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 برنامه صدروزه آخر را

فقط به جوجه یک روزه بپردازید!
ادامه از صفحه اول

اگر از مردم پرسیده شود، چه خاطره یا چه دستاوردی از برنامه صدروزه 
دارید، چه خواهند گفت؟ حتی اگر از وزرای دولت بپرس��ید،  چه برای 
گفتن دارند؟ با ای��ن حال روحانی دوباره ح��رف از برنامه صد روز آخر 
می زند، آن هم برای خدمت و البت��ه »اگر بگذارند!«: »همچنان که در 
ابتدای دولت یازدهم برنامه ای برای صد روز ابتدایی داشتیم، امیدوارم 
با یک برنامه ص��د روزه پایانی هم قدم هایی را ب��رای خدمت به مردم 

برداریم«!
جوجه یک روزه که با قیمت 4200 تومان به فروش می رسید، ظاهرا به 
حدود 6هزار تومان رسیده است. البته برخی معتقدند ایران با داشتن 
بیش از 20 هزار مرغداری بزرگ در سراس��ر کش��ور نمی تواند و نباید 
با معضلی به نام قاچ��اق جوجه یک روزه مواجه ش��ود و این فرافکنی 
دولتی ها صرفاً برای فرار از بی تدبیری در بازار مرغ بوده است. با این حال 
هر چه هست ، االن جوجه یک روزه ش��ده است دغدغه دو وزارتخانه و 
این دو وزارتخانه در روزهای گذشته یکدیگر را به قصور در وضع بازار 

جوجه و مرغ متهم کردند.
از طرفی اوضاع مذاکرات وین و پیوندی که خواه ناخواه با وضع اقتصاد 
و س��پس وضع انتخابات خواهد گذاش��ت،  موضوع کمبودهای کاال را 
در ایران برای مردم با مس��ائل سیاسی پیوند زده است و این یک نقطه 
ضعف برای دولت است که مسیری را طی کند که درست یا غلط، افکار 
عمومی هر کمبود و قصور و تقصیری را با یک پشت پرده سیاسی تفسیر 

و تأویل کند.
برخی معتقدند اوضاع وین خوب است و توافقی هم شده است و فقط 
اطالع رسانی آن قطره چکانی است و تیم مذاکره کننده تالش می کند 
کار را دشوار نشان دهد تا در لحظه اعالم توافق جای »خسته نباشید« را 
در زبان افکار عمومی برای خود حفظ کرده باشد! برخی دیگر می گویند 
تیم مذاکره کننده نتیجه مشخصی از مذاکرات وین نگرفته اما برای آنکه 
در داخل به خاطر فرسایشی شدن آن با سرزنش و نقد روبه رو نشود،  هر 
بار که از جلسه خارج می شود،  مذاکرات را »روبه جلو« و »جدی« و »در 

مرحله رسیدن به یک پیش نویس «، ارزیابی می کند.
هرچه که هس��ت مردم از دولت انتظاراتی دارند که فرقی نمی کند 
در صد روز آخر باش��د یا در یکی از صدروزه های میانی. دولت اگر 
همت��ی و قدرتی دارد صراحتاً به مردم بگوید چگونه می تواند بدون 
خ��رج دالره��ای صندوق ذخی��ره و بدون واردات، مش��کل جوجه 
یک روزه را حل کند؟ در این صورت ش��اید اقبال مردم به دولت و 
نامزد جریان دولت در انتخابات پیش رو بیش��تر از اقبالی باش��د که 

انتظار دارند از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین ببینند!
   جوجه هایی برای ارائه آدرس غلط 

وقتی پای جوجه های یک روزه در میان باشد، برخی قاچاق آن را عامل 
گرانی مرغ می دانند و برخی دیگر از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز، آن را بهانه ای برای افزایش قیمت مرغ می دانند.
 از اواخر سال گذشته مرغ تبدیل به اصلی ترین موضوع معیشت مردم 
شد؛ قوتی که با افزایش قیمت شدید و شگفت انگیز، صف های طویل 
را دوباره به اقتص��اد ایران هدیه ک��رد و بهانه های مختل��ف برای این 
پدیده عنوان شد. یکی از این بهانه ها، قاچاق جوجه های یک روزه بود، 
به طوری که  حبیب اهلل اسدنژاد، نایب رئیس کانون سراسری انجمن های 
صنفی مرغ گوشتی کش��ور گفت: برآورد تولید جوجه یک روزه از نیاز 
کشور باالتر بوده و متأس��فانه در س��ایه نبود نظارت، بخش زیادی از 
جوجه های تولیدی توسط واحدهای مرغ مادر و به صورت غیرقانونی 

