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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ممانعت برخى مســئوالن از شــفاف سازى صنعت خودرو  تسنيم: رئيس دانشكده و پژوهشكده مهندسى خودروى دانشگاه علم و صنعت با بيان اينكه صنعت خودرو، پردرآمد و پرسود است، گفت: 
بنابراين برخى مسئوالن دست اندركار توليد و قطعه سازى خودرو از هرگونه شفاف سازى جلوگيرى مى كنند. محمدحسن شجاعى فرد با اشاره به اينكه بايد در اين خصوص شفاف سازى كنيم، افزود: قوه قضائيه بايد 
همانند ارز و سكه به گرانى بازار خودرو ورود و با مافياى خودرو مقابله كند. وى تصريح كرد: در دانشگاه علم و صنعت، محصول كامل داخلى را طراحى كرديم، اما خودروسازان از آن استقبال نكردند و توجه نمى كنند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rنقدى بر پيشنهادهاى آخوندى براى معضالت مسكن
در ماه هاى اخير، مســتأجران بسيارى در شــهرهاى بزرگ كه در جست و جوى 
مسكن جديد يا تمديد مسكن فعلى خود بوده اند، با افزايش شديد قيمت اجاره بها 
رو به رو شده اند. در نتيجه، بعضى از آن ها تصميم به تغيير منطقه و يا حتى مهاجرت 
و حاشيه نشينى گرفته اند. با توجه به همين وضعيت نگران كننده بازار اجاره، عباس 
آخوندى، وزير راه و شهرسازى در ابتداى مردادماه در كمتر از يك هفته در سه نامه 
جداگانه پيشنهادهايى را به هيئت دولت ارائه داد. با وجود درخواست آخوندى براى 
بررسى سريع اين پيشنهادها در هيئت دولت و ارسال آن ها در قالب اليحه دوفوريتى 
به مجلس شوراى اسالمى، اين پيشنهادها هنوز در جلسه هيئت دولت بررسى نشده 
است. اخيراً و در حالى كه كمتر از يك ماه از فصل نقل و انتقال واحدهاى مسكونى 
مانده است و اكثر مستأجران براى عقد قراردادهاى جديد اجاره خود اقدام كرده اند، 
معاون آخوندى اعالم كرده است كه اين پيشنهادها در كميسيون  اقتصادى هيئت 
دولت در حال بررسى است. در ادامه به بررسى برخى از اين پيشنهادها مى پردازيم:

الف- آخوندى، در پيشــنهاد اول خود درخواســت اصالح قانــون «روابط موجر و 
مســتأجر» داده است كه طى آن صاحبخانه ها از زمان تصويب اين قانون مى توانند 
تا يك ســال پس از انقضــاى زمان قرارداد، قيمت اجاره بها را فقط تا ســقف 10 
درصد افزايش داده و تمديد نمايند. در صورت اجرايى شدن اين پيشنهاد، مناقشات 
بســيارى بين مستأجران و صاحب خانه ها به وجود مى آيد و در نهايت مستأجران 
يا بايد واحد فعلى را تخليه كنند و مشــكالت يافتن واحد جديد و اسباب كشى را 
به جان بخرند؛ زيرا با توجه به شرايط كنونى بازار اجاره، بعيد است صاحبخانه اى با 
افزايش كمتر از 25 درصد مبلغ اجاره بها موافقت كند يا مسير دوم را انتخاب كنند 
كه تمديد واحد فعلى البته با افزايش اجاره بيشتر از 10 درصد و در قالب هاى غير 
رسمى است. در نتيجه، اين پيشنهاد كمكى به حال مستأجران نخواهد كرد و حتى 

