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مجید عامري

 قاچاق کاال و واردات بي رویه
سد خودساخته مقابل تحقق جهش توليد

امروز متأس��فانه نه تنها از طريق مس��يرهاي غيرقانوني بلكه از طريق 
مبادي رس��مي حجم قابل توجهي كاالي قاچاق به خصوص كاالهاي 

لوكس، باكيفيت و پرمصرف وارد كشور مي شود. 
اين امر نه تنها مبالغ هنگفتي ارز را از كشور خارج كرده، بلكه صدمات 
شديدي را بر پيكر توليد و اشتغال كشور وارد مي كند. ورود اين حجم از 
كاالهاي قاچاق در صنعت پوشاك، لوازم خانگي، لوازم يدكي خودرو و 
رايانه و... حاكي از آن است كه ما در امر جلوگيري از قاچاق كاال، عملكرد 
خوبي نداشته ايم و بايد سياست گذاري ها و قوانين مرتبط با اين حوزه 

بازنگري و بازتعريف شوند. 
بالغ بر 80 درصد پوش��اك به صورت قاچاق وارد كش��ور مي شود، اين 
امرشديداً به بازار توليدكنندگان داخل صدمه مي زند و روند رشد صنعت 
نس��اجي و پوش��اك ما  را كه به ش��دت در آن جاي ترقي و رشد داريم 
متوقف و فرصت ايجاد فعاليت هاي مولد و اشتغال زايي را كه به واسطه 
اين صنعت مي توان ايجاد كرد را مخت��ل مي كند. در اين صورت وقتي 
توليدكننده داخل ببيند كاالهاي خارجي سهم عمده بازار را گرفته و او 
از طرف دولت و مردم حمايت نمي شود، براي اينكه بتواند با محصوالت 
قاچاقي كه بدون هيچ گونه ماليات و عوارض گمركي وارد كش��ور شده 
رقابت كند، مجبور اس��ت كيفيت كاالهايش را كاهش دهد تا قيمتش 
در بازار رقابتي بماند. همين عدم مديريت صحيح يكي از عللي اس��ت 
كه براي مردم جامعه بعضاً اين ذهنيت به وجود مي آيد كه در بعضي از 
صنايع، كاالهاي داخلي كم كيفيت يا بي كيفيت است. بله نبود عزم جدي 
براي جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق و حمايت از توليدكنندگان داخل 
است كه آنها را اجبار به توليد كاالهاي كم كيفيت مي كند. در نهايت اگر 
توليدكننده نتواند فضاي كس��ب و كارش را مديريت و سهم بازارش را 
حفظ كند، يا ورشكست مي شود يا او هم به سمت واردات كاال مي رود. در 
كنار عزم جدي جهت جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق بايد برنامه دقيق 
و محاسبه شده اي را جهت منع ورود بي رويه كاالهاي خارجي طرح ريزي 
كرد. درست اس��ت كه قانوني در مجلس مبني بر منع واردات كاالهاي 
مشابه داخل تصويب شده اّما بايد بپذيريم كه اجراي درست و نظارت 

دقيق برآن است كه قانون را اثربخش و مثمرثمر مي كند. 
از جمله مؤلفه هايي كه در جلوگيري از ورود كاالهاي قاچاق يا بي رويه 
محصوالت خارجي به داخل كش��ور مؤثر مي باشند، مي توان به موارد 

زير اشاره كرد:
 1- وض��ع قوانين بازدارنده و مجازات س��نگين ب��راي واردكنندگان، 

واسطه ها، توزيع كنندگان و فروشندگان كاالهاي قاچاق.
 2- نظارت دقيق و به دور از هيچ مماشات و تسامحي بر حسن اجراي 

قوانين.
 3- استفاده از مسئوالن كارآزموده، متعهد و پاك دست در گمرك ها و 

تشويق اين طيف از مديران.
 4- مجهز كردن بنادر كشور به دستگاه )x- ray( جهت اسكن 

تمامي كانتينرها. 
5- ال��زام اس��تفاده از صن��دوق مكانيزه ف��روش و ثبت كاال توس��ط 