از کشور خارج می شود.
وی چند روز پیش گفته بود اگر در ۱۵ تا 20 روز آینده برای این موضوع 
فکری نش��ود بازار مرغ دچار التهاب خواهد شد. اس��دنژاد با تذکر این 
نکته که نباید تمام تقصیرات را به گردن واسطه ها و دالالن بیندازیم، 
گفت: در این قضیه، سود واحدهای مرغ مادر مطرح است و این تأمین 
مرغ واحدهاي مرغ گوشتی را دچار مشکل کرده و هزینه تمام شده ما 
را باال برده است. در پاسخ به اظهارات وی، اما یک مقام مسئول در ستاد 
مبارزه با قاچاق با بیان اینکه مسئوالن درباره قاچاق جوجه آدرس غلط 
می دهند، عنوان کرد: گرانی مرغ به دلیل احتکار مرغ منجمد توس��ط 

واسطه هاست و ربطی به قاچاق جوجه یک روزه ندارد.
یاسر سوادکوهی در گفت وگو با مهر در مورد قاچاق جوجه و تخم مرغ 
اظهار داشت: اساساً حمل و نقل و شرایط نگهداری جوجه و تخم مرغ 
قابلیت قاچاق آن را کاهش می دهد، به طوری که با بررسی های صورت 
گرفته و بازدیدهای میدانی، حجم بسیار اندک و نزدیک به صفر از این 
کاال قاچاق می ش��ود، با این حال دلیل همان حجم ناچی��ز را نیز باید 
اشاره کنیم. مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: از دالیل اصلی خروج جوجه های 
یک روزه تفاوت قیمت در آن سوی مرز است، به طوری که قیمت مصوب 
هر قطعه جوجه یک روزه 4 هزار و 200 تومان است، ولی در حال حاضر 
حدود ۵ هزار و 400 تومان به فروش می رس��د. این در حالی است که 
قیمت هر قطعه جوجه در آن سوی مرز حدود ۵0 الی 60 سنت )معادل 
۱۵ هزار تومان( است. سوادکوهی یادآور ش��د: با توجه به حساسیت 
ایجاد شده طی روزهای اخیر، آمار کشفیات جوجه یک روزه و تخم مرغ 
نطفه دار کاهش یافته است. برابر بررسی صورت گرفته، بیشترین تخلف 
در حوزه خروج جوجه های یک روزه از شبکه توزیع، متوجه شرکت های 
جوجه کشی است که در سایه عدم نظارت دستگاه های ذی ربط با دور 
زدن سامانه های مرتبط و همکاری با دالالن این بخش اقدام به خروج از 

شبکه توزیع و متعاقب آن خروج غیرقانونی از کشور می کنند.
مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد: ب��ا تصویب افزایش قیمت مصوب مرغ 
خوراکی طی روزهای اخیر، بازار متالطم مرغ در کشور آرام شد. از این رو 
این سؤال به اذهان متبادر می شود که چگونه ممکن است ظرف یک روز 
پس از ابالغ نرخ جدید مشکل کمبود مرغ خوراکی بازار مرتفع شود؟ 
لذا نقش واسطه ها و محتکرین مرغ خوراکی )آن هم به صورت منجمد( 

کاماًل آشکار و قاچاق جوجه یک روزه صرفاً یک آدرس غلط است!
همچنین حسن نیری، سخنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز 
در این رابطه گفت: اینک��ه نمی توانیم مرهمی بر زخم مردم باش��یم، 
نمک بر زخم شان هم نپاشیم. در دی ماه، در اصفهان ۱2میلیون قطعه 
جوجه ریزی شده و این رقم در فروردین ماه به 6 میلیون قطعه رسیده 
اس��ت. این کمبود جوجه ریزی، چه ربطی به قاچاق دارد، مرغدار باید 
بگوید. ما یک مق��داری قاچاق جوجه، آن هم به ندرت در اس��فند ماه 
داشتیم. قاچاق جوجه اینطور نیست که با کانتینر و از مبادی غیررسمی 

و با حیوانات چهارپا آن را حمل کرد.
نیری خاطرنش��ان کرد: به هیچ عن��وان ما قاچاق جوج��ه  که بخواهد 
کمب��ودي در داخل کش��ور ایجاد کن��د و روی قیمت تأثی��ر بگذارد، 
نداشتیم و نداریم. باید به س��راغ احتکار، داللی ها و واسطه ها بروید و 

از آنها بپرسید.

