
در بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای خرید واکسن کرونا پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا از 
اواخر سال گذشته، هزینه های مربوط به وزارت 
بهداشــت در بخش های مختلــف افزایش قابل 
توجهی داشــت و تا جایی پیش رفت که به دلیل 
کمبود منابع، دولت درخواســت برداشــت یک 
میلیــارد دالری از صندوق توســعه ملی جهت 
تامین بخشــی از هزینه های وزارت بهداشت را 
مطرح و با موافقت مقام معظم رهبری در دستور 

کار قرار گرفت.
 امــا در بودجه ســال آینــده در کنــار تمامی 
هزینه هایی که متوجه وزارت بهداشــت است، 
هزینه خرید واکنس کرونا نیز وجود دارد که این 
روزها در مورد تامین مالی، نحوه خرید و  انتقال ارز 

آن مباحثی مطرح بوده است.

این در حالی است که به گفته خانلو-سخنگوی 
ســتاد بودجه۱۴۰۰-بــه دلیــل اهمیــت و 
ضرورت تامین واکســن کرونا، مبلــغ یک هزار 
 میلیــارد تومان بــرای این موضــوع پیش بینی 

شده است.
اخیرا همتــی -رئیــس کل بانک مرکــزی- از 
مشــکالت پیش روی خرید واکســن از مسیر 
 رسمی در پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به دلیل 
تحریم های آمریکا وضــرورت اخذ مجوز اوفک، 

انتقاد کرده بود.
رئیس کل بانــک مرکزی در این بــاره گفته که 
 U-turn کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسیر
دالر برای خرید های بشــر دوســتانه، نتوانست 
تضمینی برای عدم مصادره پــول بانک مرکزی 
ایران توســط دولت آمریــکا درهنــگام انتقال 
بدهد، از ســویی صنــدوق بین المللــی پول با 

فشــار و تهدید آمریکا، و علیرغــم اذعان به حق 
ایران و عدم وجــود هیچ گونه مانــع اقتصادی 
یــا حقوقی، حتــی جــرأت مطر ح کــردن وام 
 بشردوســتانه ایران در هیئت مدیره صندوق را 

پیدانکرد.
با این حال همتی ایــن امیــد را داده که موانع 
پیش رو حل و فصل شــود و گفته که انتقال پول 
از مســیرهای دیگر تحت پیگیری اســت که با 
همکاری و اقدام به موقع دستگاه های ذیربط به 

نتیجه خواهد رسید.
اما آنچه در بودجه ســال آینده بــرای اعتبارات 
وزارت بهداشــت پیش بینی شده نشان می دهد 
که از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است، منابعی که در جریان 
کرونا، باید پاســخگوی تامین مالی برای تولید یا 

خرید واکسن آن باشد.

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی، نحوه دریافت 
کارت اعتباری سهام عدالت برای مشموالنی که روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
اند، تشریح کرد. علیرضا ماهیار در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه یکی از طرح هایی که برای توسعه سهام 
عدالت و اعطای تسهیالت به مشموالن سهام عدالت 
طراحی شــد، اعطای کارت اعتباری بود، اظهار کرد: 
این کارت ها مخصوصا برای سهام دارانی که روش غیر 
مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب 
کرده بودند و تعداد آن ها حدودا ۳۰ میلیون نفر است، 
طراحی شده است. به گفته او، این فرایند به صورت تمام 
الکترونیک از مبدا بانک های عامل تا مقصد که شرکت 

سپرده گذاری و بازار سرمایه هستند، خواهد بود.
ماهیار درمورد نحوه اخذ این کارت توضیح داد: مشمول 
سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده است، باید سجامی باشد و بعد 

از احراز هویت در اپلیکیشن های مربوط به بانک های 
عامل و پس از اینکه شرکت سپرده گذاری سجامی 
بودن فرد را برای بانک تایید کــرد، می تواند دارایی 
خود را مشاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی سهام 
عدالت دارد و متناســب با آن، فرم مربوطه را داخل 
سیستم بانک پر کند. وی افزود: در واقع فرد بدون نیاز 
به مراجعه حضوری متوجه می شود که می تواند تا چه 

میزان تسهیالت دریافت کند.
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی درباره میزان تسهیالتی که از سوی بانک ها 
اعطا می شود، گفت: برخی بانک ها ۶۰ درصد ارزش 
روز دارایی فرد و برخی تا ۱۰۰ درصد هم برای اعطای 
تسهیالت پیش بینی کرده اند که مکانیزم آن بستگی 
به بانک عامل دارد. در نهایت درخواست فرد به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود. ماهیار گفت: 
این درخواست ها به صورت تجمعی بوده و بحث توثیق 

مکانیزه اتفاق می افتد و بعد از آن شرکت به بانک اعالم 
می کند که سهام فرد توثیق شد و بانک می تواند به 
سهامدار اعتبار دهد. به گفته وی، برخی از بانک ها در 
نظر دارند این مبلغ را در قالب شارژ کردن کارت عادی 
مشتریان، برخی کارت خرید و برخی از طریق روش 

های نوین پرداخت شارژ کنند.

احتمال ارائه کارت تا پایان آذرماه
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی درمورد زمان آغاز فرایند مذکور نیز اظهار کرد: 
بحث های حقوقی و تعامالت بین شبکه بانکی، شرکت 
سپرده گذاری و بازار سرمایه این فرایند از بحث های 
فنی آن پیچیده تر است، زیرا برای نخستین بار است 
و باید پروتکل های حقوقی به نحوی باشد که بحث 
ارتباطات و ذینفعان و عاملیت فرد وثیقه گذار و وثیقه 

گیر کامال مشخص شود.

حجم ذخایر ارزی دومین اقتصاد بزرگ جهان به باالترین سطح از سال ۲۰۱۶ 
رسید. به گزارش بلومبرگ،   پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری 
و بازرگانی چین آغاز  شده اســت، میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه نوامبر 
مجدد روند صعودی به خود گرفت. بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست 

به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است.  
آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کــرده، میزان ذخایر ارزی 
این کشور با ۵۰ میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۱۷۸ 

میلیارد دالر رسیده است.   چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و 
به نظر می رسد با توجه به بازگشــایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند 
صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کنــد. طی ماه های اخیر چین به لطف 
اجرای سیاست های سخت گیرانه روی سرمایه از خروج منابع ارزی به خارج از 

این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود.  

تا پایان این ماه چین دارای ۱۱۰.۴۱ میلیارد دالر ذخایر طال نیز بوده است که 
در مقایسه با ماه قبل ۴۸ میلیارد دالر کمتر شده است.  

سخنگوی دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین با اشــاره به حفظ ثبات در محیط 
کالن اقتصادی چین با وجود افزایش نااطمینانی ها گفته اســت که دولت از 
طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و تعادل بخشی به میزان عرضه و تقاضا در 

بازار ارز، به دنبال تداوم رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در آینده است. وی افزود: 
زیرساخت های اقتصاد چین بسیار نیرومند هستند و با تداوم اجرای اصالحات 
مورد نیاز برای مقابله با ریسک ها و چالش های موجود، میزان ذخایر ارزی در 
سطح مطلوب باقی خواهد ماند. چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی در جهان 
محسوب می شــود.  در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰،   کمترین رقم ثبت شده 
مربوط به دسامبر ۱۹۸۰ با دو میلیارد و ۲۶۲ میلیون دالر و باالترین رقم ثبت 

شده مربوط به ژوئن ۲۰۱۴ با ۳ تریلیون و ۹۹۳ میلیارد دالر بوده است.

بیشتر شاخص های مهم بورســی جهان ریزشی شدند. به گزارش 
بلومبرگ، تنش بین چین و آمریکا هنوز رو به افزایش است و در تازه 
ترین اقدام ضد چینی، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد نام ۱۴ عضو ارشد حزب مرکزی کمونیست چین را به دلیل 
آن چه دخالت در امور داخلی هنگ کنگ خوانده، به فهرست تحریم 
های خود افزوده است که این اقدام با انتقاد شدید وزارت خارجه چین 
موجه شد. سفیر چین در آمریکا نیز از این کشور خواست تا دست از 
سیاست های مخرب خود بردارد و به جای آن با نشان دادن حسن 

نیت، مسیر را برای بهبود روابط دو کشور فراهم کند.  
پیش از این نیز  کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن 
شرکت های چینی که قوانین حسابداری و حسابرسی آمریکا را رعایت 
نکنند اجازه ورود به بورس این کشور و عرضه سهام خود را نخواهند 
داشت. این الیحه پیشتر نیز در سنا تصویب شده بود و اکنون برای 
اجرایی شدن تنها نیاز به امضا توسط رئیس جمهور دارد. در صورت 
اجرایی شدن این قانون،  یک مهلت سه ساله به بورس های چینی داده 
خواهد شد تا خود را با این استاندارد ها وفق دهند و گرنه سهامشان از 

بورس آمریکا خارج خواهد شد.  
آمریکا پیشتر نیز سومین شرکت بزرگ نفتی چین و شرکت سی ام 
اس آی- یکی از بزرگ ترین تراشــه سازان چینی را به دلیل ارتباط 
آن ها با ارتش چین تحریم کرده بود. چون یینگ- سخنگوی وزارت 
خارجه چین در نشستی خبری گفته است این کشور تصمیم دارد 
چهار مقام آمریکایی را تحریم کند. هنوز مشخص نیست که پکن 
تصمیم دارد کدام مقامات آمریکایی را تحریم کند. روزنامه دولتی 

چاینا دیلی با انتقاد از اقدامات اخیر آمریکا نوشته است که این کارها 
به روابط دو طرف آسیب جدی زده است.   از سوی دیگر در شرایطی 
که احتمال اجرای یک بسته محرک جدید ۹۰۰ میلیارد دالری در 
آمریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا قوت گرفته است، منابع 
آگاه در بانک مرکزی اروپا از تصمیم این نهاد برای اجرای یک بسته 
۵۰۰ میلیارد یورویی دیگر در سطح اتحادیه اروپا خبر داده اند. بانک 
مرکزی اروپا قرار است تا پیش از پایان سال جاری میالدی یک برآورد 
جدید از شرایط اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه اروپا نیز منتشر کند.