فروشندگان، جهت معامالت خرد و كالن. 
6- جلوگي��ري از ايج��اد دامپين��گ )ارزان فروش��ي موقت( توس��ط 
شركت هاي خارجي كه اين امر موجب دلگرمي توليدكنندگان داخل و 

مختل كردن بازار كاالهاي خارجي مي شود.
 7- تس��هيل فرآينده��اي واردات قانون��ي و كاه��ش تعرفه ها براي 
واردكنندگان، مشروط به اين امر كه كاالي مورد نظر در داخل كشور 

توليد نشده باشد يا نياز كامل جامعه را برطرف نكند. 
8- شناسايي بازارهاي مستعد خارجي، جهت تشويق و تحريض افراد 

به امر توليد و صادرات.
 9- حمايت از توليدكنندگان جهت مجهز شدن شركت هاي داخلي به 
نسل هاي جديد تكنولوژي كه اين امر موجب افزايش كيفيت كاالها و 
كاهش قيمت تمام شده محصوالت شده و سطح رضايتمندي مشتريان 

و مصرف كنندگان داخلي و خارجي را ارتقا مي دهد. 
10- اهتمام ويژه جهت ايجاد اشتغال و كسب و كار در جامعه به خصوص 

مناطق مرزي كشور.
 11- توجه به مهندسي ارزش، هزينه فرصت و تخصيص بهينه منابع 
در تمامي صنايع در جهت رشد و توسعه فعاليت هايي كه ارزش افزوده 

و اشتغال زايي بيشتري ايجاد مي كنند. 
 12- پژوهش و مطالعه دقيق روي ظرفيت هاي توليدي استان ها و ارائه 

مشاوره هاي اصولي به توليدكنندگان و كارآفرينان. 
ضمن لزوم استفاده مناسب از تمامي اين استراتژي ها و برنامه ها جهت 
حمايت از توليدات داخل بايد تمامي مس��ئوالن با پيشقدم شدن در 
اس��تفاده از محصوالت ايراني، مردم را نيز با خود در مسير اين حركت 

عاقالنه و در راستاي رونق و جهش توليد همراهي كنند. 
يادآوري مبارزه گاندي در زمان اس��تعمار، با رش��د و توسعه صنايع 
نساجي انگليسي كه در هند واقع ش��ده بود، براي همه ما به خصوص 
مس��ئوالن اقتصادي كش��ور خالي از لطف نيس��ت. در آن زمان بازار 
هند اشباع شده بود از پارچه هاي انگليس��ي و صنعت نساجي هند را 
منفعل كرده بود اما گاندي فقط لباس��ي را كه از پارچه هاي دستباف 
هندي توليد ش��ده بود به تن مي كرد. همين اقدام ساده گاندي باعث 
ش��د كه مردم مانند او پش��ت چرخ هاي ريسندگي بنش��ينند و خود 

لباس هاي شان را توليد كنند. 
آنها در بسياري از شهرهاي بزرگ، جشن هاي پارچه سوزي راه انداختند 
و در آن جشن ها بازرگانان در كنار مردم هند از خانه ها و انبارهايشان 
تمام پارچه هاي خارج��ي را بيرون آورده و در ميادين اصلي ش��هر ها 
آتش زدند تا به مرور زمان صنايع نساجي انگليسي كه در هند فعاليت 
مي كردند ورشكست شدند. همين حركت گاندي در جهت حمايت از 
توليدات ملي هند باعث شد كه امروز مردم تصوير چرخ ريسندگي او را 

به عنوان يكي از نمادهاي انقالب هند مي شناسند. 
بايد همواره يادمان باش��د كه »توليد« خميرمايه پيشرفت اقتصادي 
است و رونق و جهش آن، كسب و كارها را توسعه مي دهد، خوداتكايي 
و اشتغال زايي ايجاد مي كند، نيازهاي كشور را در شرايط تحريم تأمين 
مي كند، صادرات را توسعه داده و موجب ارز آوري مي شود و در نهايت 

رفاه و امنيت اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي كند.