گزارش »جوان« از آخرین وضعیت جدال میان مسکنی ها و بانک ها 

ستيز مسكنی بين امالكی و بانكی

واردات بی رویه آنزیم های دام و طيور 
در حالی که آنزیم های صنایع غذایی و دام و طیور از سال گذشته در 
کشور تولید می شود، اما این کاالها که دارای مشابه )کیفیت( داخلی 
هستند از کشورهای مختلف از جمله امریکا به ایران وارد می شوند.

به گزارش تس��نیم، موضوع تولید داخلی چندین س��ال اس��ت که در 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب برای نامگذاری س��ال استفاده شده که 
نش��ان از اهمیت این موضوع و کم و کاس��تی های موجود در رفع موانع 
تولید داخلی دارد، به طوری که سال جدید نیز با نام »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« نامگذاری ش��ده اس��ت . یکی از موانع پیش روی تولید 
داخلی، واردات و قاچاق کاالی مش��ابه داخلی است که برخی کاالها به 
راحتی به کشور وارد می شود. معظم له در این ارتباط می فرمایند: »فروش 
و مصرف کاالی خارجی باید به عنوان یک ضدارزش تلقی شود، مگر آنجا 

که مشابهش نباشد، تولید داخلی یک مسئله مقدس است.« 
یکی از محصوالتی که از سال گذشته همزمان با ش��روع کرونا با وجود 
تحریم های ظالمانه  تولید شد  و کشور را بی نیاز کرد؛ آنزیم های صنعتی، 
صنایع غذایی و دام و طیور است که می تواند ساالنه از خروج 40 میلیون 
دالر ارز از کش��ور جلوگیری کند، اما هنوز واردات کاالی دارای مشابه 
)کیفیت( داخلی ادامه دارد و این محصوالت حتی از ایاالت متحده امریکا 
نیز به کشورمان وارد می شود و تبلیغات آن به وفور در شبکه های اجتماعی 
در حال انجام است. فاطمه حسینی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
در گفت وگو با تسنیم با اشاره به مشکالت تولید آنزیم های صنعتی اظهار 
داشت: این مجموعه دانش بنیان برای اولین بار در ایران همزمان با آغاز 
ش��یوع کرونا و وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان اقدام به تولید 
آنزیم های صنعتی و غذایی در ایران کرد که دانش و تکنولوژی باالیی دارد 
و تیم علمی سعی کرده نیاز کشور را در زمان تحریم و شیوع ویروس کرونا 
از این کاالهای استراتژیک بی نیاز کند. وی اظهار داشت: به رغم مکاتبات 
و پیگیری های این ش��رکت از طریق معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان دامپزشکی کشور 
در خصوص منع تخصیص ارز به کاالی مشابه، متأسفانه هیچ یک از این 

نهادهاي دولتی همکاری الزم را به عمل نیاوردند.
 حسینی گفت: نهادهای دولتی به استناد جوابیه نامه استعالم از انجمن 
خوراک و دام و طیور که در این خصوص مرجعی نادرس��ت و ناآگاه به 
تولید و فعالیت های در حال انجام در کشور است، مبادرت به تخصیص 
بیشتر ارز و واردات آنزیم مربوطه در این صنعت پرداخته اند، به طوری 
که به نق��ل از یکی از مدیران قرنطینه در س��ازمان دامپزش��کی، چرا  
ایران به رغم تولید آنزیم های این صنعت در کشور، یکی از بزرگ ترین 

واردکنندگان آنزیم در منطقه به شمار می رود؟
مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان گفت: مخالف��ان تولید داخلی و 
منفعت طلب��ان در صنعت دام و طیور ب��رای ضربه ب��ه تولید داخلی، 
ش��رکت های تولیدکننده را به تولید کاالی بی کیفیت، عدم داش��تن 
ظرفیت مکفی ب��رای تولید یا عدم فضای مناس��ب جهت تولید متهم 
می کنند ک��ه در تمامی موارد  این ش��رکت آمادگی چال��ش ارزیابی 
ظرفیت، کیفیت، تولید مطابق جدیدترین استانداردهای روز دنیا در 
مورد کاالهای تولی��دی خود را دارد. وي درب��اره اختصاص قیمت ارز 
اختصاصی به واردات آنزیم های صنعتی ابراز تردید کرد و گفت: کاالهای 
وارداتی با قیمتی به فروش می رسند که یا این کاالها فاقد کیفیت مدعی 