هرچند که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به سطوح باالی کم 
سابقه یا بی سابقه ای رسیده است اما وضعیت بازار کار در بسیاری از 
آن ها هنوز با وضعیت ایده آل ماه های قبلی فاصله دارد و این مساله 
معامله گران را کمی نگران کرده است. تا پایان ماه اکتبر متوسط نرخ 
بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد رسید که در مقایسه 
با ماه قبل تغییری پیدا نکرده است تا بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری 
آلمان از دسامبر ۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد. طی این مدت شمار 
افراد بیکار آلمانی با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل یک میلیون 
و ۹۷۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان در ماه اکتبر 
با ۰.۰۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و ۱۷۰  هزار 

نفر رسیده است.  
در تغییر رویکردی غیرمنتظره برای معامله گران، جو بایدن- رئیس 
جمهور آمریکا گفته است قصدی برای برداشتن فوری تعرفه بر روی 
واردات محصوالت چینی را ندارد و رویکرد فعلی که دو دولت ترامپ 
اتخاذ شده است تا مدتی ادامه خواهد داشت. وی همچنین در اظهار 

نظری که احتماال خوشــایند پکن نخواهد بود، از برنامه ریزی برای 
ایجاد اتحاد پایدارتر با متحدان آمریکا در شرق آسیا )در مقابه با پکن( 
خبر داده است که پس از انجام این کار مذاکرات تجاری جدیدی با 

چین آغاز شود.  
مرکز آمار اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد تا پایان اکتبر ۲۰۲۰ 
نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۱  درصد کاهش نسبت 
به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۸.۴ درصد و ۷.۴ درصد 
رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر بوده است. تخمین زده می شود 
تا پایان این ماه ۱۶ میلیون و ۲۳۶ هزار مرد و زن در ســطح اتحادیه 
اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۳ میلیون و ۸۲۵ هزار نفر ساکن 

کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند.  
تاکنون بیش از ۶۷ میلیون و ۷۱۷ هــزار و ۵۰۴ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۸۸ نفر 
جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۲۸۹ هزار و ۴۳۰ نفر، برزیل با ۱۷۷ هزار و 
۱۰ نفر، هند با ۱۴۰ هزار و ۹۹۴ نفر، مکزیک با ۱۰۹ هزار و ۷۱۷ نفر و 

انگلیس با ۶۱ هزار و ۴۳۴ نفر بوده است.
یوسف عباسی- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه استون 
ایکس  - گفت: در حال حاضر بازارهای جهانی خود را در یک موقعیت 
سردرگم کننده یافته اند، از یک طرف این نگرانی وجود دارد که در 
کوتاه مدت تلفات ناشی از کرونا کماکان باال باشد و تا رسیدن واکسن 
خسارت های جانی و اقتصادی آن ادامه داشته باشد و از سوی دیگر 

این خوشبینی وجود دارد که پس از غلبه بر کرونا نرخ رشد به سطوح 
باالیی برسد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.۷۳ درصد کاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار و  ۸.۸۶ واحد بسته شد. شاخص 
»اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۳۶ درصد ریزش تا ســطح ۳۶۸۰.۹۹ واحدی 
پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« 
با ۰.۲۵ درصد پیشروی در سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰.۸۲ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۵۵.۳۹ 
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 
ریزش ۰.۲۱ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۲۷۱ واحدی به 
کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۰.۶۴ 
درصدی در سطح ۵۵۷۳.۳۸ واحد بسته شــد. در مادرید شاخص 

"ایبکس ۳۵" ۰.۵۷ درصد پایین رفت و به ۸۲۷۵.۶۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا 

جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افت ۰.۷۶ 
درصدی تا ســطح ۲۶ هزار و ۵۴۷.۴۴ واحدی پایین رفت. شاخص 
"هانگ ســنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۲۳ درصد پایین رفت و در 
سطح ۲۶ هزار و ۵۰۶.۸۵ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  
کامپوزیت" ریزش ۰.۸۶ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۰۲۲.۲۳ 

واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی 
با ۰.۸۲ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۶۶۷۵.۰۲  واحدی به کار 
خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " 
تاپیکس" ژاپن نزولی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت 

پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها ریزشی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۴۱ درصد کاهش به ۴۶.۰۷ دالر رسید و 
نفت خام برنت دریای شمال با افت ۰.۴۳ درصدی به ازای ۴۹.۰۵ دالر 

در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنیــن در بازار فلــزات گران بها، بهای هر اونــس طال با صعود 
۱.۱۶ درصدی نســبت به روز قبل در سطح ۱۸۶۰.۱۴ دالر معامله 
 شــد. هر اونس نقره با صعود ۰.۹۲ درصدی بــه ازای ۲۴.۷۴ دالر 

مبادله شد.

نحوه اخذ کارت اعتباری سهام عدالت۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا و موانع انتقال ارز

ذخایر ارزی چین در اوج چهار ساله

قرمزپوشی بورس های جهان
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ساماندهی بازار خودرو
 با طرح مجلس یا دولت؟
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داخل می فروشیم
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

نرخ ارز در انتظار یک 
شوک سياسی

مقاومت مافيای مسکن
در برابر ماليات ستانی

ناکارآمدی 
در کنترل تورم

متغیر سیاسی تعیین کننده 
اصلی نرخ ارز در کشــور است. 
 در واقــع متغیــر سیاســی 
خــوش بینــی و بدبینــی 
 کارگزاران بازار را تعیین می کنــد و آنها میزان عرضه 

و تقاضای ارز را... 

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان 

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 4

صفحه 3

صفحه 3

3

2

پایان  احتکار 
در  بازار  مسکن؟

کسری بودجه سال ۹۸ 
۱۷۵ هزار میلیارد  است

ثبات قيمت دالر بعد از یک هفته با عبور نرخ آن از 26 هزار تومان شکست

تکاپوی دالر  برای  مرزشکنی
صفحه4

صفحه3

بازارها  در محاصره  گرانی
قیمت  کاالهای   اساسی  در  یک  سال    بیش   از 50   درصد   افزایش   یافت

اجرای طــرح افزایــش مالیات خانه هــای خالی در 
مجلس تصویب و برای تایید نهایی و اجرا در دســتور 
کار شــورای نگهبان قرار گرفت. در ایــن طرح قرار 
 اســت از مالکان ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشــور 
مالیات های سنگین اخذ شود. چندین سال است که 
طرح مالیات بر خانه های خالی تا مرحله اجرایی پیش 
رفته اما اجرایی نشده است. این طرح موافقان و مخالفان 
بسیاری دارد. برخی فعاالن بازار مسکن معتقدند که 
این طرح در کوتاه مدت و حداکثر تا دو سال پس از اجرا 
می تواند به عنوان ابزاری در کنترل قیمت ها موثر واقع 
شود و در بلندمدت موجب تورم بیشتر در بازار مسکن 
و رشد قیمت ها شــده و انقالب قیمتی را در این بازار 
به راه خواهد انداخت. اما برخی دیگر از کارشناســان 

اقتصادی اعمال...

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی 
عملکرد قانــون بودجه و عملکرد مالــی دولت در 
سال ۱۳۹۸ پرداخت.به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی 
و توســعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان 
»بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت 
در سال ۱۳۹۸« آورده اســت:بودجه سال ۱۳۹۸ 
با بیش بــرآوردی منابع حاصل از صــادرات نفت و 
فراورده های نفتی، با رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به 
تصویب رسید. مطابق پیش بینی های کارشناسان، 
تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل 
تحقق یافت و دولت با کســری بودجه ای در حدود 
۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه شد )این رقم بدون 

احتساب ۴۴ هزار میلیارد...