 کيك اقتصاد سال 98
 کوچك تر از سال 90

 توليد ناخالص داخلي 
3/5 درصد کاهش یافت

ميزان توليد ناخالص داخلي در س�ال 98 در مقایس�ه با س�ال  90 
مع�ادل 3/5 درص�د کاه�ش یافته اس�ت. ب�ه عب�ارت دیگر در 
طول هشت س�ال گذش�ته در مجم�وع نه تنه�ا اقتصاد کش�ور 
رش�دي نداش�ته اس�ت، بلکه 3/5 درص�د کاهش یافته اس�ت. 
به گزارش فارس، بررس��ي آمارهاي بانك مرك��زي درباره وضعيت 
اقتصادي سال هاي 90، 91 و 98 حاكي از آن است كه در اين مدت 
بيشترين رشد را در بين گروه هاي مختلف اقتصادي، بخش كشاورزي 

داشته است. 
با فاصله زياد، بخش خدمات دومين گروه اقتصادي است كه در اين 
سال ها رشد اقتصادي را تجربه كرده است. به طوري كه متوسط رشد 
ساالنه بخش كش��اورزي در هفت سال گذش��ته 9/4 درصد و بخش 

خدمات 1/2 درصد بوده است. 
همچنين ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 98 در مقايسه با سال 90 
معادل 3/5 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر در طول هشت سال 
گذش��ته در مجموع نه تنها اقتصاد كشور رش��دي نداشته است، بلكه 

3/5 درصد كاهش يافته است. 
در صورتي كه سال 91 را با سال 98 مقايسه كنيم، در طول هفت سال 
منتهي به س��ال 98 تولي��د ناخالص داخلي كش��ور 4/5درصد رش��د 
داشته است. متوسط رشد اقتصادي در اين هفت سال معادل 0/6 درصد 

در سال است. 
اما توليد در بخش نفت چه در مقايسه با سال 90 و چه در مقايسه 
با سال 91 افت قابل توجهي داش��ته است. در واقع حجم توليد در 
بخش نفت در مقايسه با سال 91 به ميزان 12/9 درصد كمتر شده 
است. اين در حالي است كه در سال 91 با اعمال تحريم ها و كاهش 
صادرات نفت، رش��د بخش نفت منفي 34 درصد بوده اس��ت. در 
واقع حجم توليد در بخش نفت در سال 98 نسبت به سال 91 هم 

پايين تر بوده است. 
گروه صنعت و معدن در سال 98 در مقايسه با سال 90 بالغ بر2/6درصد 
كاهش و در مقايسه با س��ال 91 حدود 0/2 درصد افت داشته است. 
متوس��ط رش��د بخش صنعت و معدن در هفت س��ال گذشته منفي 
0/28 درصد بوده است. اما در ميان گروه صنعت و معدن، بخش صنعت 
نسبت به سال 90 به ميزان 1/9درصد كوچك شده است، اما در مقايسه 
با سال 91 بيش از 3/1درصد رشد كرده اس��ت. متوسط رشد بخش 

صنعت در طول هفت سال گذشته 0/4درصد بوده است. 
بيشترين افت توليد را بخش س��اختمان داشته است به طوري كه 
حجم توليد در اين بخش نس��بت به س��ال 90 حدود 40 درصد و 
نسبت به سال 91 به ميزان 38 درصد كاهش يافته است. به گزارش 
فارس، در گروه صنعت و معدن، سهم بخش آب، برق و گاز از 21/3 
درصد به 31/2درصد افزايش يافته و سهم بخش ساختمان از28/9 
درصد به 17/8 درصد تنزل كرده اس��ت. مصرف بخش خصوصي 
در سال 98 در مقايسه با س��ال 90 بالغ بر 9/6درصد و در مقايسه 
با س��ال 91 به ميزان 7/6درصد كاهش نشان مي دهد. مصرف در 
بخش دولتي نسبت به س��ال 90 و 91 به ترتيب 3/2 و 8/3 درصد 

رشد داشته است. 
از طرف ديگر، ارقام تشكيل سرمايه ثابت هم در بخش ماشين آالت و 
هم ساختمان افت بسيار زيادي داشته است. تشكيل سرمايه ثابت در 
سال 98 نسبت به سال 90 و س��ال 91 به ترتيب 42/9 و 29/5 درصد 

كاهش داشته است. 
........................................................................................................................