بارى هم به دوش آن ها اضافه مى كند.
ب- وزير راه و شهرســازى درباره ماليات بر خانه هاى خالى پيشــنهاد داده است 
شهردارى ها شناســايى اين خانه ها و اخذ ماليات برآن ها را انجام دهند. همچنين 
ايشان پيشنهاد كرده اند كه قانون ايجاد سامانه ملى امالك و اسكان كشور (تبصره 
7 مــاده 169 مكرر قانون -اصالح قانون ماليات هاى مســتقيم-) حذف گردد. اين 
پيشنهادها در حالى ارائه شده است كه: 1- مجلس در قالب اين تبصره، وزارت راه 
و شهرسازى را مكلف كرده بود سامانه ملى امالك و اسكان كشور را راه اندازى كند 
تا شناســايى خانه هاى خالى ممكن شــود. با وجود گذشت دو سال و نيم از پايان 
مهلت قانونى اين وزارتخانه، اين ســامانه عملياتى نشده و فرصت احتكار مسكن 
براى سوداگران فراهم بوده است. 2- هر چند ورود شهردارى ها به اجراى ماليات بر 
خانه هاى خالى مى تواند راهگشا باشد و سبب عرضه اين واحدها به بازار شود، ولى تا 
وقتى سامانه واحدى براى تجميع داده هاى واحدهاى مسكونى و ساكنان آن ها وجود 
نداشته باشد، شهردارى ها نيز نمى توانند اطالعات آن را به روز كرده و بر اساس آن 
از خانه هاى خالى ماليات بگيرند. با توجه به آنچه گفته شد، به جرئت مى توان ادعا 
كرد كه ارائه اين پيشنهادها توسط آخوندى بيشتر به منظور رفع تكليف بوده است 
و در صورت تصويب و اجرا نيز تأثير چندانى بر بازار مســكن نخواهد داشت. دولت 
الزم است با اتخاذ سياست هاى براى افزايش توليد و عرضه مسكن از طريق كاهش 
هزينه توليد مسكن و همچنين با اجراى ماليات بر عائدى سرمايه (CGT) مقابله با 
سوداگران اين بازار مقابله كند تا مانع تالطم هاى آن شود تا مردمى كه به ناچار تن 

به اجاره نشينى داده اند، كمتر آسيب ببينند.

يادداشت

ارز 4200تومانى به شركت هاى هوايى داخلى تزريق نشد 
جوالن دالالن در بازارسياه بليت هواپيما 

اقتصاد: پس از روند صعودى، عجيب و 
بدون ضابطه بليــت پروازهاى داخلى از 
سوى شركت هاى هوايى، اخيراً جلسه اى 
ميان مسئوالن شــركت هاى هواپيمايى 
داخلى و ســازمان هواپيمايى كشــورى 
برگزار شد كه در اين جلسه نرخ پرواز ها تا 
پايان مهرماه تعيين و ابالغ شد. بر اساس 
اين مصوبه كه به منظور كمك به شرايط اقتصادى كشور و سياست هاى صنعت 
هواپيمايى بود، مقرر شــد نرخ هاى مشخصى براى انجام پرواز هاى داخلى  در نظر 
گرفته شــود و از سويى تا پايان مهرماه امســال تغييرى در آن ها ايجاد نشود. بر 
همين اســاس نيز هيچ شــركتى اجازه ندارد باالتر از نرخ هاى تعيين شده بليت 
بفروشــد. به عنوان مثال، بر اساس برنامه ريزى صورت گرفته، نرخ پرواز تهران - 
آبادان 350 هزار تومان، تهــران - اردبيل 290 هزار تومان، تهران - اروميه 330 
هــزار تومان، تهران - اصفهان 290 هزار تومــان، تهران - اهواز 320 هزار تومان، 
تهران - ايرانشهر 620 هزار تومان، تهران - ايالم 300 هزار تومان و همچنين نرخ 

ساير مسيرها تعيين تكليف شده است.
اين مســائل در حالى مطرح مى شــود كه گزارش ها حاكى از آن اســت، پس از 
تخصيص نيافتن ارز سامانه نيما و سنا به شركت هاى هواپيمايى، اين موضوع زمينه 