اقتصاد2
ایران وجهان

ادامه نوسان در بورس
روز گذشته هم بازار ســرمایه مانند روز گذشته پر 
نوســان بود و در حالیکه شــاخص کل در ساعات 
میانی تا یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحد کاهش یافت 
در ســاعات پایانی به یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد 
نیز رسید.به گزارش ایســنا، شاخص کل بورس روز 
گذشته با ۵۵۲۳ واحد کاهش در رقم یک میلیون و 
۵۰۷ هزار واحد ایستاد. این در حالیست که شاخص 
کل با معیار هم وزن ۱۶۶۲ واحــد افزایش یافت و 
رقم ۴۴۴ هزار ۳۹۸ واحد را ثبت کرد. معامله گران 
روز گذشته دو میلیون معامله به ارزش ۱۳۹ هزار و 
۶۰۹ میلیارد ریال انجام دادند.ملی صنایع مس ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را در مقابل 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش نفت 
اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:
ضمنــی  دانــش  انتقــال 

فرصت آفرین است
مدیرعامل بانک توســعه تعاون بــر موضوع انتقال 
دانش ضمنی و نقــش آن در ایجاد فرصت ها و غلبه 
بر تهدیدها تأکید نمود.حجت اله مهدیان مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون که به همراه برخی مدیران ارشد 
بانک در اســتان آذربایجان غربی حضور یافته است 
اظهار داشت: سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی 
بانک است و تعامل بیشتر صف و ستاد، بانک را در نیل 
به اهداف عالی کمک می کند.مهدیان که از ارومیه 
هم زمان بصورت ویدئو کنفرانســی با همکاران سه 
استان آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان نیز سخن 
می گفت، با معرفی و انتصــاب نریمان جهانبخش 
بعنوان مشــاور مدیرعامل در شــمال غرب کشور، 
حضور و تجربیات ارزشمند ایشان را مزیت و فرصتی 
برای پیشــبرد اهداف بانک در این اســتان ها تلقی 
نمود.مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بخش دیگر از 
سخنان خود اشتغال پایدار روستایی را از اولویت های 
این بانک برشمرد و تصریح نمود: بانک توسعه تعاون 
به سبب عملکرد مثبت در چهار مرحله پیشین، در 
اجرای مرحله پنجم طرح اشتغال پایدار روستایی نیز 

مسئولیتی مهم بر عهده دارد.

دریافت خدمات بانکی با همراه 
بانک در شرایط شیوع کرونا

مدیر فناوری اطالعات بانک توسعه صادرات با تاکید 
بر اینکه، همراه بانک پلی امن برای دریافت خدمات 
بانکی اســت، گفت: "همراه بانک توسعه صادرات 
ایران" در شرایط شــیوع بیماری کرونا که دریافت 
خدمات به صورت حضوری توصیه نمی شود، می تواند 
مسیری امن و سریع را برای دریافت خدمات بانکی 
برای مشتریان فراهم کند.به گزارش روابط عمومی 

بانک توسعه صادرات ایران، عشرت عدالت؛ افزود:
با "همراه بانک توسعه صادرات ایران" امکان ورود به سامانه 
بدون نیاز به توکن سخت افزاری فراهم می شود همچنین 
مشتریان با دریافت رمز تایید از طریق پیامک، با امنیت 
بیشــتری خدمات دریافت می کنند.عدالت، فعالسازی 
و غیرفعالســازی رمز دوم پویا بدون نیــاز به مراجعه به 
خودپرداز و شعبه را از دیگر امتیازات استفاده از همراه بانک 
توسعه صادرات ایران برشمرد و افزود: با این امکان مشتری 
می تواند به راحتی در جریان اطالعات گردش حســاب 
های مرتبط، لیست چک های صادره، وضعیت نقد شدن 

و تعیین یادآور برای موعد چک های صادره قرار گیرد.

 لــزوم مشــارکت در مجامع
 شرکت های استانی سهام عدالت

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با تشریح 
مزایای سهامداری در شــرکت های استانی سرمایه 
گذاری سهام عدالت، از هموطنان درخواست کرد که 
با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت، از این مزایا 
برخوردار شوند.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، با پذیرش سهام شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت در سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مرحله اول مجامع عمومی این شــرکت ها در استان 
های منتخب اصفهان، قم، کردستان، خراسان شمالی 
و جنوبی برگزار می شود.مهدی احمدی در گفت و گو 
با هیبنا، با تاکید بر این که آزادسازی سهام عدالت به دو 
شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفت، گفت: در 
روش مستقیم افراد می توانند بدون واسطه برای معامله 
یا نگهداری سهام عدالت خود تصمیم بگیرند، اما در روش 
مدیریت غیرمستقیم، سهام افراد در اختیار شرکت های 
سرمایه گذاری استانی قرار می گیرد و افراد به میزان 
دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی از سهام آن 

شرکت های می شود.

خبر

بانک ها

مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشــی به بررسی عملکرد 
قانون بودجــه و عملکرد مالی 
دولت در سال ۱۳۹۸ پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و 
توسعه مدیریت این مرکز در گزارشــی با عنوان »بررسی 
عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸« 
آورده اســت:بودجه ســال ۱۳۹۸ با بیش برآوردی منابع 
حاصل از صادرات نفت و فراورده هــای نفتی، با رقم ۴۴۸ 
هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. مطابق پیش بینی های 
کارشناسان، تنها ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از این منابع در 
عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه ای در حدود ۱۳۱ 
هزار میلیارد تومان مواجه شد )این رقم بدون احتساب ۴۴ 
هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای 
قانون بودجه ۱۳۹۸ اســت که در ادبیات اقتصادی، جزئی 
از کســری بودجه محسوب می شــود. به عبارتی مجموع 
کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است 
که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با 
انتشار اوراق مالی اسالمی پوشش داده شده است(. با ورود 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به موضوع، 
در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد 
تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 
برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش 
دارایی ها و منابع بند »ج« تبصره »۱« قانون بودجه ۱۳۹۸، 
به میزان ۵/۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، 
در پایان سال ۱۳۹۸، این شورا با افزایش سقف برداشت از 
صندوق توسعه ملّی،  مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۱۳۹۸ 
را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به دلیل صدور 
مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه ســال ۱۳۹۸، 
بررسی »عملکرد قانون بودجه« در سال ۱۳۹۸ نسبت به 
بررسی »عملکرد مالی دولت« در سال ۱۳۹۸ متفاوت است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلــس درباره عملکرد مالی 
دولت در ســال ۹۸ می افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق  شده اند که 
همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور 
مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با 
احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف  
حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد 
باالی تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از 
سهم باالی استقراض )انتشار اوراق مالی اسالمی و استفاده از 

منابع صندوق توسعه ملی( است که حدود ۴۰ درصد منابع 
را شامل می شود.

براساس این گزارش تحقق نســبتاً باالی مصارف بودجه 
سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان 
از کســری بودجه ســال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف 
بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین 
حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته 

شده است.
گزارش مرکــز پژوهش های مجلــس تصریح می کند که 
عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد 
میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به 
میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی 
از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد 
است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته 
است. مقایسه این رشــد با نرخ تورم،  بیانگر عدم افزایش 
)و حتی کاهش( درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که 
در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این 
منبع درآمدی حکایت دارد.همچنین منابع حاصل از نفت 
و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که 
۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ 
درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که 
رقم مذکور،  شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی )بند 

»ج« تبصره »۱« قانون بودجه سال ۱۳۹۸( و مابه التفاوت 
سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه 
ملی از محل درآمدهای نفتی )بند »الف« تبصره »۱« قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۸( نیز است.گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس می افزاید؛ در حالی که مطابق قانون بودجه ســال 
۱۳۹۸،  مقرر شــد ســهم دولت از منابع حاصل از فروش 
میعانات گازی )۵/۸۵% از فروش خوراک داخلی( به جای 
دالر ۴۲۰۰ تومانی، براساس دالر نیمایی )متوسط ۱۱ هزار 
تومان( محاسبه شــود، عملکرد این ردیف نسبت به سال 
گذشته به میزان چشمگیری )بیش از ۲۰ درصد( کاهش 
یافته است که علّت آن نامشخص است.براساس این گزارش 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۴ هزار میلیارد تومان منابع 
از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده 
بود و براساس مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از 
این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر 
با ۴۸۳ میلیارد تومان )معادل حــدود ۱۱ درصد از اعتبار 
مصوب در قانون بودجه( بوده است.همچنین عملکرد منابع 
حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم 
مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد 
تومان اســتقراض از صندوق توسعه ملی  و انتشار ۸۲ هزار 
میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است 
که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش 
دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ از مجموع ۶۵ 

هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،  ۵ 
هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 
۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت 
است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 
۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره 
»۴« قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو )حدود 
۳۰ هزار میلیارد تومان( از منابع صندوق به صورت تسهیالت 
ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای 
بودجه ای منعکس نمی شود. همچنین،  حدود ۷ هزار میلیارد 
تومان از منابع حاصل از فروش نفــت و فراورده های نفتی 
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ )مابه التفاوت ۲۰ درصد تا 
۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی( در حکم بدهی دولت 
به صندوق توسعه ملی محسوب می شــود. به این ترتیب، 
مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ 