 عرضه دالر در بازار داخلي 
براي کاهش نرخ فایده ندارد

باید تنگناي ایجاد شده در کانال ارزي 
رفع شود

با وج�ودي که ای�ن روزها در ب�ازار متش�کل ارزي، عرضه 
اس�کناس دالر انجام مي گي�رد، اما خری�دار چنداني براي 
دالر کاغ�ذي وجود ن�دارد. با ای�ن حال در فض�اي مجازي 
و صرافي ه�اي منطق�ه اي مي بيني�م ک�ه ن�رخ ارز در حال 
افزایش اس�ت. ب�راي درك بهتر این موضوع باید دانس�ت 
که رش�د حواله دره�م، ن�رخ ارز را ب�اال مي برد، زی�را ارز 
مورد نياز ب�راي واردات کاال از امارات عمومًا درهم اس�ت. 
بخش مهمي از دسترسي به دوبي از طريق سليمانيه عراق حاصل 
مي شود. بدين ش��كل ريال به دينار و سپس دينار به درهم تبديل 
مي شود. رشد بهاي حواله درهم نش��ان از آن دارد كه تنگنايي در 
كانال ارزي موجود شكل گرفته است كه اين تنگنا نرخ حواله درهم 
را جهش داده اس��ت و به تبع اين افزايش، ن��رخ دالر به عنوان ارز 
مرجع در قيمت گذاري كاال و خدمات در بازارهاي جهاني با جهش 

مواجه مي شود. 
در طول سال هاي گذشته قيمت درهم امارات به مبنايي براي تعيين 
قيمت دالر تبديل شده و هر دالر امريكا 8/3 برابر قيمت درهم امارات 
محاسبه مي شود. به طور نمونه وقتي بهاي درهم 5 هزار و 500 تومان 
است براي استخراج بهاي دالر، آن را ضرب در 8/3 می كنند تا به بهاي 

نزديك به 21هزار تومان برسند. 
از اين رو است در كانال هاي ارزي صرافي هاي منطقه شاهد بهاي 20 الي 

21 هزار تومان براي دالر هستيم. 
در اين ميان به نظر مي رسد عرضه اسكناس دالري به كاهش نرخ دالر 
در بازار كمك چنداني نمي كند و بايد فكري به حال حل تنگناي ايجاد 

شده در كانال ارزي در منطقه كرد. 
به هر روي در معامالت  بازار متشكل 120ميليون دالر در قالب اسكناس 
توسط بازارساز به بازار عرضه ش��ده، اما فقط913 هزار دالر آن با نرخ 

18900تومان معامله شده كه از فقدان خريدار در بازار حكايت دارد. 
همچنين بازارساز، 3 ميليون يورو اس��كناس به قيمت 21000 هزار 
تومان به بازار متشكل عرضه كرده اس��ت كه اطالعات نشان مي دهد 

فقط حدود 45 هزار يوروي آن معامله شده است.