ساز ورود بليت هواپيما به بازار سياه شده است. 
در اين زمينه مقصود اســعدى ســامانى دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى با 
بيان اينكه از ديروز نرخ هاى تعيين شــده براى برخى از مسير هاى هوايى توسط 
شــركت هاى هواپيمايى اجرايى مى شود، اظهار داشت: بازار فروش بليت هواپيما 
توســط سازمان هواپيمايى رصد مى شــود و در صورت شناسايى تخلف از كانال 

مراجع قضايى مورد پيگيرى قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: با تخصيص ارز از ســوى سامانه نيما و سنا نرخ  بليت هاى هواپيما 
كاهش مى يابد، اما به شرط آنكه اين ارز به شركت هاى هواپيمايى تعلق گيرد. با اين 
حال تا به امروز ارزى به شركت هاى هواپيمايى اختصاص نيافته است. وى تصريح 
كرد:60 درصد از هزينه  شركت هاى هواپيمايى با ارز تأمين مى شود در نتيجه عدم 
تخصيص نرخ مناسب موجب شده كه قيمت هاى بليت هواپيما روند جهشى داشته 
باشد.وى با بيان اينكه شركت هاى هواپيمايى سود نمى كنند، افزود: افزايش نرخ 
بليت هواپيما موجب شده تا بسيارى از شركت هاى هواپيمايى مسافران خود را از 

دست بدهند و با ظرفيت هاى بسيار كمى پرواز داشته باشند.
وى همچنين تأكيد كرد: بانك مركزى و بانك هاى عامل اعالم كرده اند كه نرخ ارز 
4200 تومانى به شركت هاى هواپيمايى تخصيص نمى يابد در نتيجه تمامى نرخ ها 
بر اساس سامانه نيما تعيين مى شود.وى اظهارداشت: سياست سركوب قيمتى در 
چنين شرايطى درست نيست و سبب وخيم تر شدن اوضاع شركت هاى هواپيمايى 
مى شــود. گزارش ها از آژانس هاى مسافرتى نشان مى دهد كه در يك ماه گذشته 
نرخ بليت هواپيماها در مسيرهاى خارجى افزايش 100درصدى و در مسيرهاى 
داخلى افزايش 70 درصدى داشته است. يكى از مديران آژانس هاى مسافرتى در 
اين خصوص اعــالم كرد: هنوز قيمت بليت هواپيما ها كاهش نيافته و ما هر روز 

شاهد پايين آمدن آمار مسافران هوايى هستيم.
اين مدير آژانس در پايان گفت: دالالن و ســوء استفاده  گران با بهره مندى از اين 

فرصت بازار بليت هواپيماها را تبديل به يك بازار سياه كرده اند.
رئيس كميسيون عمران مجلس هم بر ضرورت تعيين پايه و سقف براى نرخ بليت 
هواپيما تأكيد كرد و گفت: كاهش تقاضا در پى گرانى بى ضابطه نرخ بليت هواپيما 

اين صنعت را زمينگير خواهد كرد.
محمدرضا رضايى در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزايش بدون ضابطه نرخ 
بليــت هواپيما در ماه هاى اخير، گفت: اين نوع افزايش نرخ ها به مثابه تيغ دو لبه 
عالوه بر تأثيرگذارى بر تقاضا بسيارى از هواپيماها را نيز زمينگير كرده است. وى 
افزود: 50 درصد افزايش نرخ بليت هواپيما به تالطم بازار ارز مرتبط بوده و مابقى 

به ضعف مديريت ها مربوط است.

روند كاهشى نرخ ارزها همچنان ادامه دارد
دالر سنايى2200 تومان ارزان تر از بازار آزاد

اقتصاد: معامالت بازار سنا نشان مى دهد كه روز گذشته قيمت دالر در اين سامانه 
2255تومان ارزان تر از بازار آزاد شده است. 