شده هستند یا با نرخ ارز باور نکردنی وارد کشور شده اند.
حسیني اظهار داشت: دستگاه های نظارتی از جمله دامپزشکی وظیفه دارند 
در این ارتباط نظارت داشته باشند و مشخص کنند که کاالهای تقلبی به چه 
صورت وارد بازار شده است. همین طور کاالی ثبت شده بر اساس چه کسری 
از تأمین به کشور وارد شده است. وي در ادامه گفت: از سازمان دامپزشکی 
انتظار می رود که نیاز به آنزیم های مصرفی در بخش خوراک دام و طیور را 
به جای واردات از تولید کننده داخلی درخواست کند و با اعمال تعرفه های 
منطقی ش��رایط را به گونه ای مهیا کند که تولید داخلی بتواند سرپا بماند. 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره وضعیت صادرات آنزیم های صنعتی 
نیز عنوان کرد: برای گرفتن مجوزهای صادرات این محصوالت از س��ازمان 
دامپزشکی با مشکل مواجه هستیم و به طور مرتب میان دستگاه های دولتی 
پاسکاری می ش��ویم، به طوری که این امر منجر به از دست رفتن بازارهای 
صادراتی در این حوزه شده اس��ت.  وی ادامه داد: با رفع این مسئله از سوی 
سازمان دامپزش��کی، در صورت عدم نیاز کش��ور، اصراری بر تولید جهت 
تأمین نیاز داخلی وجود ندارد و تولیدکنن��دگان می توانند تولید خود را با 
ارزآوری مناسبي به کشورهای متقاضی صادر کنند. حسیني گفت: روسیه 
و هند متقاضی واردات آنزیم های ایرانی هستند، اما این بازارها به دلیل عدم 
همکاری الزم و تمهیدات صادراتی از دس��ت رفته  اند، در حالی که می توان 

ساالنه بیش از 2 میلیون دالر در این حوزه صادرات داشت.

سيگار گران مي شود
رئیس انجم�ن تولیدکنندگان محص�والت دخاني با بی�ان اینکه 
افزایش فعلي قیمت س�یگار در ب�ازار به دلیل افزای�ش تقاضاي 
توزیع کنندگان عمده ناشي از انتظارات تورمي است، گفت که به 
جز یک ش�رکت، تولیدکنندگان قیمت هاي جدید خود را اعمال 
نکرده ان�د و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز مش�خص نیس�ت. 
گزارش هاي میدان��ي حاکي از افزایش قیمت س��یگار در بازار اس��ت که 
محمدرضا تاجدار در این رابطه در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شرکت هاي 
تولید سیگار، به جز یک شرکت، هنوز افزایش قیمتي اعمال نکرده اند، اظهار 
کرد: افزایش قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضاي توزیع کنندگان 
عمده است. با توجه به افزایش ۵00 هزار توماني هر کارتن سیگار به دلیل 
اعمال مالیات نخي، قیمت هر بسته سیگار تقریباً هزارتومان گران مي شود. 
همچنین حقوق و دستمزد در سال جاري بین ۳0 تا 40 درصد وبه طور کلي 
هزینه حامل هاي انرژي و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت. به گفته 
وي این انتظار براي افزایش قیمت منجر به افزایش تقاضاي توزیع کنندگان 
عمده شده تا بعد از اعمال قیمت جدید سیگار سود بیشتري ببرند. در نتیجه 
در پي افزایش تقاضا، قیمت سیگار در بازار تا حدودي افزایش یافته است. 

تاجدار همچنین با اشاره به مصوبه مجلس براي تغییر نرخ ارز حقوق ورودي 
از 4هزارو200 تومان به ارز نیمایي تصریح کرد: این مصوبه نیز بر انتظارات 
تورمي در بازارهاي مختلف از جمله سیگار تأثیر داشته است. به طور کلي 

اجراي این مصوبه بر تولیدکنندگان فشار مي آورد. 