وقتي طرح مس�کن 25 متري را با طرح مسکن 
مهر که مت�راژي بيش از 75 متر دارد، مقایس�ه 
مي کنيم، متوجه مي شویم که طرح فوق در برابر 
مس�کن مهر، هم قوطي کبریت و ه�م مزخرف 
است؛  البته امکان دارد اشخاصي که مسکن مهر 
را قوطي کبریت و مزخرف خواندند،  مسکن مهر 
را با خانه هاي ویالیي چند صد متري گرانقيمت 
خود مقایس�ه کرده باش�ند ک�ه باید دی�د این 
افراد در مقایسه مس�کن 25متري با خانه هاي 
خود چه تعبيره�اي جدیدي را ب�ه کار مي برند. 
دولتي كه واحدهاي مسكوني 75متري مسكن مهر 
را مزخرف و قوطي كبري��ت مي خواند، در ماه هاي 
پاياني خود به فكر ساخت واحدهاي 25متري براي 
مردم افتاده است. در حقيقت در هفت سال گذشته از 
وعده خانه به وعده اتاق خواب رسيديم. اين وضعيت 
در شرايطي است كه قيمت مسكن طي هفت سال 
اخير حداقل 500درصد جهش كرده است و حاال 
ميليون ها مس��تأجر كه هزينه هاي معيشت ديگر 
براي آنها پس اندازي باقي نگذاشته تا بتوانند از پس 
هزينه هاي اجاره بربيايند، از شنيدن ارقام نجومي 
اجاره بها شوكه شده اند. در اين بين، عالوه بر اينكه 
طرح س��اخت خانه هاي 25 مت��ري واكنش هاي 
تندي را در جامعه بر انگيخته اس��ت، دولت ميزان 
افزايش اجاره بها را در كشور 15 الي 25 درصد مجاز 
دانسته است، اين دست از مصوبات نشان مي دهد از 
طرفي سواره از پياده بي خبر است و از طرف ديگر 
همين مصوبات بي تناسب با دخل مردم نيز الزامي 
براي عملياتي ش��دن ندارد، هر چند كه مقرر شده 
تا قراردادهاي اجاره در س��امانه معامالت امالك 

درج شود. 
خدا مي داند دولت كنوني و حاميانش در آستانه 
انتخابات دوره يازدهم رياس��ت جمهوري چقدر 
طرح هاي دولت پيش را مس��خره كردند و علت 
بس��ياري از گرفتاري ه��اي زمين و زم��ان را به 
طرح هاي دولت پيش��ين ارتب��اط دادند. يكي از 
طرح هايي ك��ه خيلي به آن تاخته شد، مس��كن 
مهر بود. از طرفي خط اعتباري 45هزار ميليارد 
توماني اين طرح را زمينه س��از جهش نقدينگي 
و تورم معرفي كردند و از طرف ديگر اين طرح را 
قوطي كبريت و مزخرف خواندند. حال با گذشت 
هفت سال از عمر دولت كنوني هم پول داغ و تورم 
مردم را نقره داغ كرده اس��ت و هم اينكه سخن از 
ساخت واحدهاي مسكوني 25متري است، وقتي 
مسكن مهر را 75 متر در نظرمي گيريم، متوجه 
مي شويم كه طرح مس��كن 25متري يك قوطي 

كبريت و طرحي بسيار مزخرف است. 
  نظر آخوندی در رابطه با مسکن مهر

قبل از مردادماه 92 كه عباس آخوندي از مجلس 
رأي گرفت، با شدتي كم طرح مسكن مهر را مورد 

انتقاد ق��رار مي داد، اما از اواخر مرداد س��ال مورد 
اشاره ادبيات وزير س��ابق درباره مسكن مهر وارد 
فاز جديدي شد. آخوندي از س��ال 92 و تا زماني 
كه نامه اس��تعفايش را منتش��ر كرد در توصيف 
طرح ملي مس��كن مهر از واژه هايي مانند »سيب 
گنديده«، »طرح فاجعه  آميز«، »مزخرف«، »طرح 
خانه بران��داز«، » قفس ه��اي انس��اني« و »طرح 