بر اساس اين گزارش، سامانه سنا كه در آن اطالعات تمام معامالت قطعى صرافى ها 
ثبت مى شود، نشان مى دهد هر يورو ديروز در اين سامانه با قيمت 8993 تومان و 

هر پوند 13 هزار و 379 تومان به فروش رسيد.
در ســامانه سنا، دالر آمريكا نيز با قيمت 8395 تومان داد و ستد شد و هر يوآن 

چين نيز به قيمت 1123 تومان مورد معامله قرار گرفت.
گفتنى است در بازار آزاد، قيمت فروش دالر 10 هزار و 650 تومان، يورو 12 هزار 

و 410 تومان، پوند 13 هزار و 655 تومان است.

گزارش

خبر

اين مصوبه كه به منظور كمك به شرايط اقتصادى كشور و سياست هاى صنعت 

 اقتصاد- محمدمهدى درويش زاده 
 عباس آخوندى كه ســابقه ســكاندارى 
وزارت راه و شهرســازى را در دولت هاى 
ششم و يازدهم داشت، در دولت دوازدهم 
نيز مجدد بر كرسِى اين وزارتخانه نشست. 
در يك سال اخير، آخوندى و همكارانش 
تالش زيادى كردند تا با سياست تحريك 
تقاضا از طريق افزايش ســطح تسهيالت 
خريد مسكن، به بخش مسكن رونق دهند؛ 
اما اين سياســت وزارت راه و شهرسازى 
شكســت خورد زيــرا پس انــداز اوليه و 
بازپرداخت اقســاط اين وام ها بدون توجه 
مناسب به ســطح اقتصادى مردم تنظيم 
شده بود. وزارت متبوع آخوندى البته در 
حوزه حمل ونقل نمره نســبتاً باالترى را 
كســب مى كند. اين مجموعه توانست در 
حوزه ريلى، پس از كش و قوس هاى فراوان 
باالخره اولين محموله ريل توليد داخل را 
از شركت ذوب آهن تحويل بگيرد؛ توسعه 
خطوط ريلى در كشــور در سال گذشته 
با ســرعت باالترى نسبت به 
قبل، پيش گرفته شد، ولى 
همچنان شايسته است كه 
ترجيح خطوط ترانزيتى به 
خطوط مســافرى از وزارت 
راه و شهرســازى مطالبــه 
شــود. اما آنچه كه طى يك 
سال اخير مورد توجه ويژه 
قرار  همكارانش  و  آخوندى 
ناوگان  نوســازى  داشــت، 
هوايى و خريد هواپيماهاى 
جديــد از شــركت هاى  اى 
تى آر، ايربــاس و بويينگ 
بود كه البته با وجود سنگ 
وزارت  مــداوم  اندازى هاى 
خزانه دارى آمريكا، وزارت راه 
و شهرسازى موفق شد 16 فروند هواپيما 
وارد كشور نمايد و با توجه به خروج آمريكا 
از برجام، عمًال نتيجه قراردادهاى كشور با 
شركت هاى ايرباس و بويينگ در هاله اى از 
ابهام قرار گرفت. گزارش حاضر، به بررسى 
مهم ترين اقدامــات و رويكردهاى وزارت 
راه و شهرســازى طى يك سال گذشته 

مى پردازد. 

 افزايش وام، كاهش سود 
ازجمله مهم ترين اقدامات دولت دوازدهم 
در ســال اول فعاليت هاى خــود افزايش 
سقف تســهيالت خريد مسكن بود. طى 
ســال گذشــته ميزان وام بدون سپرده 
(اوراق دار) مسكن با افزايش 50 درصدى 
نسبت به سال قبل به 180 ميليون تومان 
رسيد و پيشــنهاد وزارت راه وشهرسازى 
مبنى بــر افزايش وام صنــدوق پس انداز 
مسكن يكم از 160 ميليون تومان به 200 
ميليون تومان براى زوجين به شوراى پول 
و اعتبار تقديم شد كه همچنان در انتظار 

تصويب است.
در كنار افزايش ميزان تســهيالت خريد 
مسكن، نرخ ســود تسهيالت مسكن نيز 
كاهش يافــت و نرخ ســود وام صندوق 
پس انداز مسكن يكم در بافت هاى فرسوده 
از 8 درصد به 6 درصد و در ساير بافت ها 

از 9/5 درصد به 8 درصد رسيد.