یارانه ها در پروژه های عمرانی 
مدیرعام�ل س�ازمان هدفمندس�ازی یارانه ه�ا از تزری�ق 
32هزار میلی�ارد ری�ال از مناب�ع این س�ازمان ب�رای طرح های 
عمرانی که ت�ا نیمه اول امس�ال ب�ه اتمام می رس�ند، خب�ر داد.
امید حاجتی در گفت وگو با فارس با اشاره به سال تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها اظهار داشت: سازمان هدفمندی یارانه ها منابع مورد نیاز 
2۳2 طرح و پروژه مهم در سراسر کش��ور را با اعتباری بالغ بر ۳2 هزار 
میلیارد ریال تأمین کرد. مدیرعامل س��ازمان هدفمندی یارانه ها ادامه 
داد: این اعتبار برای تکمیل طرح هایی است که تا نیمه اول سال جاری به 
بهره برداری می رسند. وی در مورد بخش هایی که اعتبار از منابع هدفمند 
یارانه ها به آنها تزریق شده، گفت: این طرح ها در بخش های مختلف ریلی، 
جاده ای، فرودگاهی، ش��بکه آبیاری و زهکش��ی، آبرسانی، تأسیسات و 
شبکه فاضالب شهری، احداث و تکمیل پروژه های بیمارستانی، احداث و 
تکمیل فضاهای ورزشی و احداث و تکمیل مجتمع های فرهنگی و هنری 
به بهره برداری می رسند تا شاهد تسریع در خدمات رسانی به هموطنان 
باشیم. حاجتی گفت: این اعتبارات بر اساس ردیف های مختلف قانونی به 

پروژه های عمرانی تزریق شده است.

عضو کمیس�یون صنایع مجلس با بیان اینکه مصرف مس�رفانه 
انرژی برای اقتصاد ملی هزینه های بسیار س�نگینی را به دنبال 
داش�ته، بر ضرورت تش�کیل وزارتخانه های »ان�رژی« و »آب و 
محیط زیست« با هدف تفکیک وظایف و نظارت بیشتر تأکید کرد.

علی اکبر کریمی در گفت وگو با خانه ملت درباره تشکیل وزارتخانه های 
»انرژی« و »آب و محیط زیست« گفت: با توجه به اهمیت مقوله انرژی 
و آب در اقتصاد ایران و عدم مدیریت متمرکز در این دو حوزه، س��ال 
گذشته »طرح تشکیل وزارت انرژی« و »وزارت آب و محیط زیست« 
توسط بنده و جمعی از نمایندگان به مجلس تقدیم و چند روز گذشته 

نیز اعالم وصول شد.
وی توضیح داد: نگاه متمرکز و جامع به مقوله انرژی طی س��ال های 
گذشته همواره احس��اس شده اس��ت، به همین دلیل مجلس پنجم 

مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه تمامی امور مربوط به تولید، بهره برداری 
و مصرف انرژی را در یک وزارتخانه متمرکز کند، اما متأسفانه دولت 
وقت این تکلیف را انجام نداد تا اینکه در مجلس ششم در قالب »قانون 
برنامه سوم« تشکیل »شورای عالی انرژی« را ش��اهد بودیم که این 
خود تأکیدی بر نگاه متمرکز به مقوله انرژی در کشور بود. وی با بیان 
اینکه کشور با مشکالت جدی در حوزه انرژی رو به رو است، اضافه کرد: 
مهم ترین این مشکالت اسراف بسیار باال در مصرف انرژی است که این 
مصرف مسرفانه انرژی برای اقتصاد ملی هزینه های بسیار سنگینی را 
به دنبال داشته و از طرفی سبب ش��ده مبالغ بسیار هنگفتی در قالب 

یارانه پنهان و آشکار برای حوزه انرژی پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه تأسیس وزارت انرژی می تواند به شفافیت و انسجام 
حوزه نفت کمک کند، اضافه کرد: با الحاق بخ��ش برق و انرژی های 

غیرفس��یلی از جمله انرژی های بادی و خورشیدی به وزارت جدید، 
مجموعه متمرکزی در حوزه انرژی ایجاد می ش��ود. به گفته کریمی 
طبق این طرح، دو بخش آب و برق در وزارت نیرو جدا می ش��وند. در 
واقع حوزه آب زیر نظر »وزارتخانه آب و محیط زیست« قرار مي گیرد 
و حوزه برق آن نیز زیر نظر »وزارت انرژی« مي رود. وی همچنین آب 
را یکی از حوزه های چالش برانگیز کشور دانس��ت و گفت: از آنجا که 
آب یکی از مس��ائل بحران زا در کشور به واس��طه خشکسالی هاست، 
لذا مدیریت بر منابع آب و در کن��ار آن مدیریت منابع خاک، اراضی، 
جنگل ها، مراتع، هوا و مجموعه محیط زیس��ت مسائل بسیار حیاتی 
هستند که آینده کش��ور را ش��کل می دهند، به همین دلیل داشتن 
وزارتی که مس��ائل مربوط به آب، هوا و خاک را یکجا مدیریت کند، 

ضرورتی است که باید آن را در اختیار کشور قرار داد.