در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.
براســاس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 
از منابع ارزی صندوق توســعه ملّی )براساس محاسبات 
انجام شده، حدود ۷ میلیارد دالر، معادل ۷۷ هزار میلیارد 
تومان با احتساب متوسط نرخ دالر نیما(، در حساب هایی 
قرار داشته است که امکان دسترســی به آنها وجود ندارد، 
معادل ریالی این منابع توســط بانک مرکــزی و از طریق 
پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم باالی 
سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است. به  این  ترتیب، 
بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون 
بودجه و عدم افزایش منابع پایــدار و مدیریت هزینه های 
دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است که 
الزم اســت نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در 
همه مصوبــات دارای بار مالی و به ویژه در بررســی الیحه 
 بودجه سالیانه نسبت به این مســئله حساسیت ویژه ای 

داشته باشند.
همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
حدود ۸/۶۸ درصد رقم مصوب بودجه اســت و به  صورت 
اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. 
در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید 

مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.
گزارش مرکــز پژوهش های مجلــس تصریح می کند که 
مطابق با آخرین آمار منتشــره خزانه داری کل کشــور، 
میزان بدهی های دولت و شــرکت های دولتــی در پایان 
ســال ۱۳۹۸ برابر ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان بوده اســت 
که نســبت به اســفند ســال ۱۳۹۷ حــدود ۵۹ درصد 
افزایش یافته است. شــایان ذکر اســت بخش مهمی از 
 بدهی دولت به صندوق توســعه ملی در این رقم منعکس 

نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس؛

کسری بودجه سال ۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد  است
بدهی  دولت و شرکت های دولتی ۵۹ درصد افزایش یافت

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
شاخص های اقتصادی تابستان، 
عالمت های امیدبخشی نشان 

داده است
رئیس جمهــور گفت: به رغم فشــارهای بی 
سابقه تحریمی و آسیب های شیوع کرونا در 
اقتصاد کشور، شــاخص های اقتصادی فصل 
تابستان، عالمت های امیدبخشی نشان داده 
اســت.روحانی در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی، گفــت: به دلیل ســرمایه گذاری 
هایی که در تقویت و توســعه زیرساخت ها 
انجام شد، اقتصاد کشــور توانست در مقابل 
تکانه های شــدید تحریمــی مقاومت کند و 
پس از گذر از سال های دشــوار ۹۷ و ۹۸، در 
 آستانه بازگشت به مســیر ثبات و رشد قرار 

گیرد.
وی افزود: البته شیوع کرونا شوک تازه ای به 
اقتصاد وارد کرد که نگذاشــت آثار این بهبود 
برای مردم ملموس شــود ولی خوشبختانه 
در پی ۹ ماه مقاومــت در برابر ضربه مضاعف 
کرونا، اینک اقتصاد کشــور مجددا در آستانه 
ثبات و رشــد قرار گرفته است.رئیس جمهور 
تاکید کــرد:  به رغم فشــارهای بی ســابقه 
تحریمی و آســیب هــای شــیوع کرونا در 
اقتصاد کشور، شــاخص های اقتصادی فصل 
 تابستان، عالمت های امیدبخشی نشان داده

 است.
روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه شیوع کرونا 
باعث شده اســت که موفقیت های اقتصادی 
کشــور در مقابله با تحریــم آمریکا ملموس 
نباشد، خاطرنشــان کرد: در شرایط حساس 
کنونی، کشــور نیازمند انسجام و یکپارچگی 
است و در همین روزها شــاهد بهره برداری 
و سواســتفاده بدخواهــان ملــت و کشــور 
از اختالفات درون کشــور هســتیم لذا همه 
موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و 

یکپارچگی تاکید کنیم.

نفت را در بازار جهانی نفروشیم 
در داخل می فروشیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه »دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰، میزان 
فروش نفت را ۲ میلیون و  ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز پیش بینی کرده اســت، در حالی که به 
اعتقاد برخی کارشناسان فروش یک میلیون 
بشکه ای بودجه ۹۹ هم به طور کامل محقق 
نخواهد شــد. دلیل خوش بینی دولت برای 
افزایش فروش نفت در سال ۱۴۰۰ چیست؟ 
آیا بازگشــت احتمالی آمریکا و لغو تحریم ها 
علت تعیین این عدد اســت؟«، اظهار کرد: ما 
حق نداریم از روند ایجــاد درآمد برای مردم 
کشور دریغ کنیم.ربیعی گفت: ما باید دوران 
تحریم و عدم فروش نفت را بشــکنیم. پیش 
بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه 
نفت گام اول و چشــم انداز اولیه در افزایش 
فروش نفت و حفظ سهم کشورمان در اوپک 
است. دولت تمام تالش خود را برای به عقب 
راندن تحریم ها به کار خواهد بست و حقوق 
مردم و حق کشــور از فرصت های اقتصادی 
جهان را خواهد گرفت.وی افــزود: بنابراین 
فروش دو میلیــون و ۳۰۰ هزار بشــکه یک 
چشــم انداز اســت و حاوی دو پیام است که 
 اواًل وزارت نفت قادر به تولید این میزان نفت
 در کوتــاه مدت اســت و ثانیاً تــالش برای 
فروش نفت و دسترســی به منافع آن در بازار 
جهانی تــالش برای احقاق حــق ملت ایران 
اســت و محقق خواهد شد.سخنگوی دولت 
تاکید کــرد: در صورتــی کــه نتوانیم نفت 
را در بــازار جهانی به فروش برســانیم پیش 
بینی شــده اســت با مشــارکت دادن مردم 
در خرید نفــت و فروش داخلــی این درآمد 
 محقق شــود که با ایــن کار هــم نقدینگی

 و تورم کنترل می شود و هم مردم با سرمایه 
خرد خود در تولید و اشتغال سهیم می شوند 
و هم مردم منتفع خواهند شــد.ربیعی تاکید 
کرد: این پیش بینی براساس عوامل متعددی 
صورت گرفته اســت. یکــی از عوامل حفظ 
سهمیه اوپک است. ما باید سهمیه اوپک خود 
را حفظ کنیم و خوشبختانه ظرفیت تولیدمان 
تکافوی این امر را دارد.وی ادامه داد: البته این 
تصمیم بر مبنای بازگشــت احتمالی آمریکا 
و لغو تحریم ها گرفته نشــده اســت هرچند 
پیام واضح ما برای بازگشت به شرایط ۲۰۱۷ 
مشخص بوده و دولت تمام توان خود را برای 
به عقــب راندن تحریم ها ادامــه خواهد داد. 
پیام روشن ما این است که شــرایط فعلی را 

قبول نداریم.

اخبار
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یک کارشناس با بیان اینکه شاهد کاهش انتظارات تورمی 
و خروج دالالن از بازار مسکن هستیم گفت: ساخت و ساز 
در تهران افت کرده اما در شهرستانها رونق گرفته، زیرا 
هنوز بین توان متقاضیان و قیمتها شکاف عمیقی ایجاد 
نشده است. پورحاجت همچنین مدعی شد که بخش 
خصوصی از طرح اقدام ملی مســکن استقبال نکرده، 
زیرا مسئوالن به بخش خصوصی اعتقاد ندارند.فرشید 
پورحاجت در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: اتفاقات 
سیاسی که طی یک ماه اخیر در دنیا رخ داد تاثیر آنی روی 
بازارهای ارز، طال و بورس داشــت که واکنشهای سریع 
نشان دادند. بازار بورس مقداری رشد کرد و بازارهای طال 
و دالر روند نزولی به خود گرفتند. البته به نظر من کاهش 
نبود بلکه حباب بازارها شروع به تخلیه کرد.وی افزود: 
معموال تاثیر متغیرها بر بازار مسکن مقداری زمانبر است 
و همین ویژگی دیرپذیری این حوزه باعث شده تا تبعیت 
آن از شرایط اقتصاد، واقعی تر از دیگر بازارها باشد. ماه 
گذشته در بازارهای موازی مسکن کاهش قیمت داشتیم 
ولی در حوزه مسکن چندان نمود نداشت. حتی افزایش 
قیمت در بعضی مناطق مشهود بود؛ زیرا بخش مسکن 
از ساخت و ساز و تاثیر و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور 
در حوزه تولید مسکن تبعیت می کند.دبیر کانون انبوه 