پوپوليستي« استفاده كرد. 
در گفت وگوي تلويزيوني سال 96 رئيس جمهور با 
رسانه ملي، حس��ن روحاني در پاسخ به سؤال رضا 
رشيدپور درباره مسكن مهر گفت: »در دولت يازدهم 
تالش وزارت راه و شهرسازي، تكميل مسكن مهر و 
خدمات رس��اني به آن بوده، اينكه يك قوطي به نام 
مسكن مهر درس��ت كنيم، مس��كن نيست و فقط 
يك س��رپناه موقت اس��ت. از اول گفتيم كه دولت 
متعهد اس��ت كاري را كه از قبل شروع شده، انجام 
دهد و تا پايان امسال نيز تقريباً پرونده مسكن مهر 
بسته مي شود و در حال حاضر نيز اكثراً برق رساني و 

خدمات رساني به اين پروژه ها انجام شده است.« 
اينگونه سخنان در رابطه با مسكن مهر در كنار تاخت 
و تازهاي اشخاصي كه خود را اقتصاد دان، كارشناس 
اقتصادي و فرهيخته مي نامند، به نحوه تأمين مالي 
مسكن مهر نشان از شكل گيري فاصله طبقاتي در 
جامعه و اظهارات نشئت گرفته از زندگي اشرافي بر 
خي از مسئوالن دارد، شايد اشخاصي كه در خانه هاي 
لوكس و گرانقيمت زندگي مي كنند، مسكن مهر را 
به ديد قوطي كبريت ببينند، اما طرح اين س��خن از 
سوي يك مقام مسئول بسيار ناشايست است و حاال 
ج��ا دارد تك تك اين افراد كه طبق اس��ناد موجود 
در فضاي مجازي به مس��كن مهر تاختند، نظرشان 
را در رابطه با طرح س��اخت مسكن 25 متري براي 
مردم بگويند. بي ش��ك اش��خاصي كه مسكن مهر 
را مزخرف و قوطي كبري��ت مي ديدند، اين طرح را 
بس��يار مزخرف تر و قوطي كبريت تر از مسكن مهر 

عنوان مي كنند. 
  از خانه به اتاق رسيدیم

در هفت سال اخير از وعده س��اخت خانه به وعده 
ساخت اتاق براي مردم رسيده ايم و جالب آنكه در اين 
سال ها نرخ مسكن تهران از ميانگين 3ميليون تومان 
در هر متر مربع به محدوده 19 ميليون تومان در هر 
متر مربع رسيده است؛ البته نرخ مذكور ميانگين نرخ 
است و گرنه همه مي دانند كه نرخ مسكن در برخي 
از مناطق تهران سر از ارقام 50 ميليون تومان در هر 
متر مربع هم درآورده اس��ت و با اين ارقام مسكن و 
تورم هايي كه براي مردم طي سال هاي اخير تراشيده 

شده است، واي به حال مستأجران.
  طرح ساخت خانه هاي 25 متري 

اواخر آذر س��ال گذش��ته بود كه معاون معماري و 
شهرسازي شهرداري تهران از طرح ساخت خانه هاي 

25 تا 40 متري خبر داد و گفت كه احداث اين نوع 
واحدها نه يك انتخاب، بلكه ضرورت است. 

اين طرح كه سر و صداي زيادي به پا كرد و موافقان و 
مخالفاني داشت، اخيراً طبق يك تفاهمنامه به تأييد 
شهرداري تهران و وزارت كشور رسيده كه بر اساس 
آن در پايتخت واحدهاي كوچك توليد خواهد شد. 
پاس��خگويي به بخش مهمي از نياز بازار مس��كن، 
افزايش عرضه و كاهش تقاض��ا از جمله فوايد اين 
طرح عنوان مي شود؛ هرچند مخالفاني نيز حتي در 
مديريت شهري دارد كه معتقدند نبايد الگوي مصرف 