طرح مجلس برای تشکیل وزارتخانه  انرژی

مش�اوران ام�اك معتقدن�د مال�کان اصلي 
2/5 میلی�ون خانه خال�ي بانک ها هس�تند، 
از این رو ب�راي افزای�ش ارزش دارایي ش�ان 
از ت�ورم عموم�ي و ب�ه وی�ژه مل�ک حمایت 
مي کنند، اما دس�تکاري نرخ مسکن اقتصاد 
مشاوران اماك، اجاره نش�ینان و متقاضیان 
مصرفي مس�کن را ب�ه خطر انداخته اس�ت. 
از ای�ن رو ش�اهد تقاب�ل صن�ف ام�اك ب�ا 
بانک مرکزي بر س�ر نرخ مس�کن هس�تیم.

به گ��زارش »ج��وان«، در حالي که مس��ئوالن 
اتحادیه امالک با رد گزارش هاي افزایش قیمت 
مسکن بانک مرکزي از رکود توأم با کاهش نرخ 
مس��کن در بازار خبر مي دهند، مع��اون وزیر راه 
تعداد خانه هاي خالي در ایران را ۱0برابر کشور 

انگلستان عنوان مي کند.
البته آمار 2/۵ میلیون مسکن خالي در کشور براي 
سال ٩۵ است و امکان دارد با توجه به روند رو به 
رشد آمار مسکن خالي طي سال هاي ٨۵ تا ٩۵، 
در س��ال ۱400با افزایش تعداد خانه هاي خالي 
روبه رو شویم. برخي از تحلیلگران معتقدند بین 
رقم مطالبات معوق بانک ها و رشد تعداد خانه هاي 
خالي ارتباط وجود دارد و در واقع با وثیقه گذاري 
ملک براي دریافت وام بانکي، بازار شناور مسکن 

کوچک و مهیاي دس��تکاري نرخ مي شود که با 
دستکاري نرخ مسکن، ارزش دارایي مالکان 2/۵ 

میلیون مسکن خالي نیز بیشتر مي شود.
برخي از تحلیلگران بر این باورند که صدها هزار 
میلیارد تومان از سپرده هاي بانکي به دلیل عدم 
اعتبارس��نجي و دریافت وثایق ملک��ي با درجه 
نقدش��وندگي باال توس��ط وام گیرندگان به یغما 
رفته است. از این رو سیستم بانکي تصور مي کند 
رشد نرخ مسکن مي تواند زیان صدها هزار میلیارد 
توماني آنها را جبران کن��د، بدون اینکه درکي از 
رکود ناش��ي از دستکاري نرخ مس��کن و تبعات 

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي آن داشته باشند.
بازار سهام و ملک هر دو در رکود به سر مي برند، 
با این تفاوت که س��اختار نرخ گذاري مسکن به 
ش��یوه اي طراحي شده اس��ت که قیمت حتي 
با وج��ود رکود عمی��ق بازار به این س��ادگي ها 
پایین نیای��د و زمینه براي دس��تکاري قیمت 
توسط مؤسس��ات پولي و مالي ذي نفع افزایش 
قیمت مس��کن فراهم باشد. در چنین شرایطي 
دستکاري نرخ مس��کن کار را به جایي رسانده 
که رکود در بازار موجب تعطیلي بنگاه مشاوران 
ملکي ش��ده اس��ت. با این حال بان��ک مرکزي 
به رغم مخالفت وزارت راه و شهرسازي و صنف 

مش��اوران امالک با انعکاس گزارش برگرفته از 
داده هاي خام غلط انداز س��امانه ثبت معامالت 
امالک به افزایش قیمت مسکن تهران وجاهت 

اعتباري مي بخشد.
 10 برابر انگلیس

در این ب��اره، معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در 
جدیدترین اظهارنظر خود با بی��ان اینکه میزان 
خانه های خالی در ایران ۱0 برابر انگلستان است، 
گفت: عدد هنگفتی از سرمایه های کشور در 2/۵ 
میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است. 
تعداد قاب��ل توجهی زمین مس��کونی هم بدون 
استفاده رها ش��ده اس��ت. محمود محمودزاده 
اضافه کرد: این در شرایطی است که برای ساخت 
هر واحد مسکونی، س��رمایه های کشور مصرف 
می شود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل 
سکونت شود برای زیرس��اخت های آن از جمله 
خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، 
راه، س��د و غیره هزینه می ش��ود. بنابراین نباید 