سازان با بیان اینکه آغاز روند تخلیه حباب بازارها اتفاق 
خوبی است گفت: اینکه بازارهای موازی مسکن حبابشان 
خالی شود انتظارات تورمی را در بخش مسکن کاهش می 
دهد و تاثیرش در آینده به شکل کاهش معامالت سفته 
بازانه بروز خواهد یافت. کسانی که نظم بازار مسکن را با 
رفتارهای سوداگرانه به هم می ریزند در حال خروج از بازار 
هستند. در این شرایط می توان امیدوار بود بازار مسکن 
از یک ثبات اقتصادی تبعیت کند که برای اقتصاد کشور 
مفید خواهد بود.پورحاجت اظهار کرد: ثبات مسکن برای 
اقتصاد کشور فایده دارد؛ زیرا بخش ساخت و ساز می تواند 
برای افزایش تولید برنامه ریزی کند. مردم هم که طیف 
مصرفی هستند در این شرایط می توانند با استفاده از نظام 
پس انداز، تسهیالت و حمایتهای دولت خانه دار شوند. 
اما نکته مهم این است که دولت و به طور خاص وزارت راه 
و شهرسازی به چه نحو می خواهد از این ثبات اقتصادی 
استفاده کند. می طلبد که وزارت راه و شهرسازی برنامه 
عملیاتی کامال مشخص و اجرایی در کنار بخش خصوصی 
برای حوزه مسکن ارایه دهد و از شعارپردازی خودداری 
کند.وی تاکید کرد: اگر مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
صرفا بگویند قیمت مسکن پایین می آید ما در آینده نتایج 
مطلوبی را از این حوزه نخواهیم گرفت و فشار اقتصادی 

وحشتناکی که در حوزه مسکن رخ داده مجددا تکرار می 
شود. طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی 
در پروژه اقدام ملی مسکن اقدام خاصی انجام نداده، چرا 
که بخش خصوصی در کنارش نیست. مسکن مهر اگر به 
موفقیت نصفه و نیمه ای رسید به این دلیل بود که دولت 
وقت به این نتیجه رسید که تولید مسکن را به اهل فن 
واگذار کند. هم اکنون وزیر راه و شهرسازی اعالم کند از 
۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی چه مقدار به بخش خصوصی 
واگذار شده، چه تعداد را ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
بنیاد مسکن و دیگر سازمانهای دولتی بر عهده گرفته 
اند و مساله مهمتر اینکه سازمانهای دولتی تا چه میزان 
موفقیت داشته اند.دبیر کانون انبوه سازان مدعی شد: ما 
اعتقادمان این اســت که بخش خصوصی از طرح اقدام 
ملی مسکن استقبال نکرده است؛ زیرا مسئوالن اساسا 
به بخش خصوصی اعتقاد ندارد.پورحاجت با اشــاره به 
کاهش ۱۴ درصدی ساخت و ســاز در شهر تهران طی 
شش ماهه ابتدای امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته 
گفت: ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن در 
تهران به شدت افزایش یافته و عدم بازگشت سرمایه برای 
تولیدکننده مسکن در استان تهران شرایط را سخت کرده 
است. سطح دسترسی قشر مصرفی به مسکن مناسب 

در تهران به شدت پایین آمده و سازندگان متوجه این 
هستند واحدی را که می سازد متقاضی ندارد. بنابراین 
از بازار خارج می شوند و در واقع ریسک خواب سرمایه را 
نمی پذیرند. در شهرستانها البته اوضاع مقداری متفاوت 
است و ساخت و ساز نسبت به ماههای گذشته مقداری 
بهتر شده است؛ زیرا شکاف بین توان خرید متقاضیان 

مصرفی با قیمتها چندان عمیق نیست.

خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان
بنابراین گزارش، مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط 
قیمت مسکن شــهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر 
۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که 
نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۱۱۸ درصد رشد نشــان می دهد. این کمترین 
میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری 
تا کنون بوده اســت. معامالت نیز در هشتمین ماه از 
سال جاری به طور محسوســی کاهش یافت. در آبان 
ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر 
تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۱.۸ درصد 

افزایش پیدا کرد.

اگر چه مجلس سه ماه است که طرح ساماندهی بازار خودرو 
را با رایزنی با دولت در دستور کار قرار داده، با این حال وزیر 
صمت چهارم آذر بســته جداگانه ای را برای بهبود صنعت 
خودرو، به دولت ارسال کرد.به گزارش مهر، بازار نابسامان 
خودرو اگرچه اخیراً تحت تأثیر کاهش قیمت ارز، با کاهش 
نسبی هیجانات کاذب و فروکش کردن قیمت های عجیب 
خودروها مواجه شده اســت اما چالش های ساختاری این 
حوزه همچنان پابرجاست و کوچک ترین محرکی می تواند 
بار دیگر بر هیجانات و قیمت های کاذب این بازار دامن بزند. 
در این آشــفته بازار نه تولیدکننده راضی است، نه مصرف 
کننده. نه قیمت ها معقول اســت نه کیفیت، آنچنان که 
باید نظر مشتریان را تأمین می کند. تنها گروهی که در این 
بازار خوشحال و راضی هستند، دالالنی هستند که ضعف 
سیاست گذاری دولت به بهترین نحو استفاده می کنند و 
سودهای عجیبی را از محل اختالف قیمت کارخانه و بازار به 
جیب می زنند. سودهای عجیبی که دو سال است بسیاری 
از مردم عادی را هم به تکاپو انداخته تا با ثبت نام خودرو در 
کارخانه و فروش در بازار آزاد، از این ســود بی بهره نمانند.

مجلس یازدهم بارها به دولت اعالم کرد که الیحه ای را برای 
ساماندهی بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت 

به این موضوع، نمایندگان حدود سه ماه پیش اقدام به تدوین 
طرحی تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت خودروی 
سبک« برای اصالح شــرایط موجود بازار خودرو کردند؛ 
طراحان معتقدند که با اجرای این طرح می توان به متعادل 
شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری امیدوار بود.این 
طرح که با همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور 
کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی پیش نیز کلیاتش 
مورد تصویب قرار گرفت و جلسات نســبتاً مرتبی هم در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی جزئیات این 
طرح در حال برگزاری است و نمایندگان در تالش هستند 
با همراهی وزارت صمت، طرحی به تصویب برسد که بتواند 
ضمن سامان دادن به بازار، منجر به افزایش تیراژ و کیفیت 
خودروهای داخلی شود.یکی از محورهای مهم این طرح که 
مورد اختالف مجلس و وزارت صمت است، عرضه خودرو 
در بورس و چگونگی انجام آن اســت. عده ای از نمایندگان 
مجلس خواستار عرضه تمامی محصوالت خودروسازان در 
بورس هستند اما برخی معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ 
در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در 

بورس مخالف است.همین اختالف نظر موجب شده نتیجه 
مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس ایجاد نشود 

و طرفین همچنان مشغول رایزنی هستند.

وزارت صمت بسته جهش تولید خودرو را به دولت 
ارسال کرد

به گزارش مهر، در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف 
به طرح مجلس بــود، علیرضا رزم حســینی وزیر صمت 
چهارم آذر ماه با ارسال نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری، از تدوین »بســته جهش تولید و خروج 
شرکت های خودروساز از زیان دهی« توسط این وزارتخانه 
خبر داد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت شد.این بسته که جزئیاتی از آن 
هنوز منتشر نشده، در حالی از سوی وزارت صمت به دولت 
ارسال شده که حدود دو ماه است جلساتی بین قطعه سازان، 
برخی از نمایندگان مجلس، خودروسازان، مسئوالن ای درو 
و وزارت صمت برای تهیه طرحی موقتی جهت قیمت گذاری 
خودرو در حال برگزاری است تا پیش از قانونی شدن طرح 

مجلس، با اتکا به این طرح موقتی بازار ساماندهی شود. با این 
حال پی گیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که بسته 
جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی 
با آن طرح متفاوت بوده و این یک بسته تهیه شده از سوی 
خود وزارت صمت است.البته حجت اهلل فیروزی سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس هفته گذشته پس از 
جلسه کمیسیون با مسئوالن صنعتی اعالم کرد که »مقرر 
شده وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح پیشنهادی خود در 
حوزه خودرو را در جلسه کمیسیون ارائه دهد و پس از بررسی 
مشخص شود کدام یک از طرح ها می تواند پاسخگوی نیاز 
بازار باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شیوه عرضه 
خودرو در بورس بحث داشته و مدعی است با طرح مورد نظر 
خود می تواند مشکل را رفع کند.«بدیهی است برای مردم 
سامان یافتن بازار و صنعت خودروی کشور از طریق »طرح 
مجلس« یا »الیحه دولت« تفاوتی ندارد؛ انتظار مردم سامان 
یافتن هرچه سریع تر این بازار است و بر این اساس انتظار 
می رود اوالً وزارت صمت محورهای طرح پیشنهادی خود را 
منتشر کند تا امکان بحث و بررسی پیرامون آن فراهم شود؛ 
دوماً دولت و مجلس با تعامل و همفکری، سریع تر وعده هایی 

که در این حوزه داده اند را عملیاتی کنند.

