغ و ۴ درصد نیاز 

انرژی یک زن بالغ را تأمین می کند.

شاه حسینی گفت: برای کودکان از ۹ ماهگی تا یک سالگی یک زرده کامل تخم مرغ 
یک روز در میان و از ۲ سالگی به بعد بر اساس میل کودک ۵ تا ۶ تخم مرغ در هفته 

مجاز است و افراد بالغ نیز مجاز به مصرف ۳ تا ۴ عدد تخم مرغ در هفته هستند.
وی با بیان اینکه مصرف تخم مرغ برای افرادی که کلسترول خون شان باال است نیز 
نباید قطع شود افزود: این افراد می توانند ۲ تا ۳ عدد تخم مرغ در هفته مصرف کنند، 
چرا که با کاهش دریافت کلسترول از طریق غذا سنتز داخلی کلسترول در بدن افزایش 

یافته و حتی ممکن است بیشتر از قبل شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر اینکه 
بیشتر چربی های موجود در تخم مرغ از نوع غیر اشباع است خاطرنشان کرد: بر این 

اساس چربی تخم مرغ هیچ ارتباطی با افزایش کلسترول ندارد.