بگذاریم که واحدها خالی بماند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر کس 
می تواند ه��ر چقدر که می خواهد ملک داش��ته 
باشد، گفت: اینکه هزار واحد مسکونی در اختیار 
یک نفر باش��د، به هیچ کس ربطی ن��دارد و اگر 

خالی نماند مشمول مالیات نخواهد شد. بنابراین 
هموطن��ان دغدغه ثبت امالک خود را نداش��ته 
باش��ند. در واقع فقط واحدهای اج��اری با متراژ 
بیش از ۱۵0 متر در تهران و بیشتر از 200 متر در 
شهرستان ها مشمول مالیات اجاره است که رقم 

آن کمتر از مالیات واحدهای خالی است.
محمودزاده تصریح کرد: س��اکنان روس��تاها و 
ش��هرهای کمتر از ۱00 هزار نف��ر جمعیت در 
صورتی که اطالعات ملکی خ��ود را ثبت کنند، 
مشمول مالیات نمي شوند. این در حالی است که 
بخش زیادی از شهرهای کشور کمتر از ۱00 هزار 
نفر جمعیت دارند. این نش��ان می دهد که نیت 
قانون گذار، مدیریت کردن بازار مس��کن است. 
بنابراین همه مردم باید از این موضوع اس��تقبال 

کنند تا موضوع مسکن قابل حل شود.
   کاهش 8 درصدی قیمت 

آخرین گفته های رس��می از مقامات مس��ئول 
در خصوص قیمت مس��کن نیز نش��ان مي دهد 
ک��ه قیمت ها کاه��ش یافت��ه اس��ت. مصطفی 
قلی خس��روی، رئیس اتحادیه امالک کش��ور با 
بیان اینکه قیمت مس��کن در ماه های گذش��ته 
بین ۱0 تا ۱۵ درصد کاهش داشته است، گفت: 
طبق بررسی های میدانی که از مشاوران امالک 
در مناطق مختلف دریاف��ت کردیم و طبق رصد 
معامالت انجام شده در شهرهای مختلف، شاهد 
آن هستیم که قیمت مسکن از ابتدای سال بین 7 

تا ٨ درصد کاهش داشته است.
او ادامه داد: متأسفانه بانک مرکزی با ارائه آمارهای 
غلط س��عی دارد گوش س��وداگران را در حوزه 
مسکن تیز کند، اما باید بگویم که قیمت مسکن 
عالوه بر آنکه در ته��ران بیش از ۱0 تا ۱۵ درصد 
کاهش پیدا کرده، در بسیاری از مناطق کشور هم 

روند کاهشی داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشوری توضیح 
داد: متوسط قیمت مسکن در تهران بین 20 تا 22 
میلیون تومان است، در صورتی که طبق آمارهایی 
که اخیراً بانک مرکزی درباره قیمت مسکن استان 
تهران اع��الم کرده، میانگین قیمت مس��کن در 

تهران 2٨ میلیون تومان است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن ماه 
س��ال گذش��ته، تعداد معام��الت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۳/٩ هزار واحد مسکونی 
رسیده که نس��بت به ماه قبل از آن ۱۱/4 درصد 
افزایش و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 70/۵ 
درصد کاهش را نش��ان می دهد. بر این اس��اس 
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در ۱۱ ماهه سال ۱۳٩٩ به حدود 7٨ هزار واحد 
مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل6/4 درصد افزایش را نشان می دهد.

رضا دهشیری | جوان

  مجلس

در حالي که برخي از کارشناسان سال گذشته 
ب�ورس را عام�ل ت�ورم معرف�ي مي کردند، 
رئیس س�ازمان ب�ورس اوراق به�ادار با بیان 
اینکه بازار س�رمایه در س�ال گذشته کمک 
بي نظی�ري در زمین�ه تأمین مالي ب�ه دولت 
کرد، گفت: اگر بازار سرمایه نبود دولت ناچار 
به افزایش پایه پولي مي ش�د. بازار س�رمایه 
دولت را از مصیب�ت بزرگ ت�ورم نجات داد. 
به گزارش جوان، با وجود اینکه میلیون ها ایراني 
مالباخت��ه و داغدار به باد رفتن پس اندازش��ان 
در بازار س��هام هستند، رئیس س��ازمان بورس 
مي گوید اگ��ر بورس نب��ود پای��ه پولي جهش 
زیادي مي کرد و تورم به ش��دت ب��اال مي رفت؛ 
این اظهارات در حالي بیان شده است که تورم، 
پایه پولي، حجم پ��ول، حجم نقدینگي، ضریب 
فزاینده پولي و حجم بدهي ه��اي جاري و غیر 
جاري دولت ک��م باال نرفته اس��ت به حدي که 
تحلیلگران مي گویند دولت س��یزدهم با زمین 
س��وخته اي در حوزه اقتصاد روبه رو خواهد شد 
به ویژه آنکه به دلی��ل مالباختگي دهها میلیون 
سهامدار فقر تنها در سال پایاني دولت دوازدهم 