دالالن در حال ترک بازار مسکن هستند

ساماندهی بازار خودرو با طرح مجلس یا دولت؟ 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۳۰۰ هزارتومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( با ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 

نیز به قیمت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
نیز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبادله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۹۰ هزار تومان 

فروخته شد.انس جهانی طال نیز امروز با کاهش قیمت نسبت به آخرین ساعات کاری روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۶۴ دالر و ۴۱ سنت رسید.
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ناکارآمدی در کنترل تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

به طور حتم دولت با سیاست های اقتصادی و رها کردن بازار و نرخ ارز باید منتظر چنین گرانی هایی نیز می بود. امسال به دالیل مختلفی که نقش دولت در آن بسیار برجسته است نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم باال رفت. در چنین وضعیتی وقتی 
سبد خانوار به راحتی نسبت به سال گذشته یا ابتدای سال جاری ۵۰ درصد خالی تر می شود یعنی قدرت خرید جامعه کاهش یافته است.  به طور قطع تحریم ها و افزایش قیمت دالر در گرانی های سال های اخیر موثر بوده، اما این عوامل نمی 
تواند تمام دلیل گرانی های باشد و بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی اقتصاد است. تورم در اقتصاد ایران به صورت پله ای هر چند ماه یکبار به صورت هیجانی بروز می کند.  همچنین هر مساله سیاسی که در ایران و فضای بین الملل بروز می کند 
زمینه تورم جدید در اقتصاد ایران می شود و از طرف دیگر سیاست های ارزی کامال جزو اختیارات بانک مرکزی است و االن به دلیل نگرانی های آینده ارز کافی به بازار تزریق نمی شود، اما در شرایط کنونی کمبود ارز موجود در بازار اقتصاد 

کشور را دچار فضای التهابی کرده است و می بینیم که نوسانات ارز به صورت روزانه رخ می دهد و اقتصاد را دچار نوعی سرخوردگی کرده است.

آمارهای وزارت صمت از میزان 
افزایش قیمت کاالها نشان می 
دهد از میــان ۸۹ قلم کاالی 
اساســی، قیمت ۸۴ کاال بین 
۰.۴ تا حــدود ۳۱۴.۶ درصد 
نسبت به خرداد سال گذشته افزایش یافته است. این در 
حالی اســت که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
همواره از تالش بی وقفه در رابطه با کنترل قیمت کاالها 
بخصوص کاالهای اساسی سخن به میان می آورند. افزایش 
قیمت ۸۴ کاالی اساسی از میان ۸۹ قلم نشان می دهد 
تقریبا تمام کاالهای اساسی در بازه زمانی یاد شده مشمول 
افزایش قیمت شده اند و این امر کاهش قدرت و توان خرید 
خانوار ایرانی بخصوص دهک های آسیب پذیر را به دنبال 
داشته است. اخبار ناخوشایندی از سراسر کشور مبنی بر 
رشد خرید اقساطی در تمام بازارها به گوش می رسد که 
تامل برانگیزترین آن خرید اقساطی نان بوده است. نان به 
عنوان قوت غالب اکثر قریب به اتفاق مردم است و وقوع این 

اتفاق می تواند تبعات جبران ناپذیری در جامعه داشــته 
باشد. کارشناسان اقتصادی نیز از مدت ها پیش وجود ابر 
تورم بزرگ را در کشور پیش بینی می کردند، اما مسئوالن 
دولت بارها اعالم کردند که این مساله واقعیت ندارد و مردم 
نباید نگران این موضوع باشند. وابستگی اقتصاد ایران به نرخ 
ارز مهم ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی 
در کشور شده است و تا زمانی که همین روند ادامه دارد و 
سیاست گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند 
وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر 

شرایط بدتر اقتصادی در کشور باشیم.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد که در مهر ماه امسال در 
بین ۸۹ قلم کاالی اساسی، قیمت ۸۴ کاال بین ۰.۴ تا حدود 
۳۱۴.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته، 
بیشــترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهن آالت، 
کنجاله سویا و حبوبات بوده و بیشتر اقالم مصرفی روزمره 
مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش 

از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
از بین ۸۹ کاالیی که تغییرات قیمت آن ها از مهر ســال 
گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کاال 

شــامل چهار نوع تیر آهن با ۱۹۹.۴ تا ۳۱۴.۶ درصد، دو 
نوع میلگرد با ۱۹۸.۷ و ۲۰۰.۱ درصد، ورق سیاه با ۲۲۱.۶ 
درصد، کنجاله سویای وارداتی با ۲۷۴.۹ درصد و همچنین 
لپه، لوبیا قرمز، عــدس، برنج هندی و برنج پاکســتانی 
باســماتی به ترتیب بــا ۱۴۰.۴، ۱۰۳.۸، ۱۷۰، ۱۶۰.۴و 
۱۱۲.۴ درصد افزایش قیمت در مهر امسال نسبت به ماه 
مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و بین 
دو تا چهار برابر شده است. بنابراین قیمت هر کیلو لپه، لوبیا 
قرمز، عدس، برنج هندی و برنج پاکستانی باسماتی در مهر 
به ترتیب به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۲۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان، ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان، ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۳ 

هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.  
نکته قابل توجــه در این آمار نیز افزایــش بیش از ۲۷۰ 
درصدی کنجاله ســویای وارداتی )نوعــی خوراک دام و 
طیور( است که باعث شده قیمت هر کیلو از این محصول 
به بیش از ۱۰ هــزار و ۵۰۰ تومان برســد. این موضوع از 
آنجایی اهمیت دارد که در هفته های گذشته قیمت مرغ 
گرم در خرده فروشی های سطح شــهر تهران به بیش از 
۳۰ هزارتومان رســید. این در حالیست که اواخر مهر ماه 
کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ 

گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویــب کرده بود.  در این 
میان ۲۴ کاال هم بین ۵۰ تــا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشــتندکه از جمله مهم ترین آن ها تخم مــرغ با ۹۴.۵ 
درصد، برنج تایلندی با ۷۱.۴، گوشــت مرغ با ۵۰.۶، مرغ 
زنده با ۵۳.۳، شکر کیلویی و بسته بندی با ۵۸.۱ و ۵۳.۶ 
درصد، قند شکسته ۵۳.۱، کره پاستوریزه با ۷۲.۶،  لوبیا 
چیتی با ۷۸، نخود با ۸۶.۶، گوجه فرنگی با ۸۱.۳،  پیاز با 
۶۳.۸ و موز با ۷۴.۱ درصد  افزایش قیمت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزایش داشته است. بنابراین در مهر امسال قیمت 
هر کیلو تخم مرغ به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان، برنج تایلندی به 
۱۲ هزار و ۷۰۰، گوشت مرغ به ۱۹ هزار و ۷۰۰، مرغ زنده 
به ۱۳ هزار و ۸۰۰، شکر به ۸۳۰۰، قند به ۱۰ هزار تومان، 
کره پاستوریزه به ۷۸۰۰،   لوبیا چیتی به ۲۶ هزار و ۵۰۰، 
نخود به ۱۷ هزار و ۸۰۰، گوجه فرنگی به ۴۴۰۰، پیاز به 
۴۳۰۰ و موز به ۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. ذرت 
خارجی با ۷۹.۷ و ذرت داخلی ۸۷.۳، جو خارجی با ۵۳.۴ 
سایر انواع خوراک دام و طیور هستند که از مهر سال گذشته 
ماه مشابه امسال بیش از ۵۰ درصد گران شده اند و قیمت 
هر کیلو از آن ها به ترتیب به حدود ۳۲ هزار تومان و ۲۷ هزار 

تومان رسیده است.

قیمت  كاالهای   اساسی  در  یک  سال    بیش   از 50   درصد   افزایش   یافت

بازارها در محاصره گرانی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه امسال با وجود 
تمام مشکالت در تولید ۳۰ درصد افزایش تولید را 
انجام خواهیم داد، گفت: در سال گذشته میزان تولید 
تایر ۲۶۰ هزار تن بود که امسال درصددیم این رقم 
را به ۲۸۰ هزار تن برسانیم.مصطفی تنها با اشاره به 
اینکه قیمت تایرمتأثر از تغییرات مداوم قیمت مواد 
اولیه اســت، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان با 
روند افزایشــی قیمت مواد اولیه روبرو هستند که 
همین امر آنها را ملزم بــه تغییرات قیمتی می کند 
البته این تغییرات قیمتی با درنظرگرفتن شرایط بازار 
و منافع مصرف کننده و تولیدکننده انجام می شود.

وی با اعــالم اینکه کارخانجات تایــر نمی توانند با 
زیان محصول تولید کنند، افزود: مــا کاال را تولید 
می کنیم اما نمی دانیم چرا در بــازار آن محصول 

 با چندیــن برابر قیمت به دســت مصــرف کننده 
 می رســد. البته این انتقــاد وارد اســت که فقط 
نظارت ها بــر روی تولیدکنندگان اعمال شــده و 
بازار شــاهد نظارت قوی در فروش تایر به مصرف 
کنندگان نیست.سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه 
امسال با وجود تمام مشــکالت در تولید ۳۰ درصد 
افزایش تولید را انجام خواهیم داد، گفت: در ســال 
گذشته میزان تولید تایر ۲۶۰ هزار تن بود که امسال 
درصددیم این رقم را به ۲۸۰ هزار تن برسانیم.وی 
در ادامه صحبت های خــود با تاکید براینکه عرضه 
تایر را نیز به بازار افزایش داده ایم، تصریح کرد: باید 
واحدهای نظارتی اقدامات الزم را برای مدیریت بازار 
الستیک انجام دهند تا مردم شاهد اختالف قیمت 

کارخانه تا بازار انواع تایر نباشند.