را به زندگي در اين نوع واحدها عادت بدهيم. 
مطابق طرح تفصيل��ي حداقل مت��راژ واحدهاي 
مس��كوني در ش��هر تهران 35 متر اس��ت كه بر 
اساس پيشنهاد ساخت خانه هاي 25 متري، اين 
ميزان بايد ب��ه 25 متر كاهش پي��دا كند. توافق 
اخير شهرداري با وزارت كشور نشان مي دهد كه 
كميس��يون ماده 5 مخالفتي با اين كاهش متراژ 
ندارد. اواخر سال گذشته نيز شهرداري اعالم كرد 
كه براي احداث مسكن استيجاري آماده همكاري با 
دولت است. در اين زمينه ساخت واحدهاي كوچك 
يا كپس��ولي مي تواند به طرح مسكن استيجاري 
اختصاص پيدا كند. به گفته صديف بدري، عضو 
كميسيون عمران مجلس درباره خانه هاي 25 تا 
40 متري به زوج هاي جوان داده شود، همچنين 

اين خانه ها به افراد مجرد عرضه نخواهد شد. 
در حالي كه يكي از الزامات سقوط قيمت مسكن 
صدور فرمان انقالبي عرضه كليه خانه هاي خالي 
موجود در ترازنامه بنگاه هايي چون بانك ها، بيمه ها 
و مجموعه هاي عمومي غير دولتي و آزاد س��ازي 
زمين و ساختماني هاي بالاستفاده دولتي است، 
متأس��فانه تأثير منفي احت��كار ميليون ها واحد 
مسكوني در انفجار قيمت در بازار مسكن و اجاره بها 
از س��وي س��ازمان هاي دولتي چون وزارت راه و 
شهرسازي، س��ازمان امور مالياتي بسيار ناديده 
گرفته شده است و گويي اين نهادها نمي خواهند با 
ابزار ماليات بازار شناور مسكن را در حد ميليون ها 

واحد مسكوني افزايش دهند.
در پي جهش صدها درصدي قيمت مس��كن طي 
س��ال هاي اخير عده اي از مالكان با اين توجيه كه 
اجاره بها تابعي از قيمت مسكن يا تورم عمومي است، 
بهاي اجاره را به ش��كل نجومي جهش داده اند. در 
همين راستا بنا بر اعالم رئيس جمهور، سقف افزايش 
اجاره بها زين پس در تهران،  س��اير كالنش��هرها و 
ش��هرها به ترتيب نمي تواند از  25، 20 و 15 درصد 
بيشتر باشد. اين اعداد و ارقام در شرايطي عنوان شده 
است كه بسياري از مستاجران معتقدند تصميم هايي 
از اين دست ضمانت اجرايي الزم و كافي را ندارد و 
باعث مي شود مالكاني كه قصد افزايش نرخ اجاره بها 
را به ميزان تورم عمومي يا بيشتر دارند، مستاجران 

را مقابل گزينه پرداخ��ت اجاره بهاي مدنظر مالك 
يا تخليه ملك ق��رار دهند. در اين مي��ان وزير راه و 
شهرس��ازی از الزام ثبت كليه معام��الت اجاره در 

سامانه خبر داد.
معادالت در بازار اجاره بهاي پيچيده شده است، از 
طرفي برخ��ي از مالكان كه تنها منبع درآمدش��ان 
از بازار اجاره واحد مس��كوني اس��ت ب��راي تأمين 
هزينه هاي خود اجاره ها را متناس��ب با رشد قيمت 
ملك و تورم عموم��ي باال برده ان��د و از طرف ديگر 
بسياري از مستأجران كه صاحب درآمد ثابت متوسط 
رو به پايين هستند توان پرداخت هزينه هاي ناشي از 

رشد اجاره بها را ندارند. 
در عين حال ني��ز گفته مي ش��ود ميليون ها واحد 
مس��كوني خالي از سكنه در كش��ور وجود دارد كه 
خروج اين واحدهاي مسكوني از بازار شناور خريد 
و فروش باعث رش��د نجومي قيمت مسكن و فشار 

بيشتر به بازار اجاره بها شده است. 
در اين ميان نش��انه هايي از افزايش حاشيه نشيني 
در كنار ش��هرها، اجاره چادر در پشت بام ها، اسكان 
دو خانواده در يك واحد مسكوني و اجاره خانه هاي 
وياليي با مش��اركت چهار الي پنج خان��وار در بازار 
اجاره بها به چش��م مي خ��ورد ك��ه انعكاس دهنده 
وضعيت نامناسب بازار زمين و ساختمان و اشكال 