به شدت رشد یافت. 
اما محمدعلي دهقان دهنوي، رئیس س��ازمان 
بورس در گفت و گویي مجازي بدون اشاره به این 
موضوعات گفت: کمک بازار سرمایه به دولت در 
زمینه تأمین مالي بي نظیر بود. اگر بازار سرمایه 
نبود منابع باید از طریق افزایش پایه پولي تأمین 
مي شد و در واقع بازار سرمایه کشور را از مصیبت 

تورم نجات داد. 

دهقان در ادامه درباره نرخ بهره بانکي گفت: نرخ 
بهره بانکي جریان نقدینگي بین بازارهاي مالي 
را تنظیم مي کند و باالرفتن نرخ براي هر دو بازار 

سرمایه و بازار پولي سم است. 
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار درباره انتشار 
24هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت هاي 
سرمایه گذاري گفت: اینکه شرکت ها چه سهمي 
را بخرند ما تعیین نمي کنیم. سازمان فقط بر این 
نظارت مي کند که پول حتماً صرف خرید سهام 

از بازار سرمایه شود. 
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در مورد مصوبه 
تزریق پول از صندوق توس��عه ملي به صندوق 

تثبیت بازار گفت: این خبر اثر مثبتي روي بازار 
گذاشت اما تأثیر منفي انجام نشدن آن ۱0برابر 
تأثیر مثبت آن بود. باید به این قول عمل ش��ود. 
نوبخت قول هاي خوبي در این راستا داده است و 

مبالغ قابل توجهي در حال پیگیري است. 
او افزود: در س��ال ٩٩ بورس رکوردهایي بر جاي 
گذاش��ت که بیش از 6٨0 هزار میلی��ارد تومان 
تأمین مالي براي اقتصاد کشور بود. بازار سرمایه 
سال گذشته با فراز و نش��یب هاي زیادي همراه 
بود و امروز در جایگاهي قرار دارد که از یک بازار 
محدود به یک موضوع مهم و با اهمیت در اقتصاد 

کشور تبدیل شده است. 

دهنوي با اش��اره به اینکه ما در سازمان بورس با 
عنوان سازماني که وظیفه و اولویت اصلي آن دفاع 
از حقوق سهامدار اس��ت، از آن دفاع مي کنیم، 
اظهار داشت: قیمتگذاري ها هم براي اقتصاد سم 
است و هم براي سهامدار و هم براي کل جامعه و با 
این امر مخالفت خواهیم کرد. یکي از برنامه هایي 
که مطالعات آن در حال انجام است قراردادهاي 
ریپو است که براي استفاده ش��رکت ها از منابع 

مالي اضافه یکدیگر است. 
رئیس س��ازمان بورس افزود: این مسئله سبب 
افزای��ش کارایي دارایي ش��رکت ها در پورتفوي 
آنهاس��ت. ضمن اینکه بازار بدهي نیز به کمک 
بازار س��رمایه مي آید. سال گذش��ته 220هزار 
میلی��ارد تومان اوراق در بازار منتش��ر ش��د که 
۱٨0هزارمیلیارد تومان متعلق به دولت و مابقي 
مربوط به شرکت ها بود که 400درصد رشد اوراق 
شرکتي بود، اولویت نیز با اوراق شرکت هاي بازار 
اس��ت. در مورد مصوبه انتش��ار اوراق هم انتشار 
کنوني در حد درخواست شرکت ها در آن جلسه 
بود و ش��رکت هاي جدیدي طرح درخواس��ت 
مي کنند و از پتانسیل هاي درون بازار براي جذب 

اوراق استفاده مي کنیم. 
رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار در ادامه در 
مورد آخرین وضعیت تشکیل کانون سهامداران 
خرد نیز توضیح داد: تشکیل کانون سهامداران 
خرد یکي از برنامه هاي من بود که به شوراي عالي 
بورس ارائه کردم. به نظر من سهامداران حقیقي 
به تریبوني احتیاج دارند که خواسته هاي خود را 

به سازمان منتقل کنند. 

 رئیس سازمان بورس اعتراف کرد
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