اجرای طرح افزایش مالیات 
خانه های خالی در مجلس 
تصویب و برای تایید نهایی 
و اجرا در دستور کار شورای 
نگهبان قرار گرفت. در این 
طرح قرار اســت از مالکان ۲.۵ میلیون خانه خالی 
در کشور مالیات های ســنگین اخذ شود. چندین 
ســال اســت که طرح مالیات بر خانه های خالی تا 
مرحله اجرایی پیش رفته اما اجرایی نشــده است. 
این طرح موافقان و مخالفان بســیاری دارد. برخی 
فعاالن بازار مسکن معتقدند که این طرح در کوتاه 
مدت و حداکثر تا دو ســال پس از اجرا می تواند به 
عنوان ابزاری در کنترل قیمت ها موثر واقع شود و در 
بلندمدت موجب تورم بیشتر در بازار مسکن و رشد 
قیمت ها شده و انقالب قیمتی را در این بازار به راه 

خواهد انداخت.
اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی اعمال مالیات 

بر خانه های خالی را تنها راه موثر برای جلوگیری از 
رشد نجومی قیمت ها در این بازار عنوان می کنند 
و معتقدند که با اجرای طــرح مالیات بر خانه های 
خالی افرادی که به دنبال سوداگری و معامالت مکرر 
مسکن برای کسب ســود بیشتر هستند، شناسایی 
و برای آنها پرونده مالیاتی تشــکیل می شــود و با 
اجرای این طرح می توان انتظار داشــت تا حدودی 
بازار مسکن کنترل و قیمت مســکن براساس نیاز 

واقعی تعیین شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای اسالمی 
در این رابطــه گفت: اجرای طــرح افزایش مالیات 
خانه های خالی در مجلس تصویب شد و برای تایید 
نهایی و اجرا در دســتور کار شــورای نگهبان قرار 
گرفت.علی اکبــر علیزاده برمی، خانــه را به عنوان 
کاالیی ضروری قلمداد کرد و افزود: مجلس شورای 
اسالمی کلیات و طرح دو فوریتی دریافت مالیات از 
خانه های خالی را تصویب کرده است که بدون شک 
اجرای این طرح اقدامی مهم و اساسی در حمایت از 

افراد فاقد مسکن است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح دریافت مالیات سنگین، 

مسکن از حالت سرمایه ای خارج و به کاالی مصرفی 
تبدیل می شــود.علیزاده برمی اضافــه کرد: برای 
شناسایی مسکن های خالی، سامانه راه و شهرسازی 
طراحی شده است و با استفاده از ظرفیت نهادهای 
مربوط، تاکنون ۲ میلیــون و ۵۰۹ هزار خانه خالی 
شناسایی شده اســت و در حال حاضر برای ایجاد 
بانک اطالعاتی کامل در تالش هســتیم. وی اظهار 
داشت: اجرای طرح ســنگین مالیات از خانه های 
خالی با مبلغ باال، شرایطی را ایجاد می کند که بدون 
شک ســرمایه گذاری برای مالکان صرفه اقتصادی 
نخواهد داشت و این منازل به صورت اجاره یا فروش 
به چرخه مصرف اضافه می شــود.علیزاده برمی به 
شرایط دریافت مالیات در سه مرحله اشاره و خاطر 
نشــان کرد: در مرحله اول با مهلت ۶ ماهه، مالیات 
عادی برای مالک در نظر گرفته می شود و در صورت 
خالی ماندن مســکن، مالیات به مــرور با افزایش 
ضریبی دریافت می شود. نماینده مردم دامغان در 
مجلس شورای اســالمی گفت: با توجه به کمبود 
مســکن، بازگشــت این خانه های خالی به چرخه 
مصرف ُمَسِکن خوبی است اما درمان کننده نخواهد 

بود که در همین راستا در تالشیم تا با اجرای طرح 
ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت در سال از 
افزایش بی رویه قیمت جلوگیری و به خانه دار شدن 

افراد کمک کنیم.

منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون 
واحد خالی کجاست؟

بر اساس آمار جمع آوری شده در سرشماری نفوس 
و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه های خالی سراسر 
کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی 
برآورد شده است. وزیر سابق راه و شهرسازی پس از 
اعالم عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها 
از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا 
خانه های لوکس بوده اند یا واحدهای مســکن مهر 
بدون متقاضی )یا بدون ســکونت از طرف مالک( 
تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار 
اخذ مالیات برای بازارپذیری ایــن واحدها موافق 
نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش 
مســکن آن هم در دوره های رکود، به فرار سرمایه 

منجر می شود.

مالیات سنگین برای 2.5 میلیون خانه خالی كشور اعمال می شود

پایان احتکار در بازار مسکن؟

مقاومت مافیای مسکن در برابر مالیات ستانی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در بسیاری از کشورهای جهان روند اخذ مالیات از خانه های خالی سال های سال است که اجرایی شده و تداوم دارد. خانه ها خالی مشمول مالیات هستند و هدف از وضع چنین مالیاتی بازدارندگی است نه اخذ درآمد مالیاتی. بدین صورت که با 
وضع این مالیات انگیزه خالی نگه داشتن خانه ها به جهت سوداگری و داللی از بین برود و مالک خانه ها یا سیاست اجاره را در پیش بگیرند یا سیاست فروش خانه ها را. اما در کشوری که مسکن، آب و برق و گاز و حمل و نقل و نیروی کار یارانه ای 
است دولت باید سختگیری های بیشتری را لحاظ کنند. چراکه در سایه داللی و سوداگری خانه ها با یارانه ساخته می شوند و با قیمت های باالتر از قیمت ها جهانی به فروش می رسد و این افزایش قیمت بر اجاره ها نیز تاثیر می گذارد. بنابراین 

افرادی که صاحب چنین خانه هایی هستند که بخشی از هزینه های آن یارانه ای است حتما باید یا واحد ساخته شده را اجاره دهند و یا به فروش برسانند.    
مشکل اساسی ما در بخش مسکن احتکار است اتفاقی که جرم محسوب می شود. در مقاطعی که کاال یا مواد غذایی کمیاب می شود، مواد غذایی احتکار شده در انبار حکم تعزیراتی می گیرند و محتکران به دستگاه قضایی سپرده می شوند، جای 
تعجب دارد که چگونه با محتکران مواد غذایی برخورد قضایی می شود، اما با این همه محتکر مسکن به عنوان کاالی یارانه ای، برخوردی صورت نمی گیرد. بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش مسکن، یارانه پنهانی است که از جیب مردم پرداخت 
می شود. به عبارتی ۳۰ تا ۴۰ درصد ملکی که سوداگران احتکار کرده اند متعلق به مردم است. حال این سوال مطرح می شود که چرا مسکن در ایران احتکار می شود و با قیمت جهانی فروخته می شود. مگر واحد های مسکونی ساخته شده با برق، 

آب، نیروی کار، حمل و نقل و مصالح ساختمانی غیر یارانه ای و آزاد ساخته شده اند که با قیمت جهانی به مردم فروخته می شود. این روند در همه جای دنیا جرم است و متخلف مجازات می شود جز ایران.
احتکار دارایی هایی که بر محور یارانه شکل گرفته اند حتما بایستی نظارت بیشتری بر آنها وجود داشته باشد. در کشورهای دیگر که همه هزینه های ساخت و کاالها به قیمت جهانی وجود دارد سختگیری و اخذ مالیات بسیار بیشتر از کشور 
یارانه محور ماست. بی تردید بایستی تناسبی بین استفاده از یارانه و قیمت گذاری وجود داشته باشد.  متاسفانه مافیای مسکن در مقابل تصمیماتی که در این حوزه اخذ می شود مقاومت و رایزنی می کنند و با مظلوم نمایی و تهدید به افزایش 
قیمت به دلیل تصمیمات دولتی، اکثر سیاست های کنترلی را غیرقابل اجرا کرده اند. بایستی با وضع مالیات سنگین از طریق سامانه های پویا و مکانیزهای شفاف و پایدار مالیات ستانی شکل بگیرد. البته الزم است اخذ کد رهگیری و یا ثبت 
قانونی و قابل رهگیری در خصوص نقل و انتقال اجاره این اماکن در دستور کار قرار بگیرد تا تمام مسیرهای دور زدن این قوانین بسته شود. به هر ترتیب تا زمانیکه این قانون به مرحله تصویب نرسیده و اجرایی نشده است دالالن به جوالن خود 

در بازار ادامه خواهند داد. اما زمانیکه این قانون تصویب شود در اولین مرحله دست سوداگران را قطع و نظام توزیع مسکن را اصالح می کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در پی ورود بازار مسکن به فاز رکود غیر تورمی به دلیل 
کاهش قدرت خرید خانوارها و افت بازدهی آن، تابلوی 
بازار ثانویه اوراق تسهیالت مسکن نیز فرابورس را سرخ 
پوش و به کانال ۵۰ هزار تومان افت کرد.اوراق تسهیالت 
مسکن در معامالت سه شــنبه ۱۸ آذر بازار سرمایه با 
کاهش در تعداد معامالت، تعداد برگه های فروخته شده 
و همچنین نرخ هر برگه مواجه شد که به نظر می رسد 
رکود حاکم بر بازار مسکن، در بازار اوراق گواهی حق 