 سقف تسهيالت 
واحدهاى مسكن مهر بلند شد

وزارت راه و شهرسازى در سال هاى اخير، 
به صورت مرحله اى ســقف تســهيالت 
مســكن مهر را از 25 ميليــون تومان به 
30 ميليــون تومــان و در گام پايانى به 
40 ميليــون تومان افزايــش داد كه اين 
مــورد ازجملــه اقدامات مثبــت وزارت 

راه وشهرسازى به شمار مى رود. 

 آخوندى؛ پيگير برداشت 
از صندوق توسعه ملى

وزارت راه وشهرســازى در يك سال اخير 
پيگيــر تخصيص يــك ميليــارد دالر از 
صندوق توســعه ملى به يارانه سود و وام 
مسكن در راســتاى سياست هاى مسكن 
حمايتى بــوده اســت. در ايــن رابطه، 
ارديبهشــت ماه ســال جارى، آخوندى، 
وزير راه و شهرســازى از ارائه پيشنهاد به 
رئيس جمهــور براى ســپرده گذارى يك 
ميليارد دالرى دولت در صندوق پس انداز 
مسكن از محل صندوق توسعه ملى خبر 
داد. آخوندى به اين مى انديشيد كه با اين 
روش بخش مسكن داراى برنامه  شود، در 
عين حالى كه هزينــه اى متوجه بودجه 

نشود.

بازآفرينى شهرى؛ با برنامه، بى اقدام
با شــروع دولت دوازدهم توجه ويژه اى به 
موضوع بازآفرينى محالت فرسوده شهرى 
شد. به طورى كه رئيس جمهور دستور داد 
تا ســاالنه 10 درصد از بافت هاى فرسوده 
و ناكارآمد شــهرى نوسازى شوند. در اين 
راستا عشايرى، مديرعامل شركت عمران 
و بهســازى شــهرى ايران، اول خردادماه 

سال 97 را زمان آغاز به كار عمليات طرح 
ملى بازآفرينى شهرى عنوان كرد، ولى هنوز 
كه هنوز است بافت هاى فرسوده در انتظار 
عنايت و نظر لطف مديرانى هســتند كه 

وعده داده بودند و هنوز اقدامى نكرده اند. 

 وام مسكن روستايى 25 ميليونى 
آخوندى و همكارانش در بنياد مسكن، در 
يك ســال اخير براى افزايش وام نوسازى 
مســكن روســتايى از 20 به 25 ميليون 
تومان تالش مى كردند. در همين راســتا، 
فروردين ماه سال 97، رئيس بنياد مسكن 
خبــر از اعطــاى وام 25 ميليون تومانى 
مســكن براى احداث 200 هــزار واحد 
مســكونى روستايى با ســفته زنجيره اى 
(ضمانت زنجيره اى افراد براى يكديگر) و 
ســود 5 درصد داد كه اميد است جنس 
اين وعده آقــاى رئيس با ديگر وعده هاى 
عملى نشــده فرق داشته باشــد. قانون 
برنامه ششــم توســعه، دولت را موظف 
كرده است به منظور كاهش آسيب پذيرى 
سكونتگاه هاى روستايى، زمينه بهسازى و 
نوسازى ســاالنه حداقل 200 هزار واحد 
مسكونى روستايى را با پرداخت تسهيالت 
ارزان  قيمــت فراهم كند. در پنج ســال 
گذشته (اســفندماه 96 -92)، طبق آمار 
رســمى بنياد مســكن، 187 هزار و 13 
واحد مسكن روستايى در كشور نوسازى و 
بهسازى شد. با اين اوصاف انتظار مى رفت 
طــى يك ســال اخير، ميزان بازســازى 
واحدهــاى فرســوده روســتايى افزايش 
پيدا كنــد. لكن طبق گزارش ســازمان 
برنامه وبودجه در تشريح نحوه اشتغال  زايى 
دولت در ســال 97، تنها براى نوسازى و 
بهسازى 50 هزار واحد مسكونى روستايى 