جدي در سياست هاي اعمالي در اين بخش است. 
با توجه به اينكه پيش از اين ستاد ملي كرونا اعالم 
مصوبه اي در رابطه با اسكان مستاجران داشت، به طور 
مجدد روز گذشته رئيس جمهور از تصميم جديد اين 
ستاد در رابطه با اجاره نشين ها خبر داد، اما مشكل 
اينجاست كه مصوبه پيشين در شرايطي اعالم شد 
كه آن زمان اصاًل فصل جابه جايي مستأجران نبود، 
 اما هم اكنون در فصل اجاره بها قرار داريم و برخي از 
مستأجران معتقدند شايد فشار تحميلي به جامعه 
اجاره نش��ين با مصوبات دولتي كاهش نيابد. با اين 
حال س��تاد ملي كرونا مصوباتي داشت كه نشان از 
قرار گرفت��ن كليه بخش ها تحت الش��عاع مصوبات 

ستاد مذكور دارد. 
   مصوبات ستاد ملي کرونا 

رئيس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملي كرونا، 
سقف افزايش اجاره بها در تهران،  ساير كالنشهرها و 
شهرها را به ترتيب 25، 20 و 15 درصد عنوان كرد. 
اين اعداد و ارقام در شرايطي عنوان شده است كه 
بسياري از مستأجران معتقدند تصميم هايي از اين 
دس��ت ضمانت اجرايي الزم و كافي ندارد و باعث 
مي شود مالكاني كه قصد افزايش نرخ اجاره بها را 
به ميزان تورم عمومي يا بيشتر دارند، مستأجران 
را مقابل گزينه پرداخت اجاره بهاي مدنظر مالك 

يا تخليه ملك قرار دهند.
روحاني اظهار داشت: اجاره ها خيلي مستأجرين را 
تحت فشار قرار داده اس��ت. هر جا اجاره اي تاكنون 
منعقد نشده و موجر و مستأجر متني را تا امروز امضا 
نكرده اند از فردا كه اين مصوبه ما ابالغ مي شود، امروز 
يك مقرراتي می گذاريم كه اضافه اجاره بها، نسبت 
به سال قبل در تهران از 25 درصد نمي تواند بيشتر 
باشد، در كالنشهرها از 20 درصد و در بقيه شهرها نيز 
از 15 درصد نمی تواند بيشتر شود. اين درصدها را به 
عنوان مصوبه اعالم كرديم و بايد اجرا و عمل شود و 

اين مبنايي براي اجاره بهاست. 
وي بيان داشت: اينكه اجاره بهايي كه از اين به بعد 
منعقد مي شود تا كي معتبر است اينجا محل بحث 
بود و اينطور تصميم گرفته ش��د كه اين اجاره بها تا 
زماني معتبر خواهد بود كه وزارت بهداشت و درمان 
ما شرايط اين ويروس را از حالت اضطرار خارج كند 
و بگويد شيوع آنچناني نيس��ت و از آن تاريخي كه 
وزارت بهداش��ت به ما اعالم كند، سه ماه ديگر اين 
اجاره بها تمديد مي شود و بعد از سه ماه مي توانند با 
توافق جديد زندگي كنند. بنابراين مصوبه ما بر اين 

مبناست كه تصويب شده است. 
وي ادام��ه داد: اع��الم كرديم كه وزارت مس��كن و 
همچنين وزارت كش��ور طرح هايي را براي مسئله 
مسكن بياورند تا اگر چيزي الزم است تصويب كنيم. 
اينجا كه زمين ارزان تر در اختيار سازنده قرار بگيرد. 
مصالح با تسهيالت در اختيار س��ازنده قرار بگيرد، 
تشريفات شهرداري به حداقل برسد و حتي االمكان 
غيرحضوري شود و قرار شد تهيه شود و هرچه الزم 

است، تصويب كنيم..
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