تقدم تسهیالت مسکن نیز اثرگذار بوده است.
در معامالت این اوراق که برای نخستین بار پس از آنکه 
در خرداد ماه، نرخ اوراق تسهیالت مسکن از کانال ۵۰ 
هزار تومانی که در اردیبهشت ماه بود، با دو کانال رشد، 
وارد دامنه ۷۰ هزار تومانی شد و سپس در مرداد امسال 
و در پی آغاز دوره کاهشی شــاخص کل بورس، وارد 
دامنه ۹۰ هزار تومانی شد و حتی در چند روز، رقم ۱۰۰ 
هزار تومان را تجربه کرد، در معامالت امروز وارد دامنه 

۵۰ هزار تومان شد.
کاهش نرخ اوراق تسهیالت مسکن در کمتر از یک ماه 
اخیر آغاز شد و با اعالم متوسط قیمت مسکن در آبان 
ماه همزمان شد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار 
مســکن تهران در آبان ماه، این بازار نه تنها با کاهش 
حدوداً ۵۰ درصدی تعداد معامالت مواجه شد، بلکه 
از رشد ماهانه این بازار که در ماه های پیش از آن، رشد 
شتابانی داشت و سبب دستیابی به رکورد رشِد ماهانۀ 
۱۰ درصدِی متوسِط قیمِت مسکن در مهر ماه نسبت به 
شهریور ماه شد، در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن )مهر 

امسال( هم خبری نبود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، دوعامل افت بازدهی 
بازار مســکن که به خروج خریداران سرمایه ای از این 

بازار و همچنین کاهش شدید قدرت خرید خانوارها که 
به خروج خریداران مصرفی منجر شد، از عوامل کاهش 
تقاضای خرید مسکن در آبان ماه بوده که احتماالً این 

روند در یکی دو ماه آینده هم ادامه داشته باشد.
برخی کارشناسان بازار مسکن بر این نظرند که با توجه 
به الیحه انبســاطی بودجه ۱۴۰۰ و احتمال افزایش 
رشد نقدینگی و تورم عمومی در سال آینده، احتمال 
افزایش قیمت مســکن و همچنین افزایش تقاضای 
خرید سرمایه ای وجود دارد که در بروز برخی تالطم ها 
در بازار اوراق تسهیالت مسکن مؤثر خواهد بود.قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن در روز جاری در بیشتر نمادها 
در بازه ۵۷ تا ۶۰ هزار تومــان در حال خرید و فروش 
است.ارزان ترین برگه تسهیالت مسکن به نماد تسه 
۹۸۰۷ )اوراق مسکن مهر ۹۸( با قیمت ۵۷ هزار و ۲۵۰ 
تومان و گران ترین برگه نیز به یکی از معامالت نماد تسه 
۹۹۰۲ )اوراق مسکن اردیبهشت امسال( با قیمت ۶۴ 

هزار تومان اختصاص داشت.
بیشترین تعداد برگه های فروخته شده نیز با حدود ۱۷ 
هزار برگه به نماد تسه ۹۹۰۸ )اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در آبان امسال( تعلق داشت که به دلیل افزایش 
عرضه این برگه ها، در چند معامله تــا دامنه ۵۶ هزار 
تومان هم افت کرده بود اما در حال حاضر با متوســط 
قیمت ۵۹ هزار و ۲۳۰ تومان در حال معامله اســت.با 
توجه به رکود حاکم بر بازار مسکن، بیشتر نمادهای 
تسه زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن، به جز اوراق 
تسهیالت مسکن آبان امسال )تسه ۹۹۰۸( که به دلیل 
آنکه آخرین نمادی است که در فرابورس عرضه شده، در 
سایر نمادها در معامالت، با کمتر از هزار برگه تقاضای 

خرید مواجه شدند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۱۰ هزار 
تومانی قیمت گوشت گوســفندی خبر داد و گفت: 
قیمت برای مصرف کننده به ۱۱۵ هزار تومان رسیده 
است.علی اصغر ملکی از کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت 
گوشت گوســفندی خبر داد و گفت: قیمت این نوع 
گوشــت طی هفته های اخیر روند نزولی داشته و هم 
اکنون نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف 

کنندگان ۱۱۵ هزار تومان است.
وی بحث عرضه و تقاضا را عاملی مهم در نوسانات بازار 
گوشت قرمز اعالم کرد و افزود: االن که در اواسط ماه 
هستیم تقاضا برای گوشت ضعیف شــده و دام نیز به 

اندازه کافی وجود دارد همچنین کنترل قاچاق دام زنده 
در مناطق مرزی در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.
ملکی درباره اینکه پیش بینی می کنید وضعیت بازار 
طی روزهای آینده به چه صورت باشد؟، افزود: نمی توان 
در این زمینه پیش بینی انجام داد به عنوان مثال ممکن 
است با بارندگی مواجه شویم و حمل و نقل دام به تهران 
مشکل شود و همین مساله بازار را با نوسان مواجه کند.

وی تصریح کرد: اما به طور کلی تا آخر ماه جاری بعید 
است اتفاق خاصی در بازار بیفتد و قیمت ها به همین 
شکل باقی خواهد ماند چرا که همانطور که اشاره کردم 

بحث عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.

دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع 
لبنی برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داد و گفت 
که اگر واردکنندگان کاالهای اساسی، کاالی خود را 
بیش از  یک ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کاال 
تحویل سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی 
متروکه با ضوابط مربوطه در شبکه توزیع قرار می گیرد.  
عباس قبادی در برنامه جلسه ستاد تنظیم بازار وعده 
داد که شرایط بسیار خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد 

شــود و گفت: بعد از مدت ها که با مشکالت تامین 
ارز و تحویل نهاده های دامــی به واحدهای تولیدی 
مواجه بودیم، در حال حاضر می توان گفت شــرایط 
خوبی در این زمینه وجود دارد و گزارش ارائه شــده 
از سوی معاونان وزارت جهاد کشــاورزی هم نشان 
دهنده ثبات جوجه ریزی و تولید مرغ در کشور است. 
بنابراین در هفته های آینــده این ثبات در بازار حکم 

فرما خواهد بود.

یک مقام مســئول کارگری بر لــزوم تغییر ترکیب 
شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: برای آنکه دستمزد 
کارگران به شکل منطقی و عادالنه تعیین شود، قدرت 
گروه کارگری برای چانه زنی بهتر و تصمیم گیری در 
مذاکرات مزد باید افزایش یابد.فتح اله بیات اظهار کرد: 
معتقدم یکی از دالیلی که باعث می شود در مذاکرات 
مزد به نتیجه مطلوب نرسیم و ناچار به پذیرفتن اعداد و 
ارقام مزد شویم، ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
وی افزود: در حال حاضر با یــک نابرابری در ترکیب 
شورای عالی کار روبه رو هستیم و حضور شش عضو 
کارفرمایی و دولتی در مقابل سه عضو کارگری منطقی 
به نظر نمی رسد. اگر ترکیب شورای عالی کار عادالنه 
بود امسال شاهد این مساله نبودیم که علیرغم امضا 
نکردن صورتجلسه دستمزد توسط گروه کارگری، دو 
گروه دیگر مصوبه را تایید و تصویب کنند لذا این مساله 
اشکال اساسی دارد و نظر مجلس در این خصوص قطعا 

موثر خواهد بود.

رئیس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه در حال حاضر به دلیل این مساله قدرت چانه 
زنی و مواضع گروه کارگری نسبت به تصمیم گیری ها 
در حداقل قرار دارد،  از فراکسیون کارگری و کمیسیون 
اجتماعی مجلس خواست طرحی در خصوص تغییر 
ترکیب شــورای عالی کار ارائه دهند تا به جای اصل 
سه جانبه گرایی، دو جانبه گرایی در شورای عالی کار 
اتفاق نیفتد و مصوبه دستمزد مورد دست اندازی واقع 
نشود.به گفته بیات وقتی صورتجلسه مزد بدون امضای 
نمایندگان کارگری به تصویب می رسد این تصور به 
وجود می آید که گروه کارگری در شورای عالی کار و 
جلسات تعیین دستمزد نقشی ندارد لذا ورود مجلس 
به این موضوع و اصالح ترکیب شــورا می تواند موثر 
باشد.این مقام مسئول کارگری در پایان ابراز امیدواری 
کرد: امسال در بحث حقوق و دستمزد، اقدام مثبتی در 
جهت افزایش مزد و حفظ قدرت معیشت کارگران و 

بازنشستگان صورت گیرد.

تداوم ركود بازار مسکن

سقوط اوراق تسهیالت به کانال ۵۰ هزار تومان

115 هزارتومان برای مصرف كننده

کاهش ١۰هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی

افزایش قیمت لبنیات ممنوع

افزایش قدرت چانه زنی گروه کارگری در مذاکرات دستمزد

افزایش ۳۰ درصدی تولید الستیک خودر در سال ۹۹
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