برنامه ريزى شده است.

بازسازى مناطق زلزله زده كرمانشاه
بنياد مسكن انقالب اسالمى در بازسازى 
واحدهاى مسكن روســتايى آسيب ديده 

زلزله كرمانشاه (ســرپل ذهاب) عملكرد 
قابل قبولى داشت. بنياد مسكن براى اين 
مهم، براى هر خانواده 30 ميليون تومان 
وام مســكن 4 درصدى، 5 ميليون تومان 
وام بالعوض احــداث، 10 ميليون تومان 
وام قرض الحســنه معيشتى (لوازم خانگى 
و غيره)، 3 ميليون تومــان وام بالعوض 
اســكان موقت يا كانكس همراه با تقبل 
تمام هزينه هاى نقشه كشــى ساختمان، 

نظارت و آواربردارى را در نظر گرفت.

 پرواز 13 پرنده از قفِس اى تى آر 
و 3 پرنده از قفس ِاير باس به مقصد 

مهرآباد
پيرو قراردادهاى خريد هواپيما، در ســال 
96، از 20 هواپيماى ATR توافق شــده 
هشت فروند هواپيماى ATR جديد، در 
دو نوبت وارد كشــور شد و مردادماه 97، 
شركت ATR، تعداد پنج فروند هواپيماى 
جديد ديگر را تحويل ناوگان هوايى كشور 
نمود. گفتنى اســت تا فروردين سال 96 
ســه هواپيماى ايرباس از 100 هواپيماى 
تفاهم شــده تحويل كشور  شد و با اعالم 
خروج آمريكا از برجــام، هيچ هواپيماى 
ايرباس ديگــرى به ايــران تحويل داده 

نخواهد شد. در اين راستا شركت بويينگ 
هم اعالم كرد كه نمى تواند هيچ يك از 80 
هواپيماى وعده داده شده را تحويل ايران 
دهد. به عبارت ديگــر از 200 تخم مرغ 
هوايى وزارت راه تنها 18 تا جوجه شدند.

510 كيلومتر ريل گذارى در يك سال
در ســال 96 شــبكه ريلى كشور توسعه 
خوبى داشــت. به گفتــه خادمى، معاون 
وزير راه و شهرسازى، قرار بود سال 1396، 
516 كيلومتر ريل گذارى انجام شود كه تا 
پايان سال 96، 510 كيلومتر از آن اجرايى 
شد كه اين عملكرد قابل تقدير است كما 
اينكه حجم قبال توجهى از زير سازى هاى 
اين ريل گذارى ها در سال هاى قبل انجام 
شده بود. در نمودار زير مقدار افزايش طول 
خطوط اصلى ريلى كشور از سال 86 تا 96 

نشان داده مى شود. 

 تحويل نمونه ريل داخلى ذوب آهن 
به راه آهن؛ با سالم و صلوات

ســرانجام و پس از كش وقوس هاى فراوان 
و دعواهاى رســانه اى مديران ذوب آهن و 
راه آهــن، ارديبهشــت 97، بازرس معتمد 
وزارت راه و شهرسازى، كيفيت ريل توليدى 
ذوب آهن را تأييد نمود و خرداد 96، راه آهن 
اولين محمولــه ريل را از ذوب آهن تحويل 
گرفت. معــاون بازاريابى ذوب آهن، 27 تير 
97 بيان داشت كه محموله دوم ريل نيز در 
حال توليد است كه به محض اعالم آمادگى 

حمل توسط راه آهن، تحويل خواهد شد.

 ناتمامى برخى محورهاى مهم ريلى
به گفته خادمــى، در حال حاضر بيش از 
3400 كيلومتر خط ريلى جديد در كشور 
در حال اجراست؛ اّما بايد اذعان نمود كه 
همه اين خطوط درجه اهميت يكســانى 
ندارنــد و انتظار مى رود كــه محورهاى 
راهبردى و ترانزيتى ريلى هم چون محور 
ســرخس - چابهار، محور خواف - هرات، 

محور كرمانشاه - خسروى، محور رشت - 
آستارا و محور شلمچه - بصره از توجه و 

پيشرفت بيشترى برخوردار باشند. 

 مسكن اجتماعى؛ در پيله وعده ها
وزير راه و شهرسازى در آبان سال 92 با 
تأكيد بر توقف طرح مسكن مهر، از شروع 
طرح جديدى به نام «مسكن اجتماعى» 
با هدف حمايــت از گروه هاى كم درآمد 
خبر داد. دولت قصد داشــت ساالنه در 
تأمين 100هزار واحد مسكونى در قالب 
اين طرح مشاركت نمايد. لكن باگذشت 
بيش از چند ســال از وعــده دولت، اين 
طــرح تاكنون عملياتى نشــده اســت. 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازى باز هم 
ديوارى كوتاهتر از ديــوار بهانه «كمبود 
منابع مالــى» پيدا نكردنــد و مهم ترين 
اجرايى نشــدن طرح مســكن  دليــل 

اجتماعى را كمبود منابع مالى دانستند.

 سراب توليد و عرضه مسكن
ازجملــه مهم ترين سياســت هاى بخش 
مســكن وزارت راه  و شهرسازى در چند 
سال گذشــته عدم ورود به حوزه ساخت 
و توليد مسكن بوده است. آخوندى معتقد 

اســت بدون شك دولت نبايد تحت هيچ 
شــرايطى در حوزه ساخت وساز وارد شود 
و اگر قرار باشــد عملكرد دولت با ساخت 
خانه اندازه گيرى شود، دولت نبايد حتى 
يك واحــد خانه بســازد. افزايش قيمت 
مسكن به دليل ناهماهنگى ميان عرضه 
و تقاضا، يكى از چالش هاى مطرح درباره 
سياست  فوق است. اين در حالى است كه 
بر اساس طرح جامع مسكن مقررشده بود 
در هرسال يك ميليون و پنجاه هزار واحد 
مسكونى در كشور ساخته شود كه وزارت 
راه مشخص نمى كند كه اين برنامه ريزى 

چگونه بايد تحقق يابد.

زمستان «مسكن مهر» و پاييِز تحويل...
آبان ماه ســال 92، دستور توقف ساخت 
و  راه  وزارت  ســوى  از  مهــر  مســكن 
شهرسازى وقت صادر شد. اگرچه به گفته 
قائم مقام وزير راه و شهرسازى در مسكن 
مهر، بهمن ماه سال 94، اتمام طرح مسكن 
مهر در كشور تا پايان سال 95 از تأكيدات 
رئيس جمهورى و وزير اســت، ولى اتمام 
ساخت واحدهاى مسكن مهر تا پايان سال 
95 كه هيچ، اين پرونــده تا به امروز هم 
بسته نشده است و همواره حواشى مسكن 
مهر بيشــتر از متن آن بوده و متقاضيان 
همچنان در انتظار مسكن خود نشسته اند. 

 ناِز وزارت راه براى راه اندازى 
سامانه ملى امالك و اسكان كشور

طبق سرشمارى ســال 95، بيش 2/58 
ميليون واحد خانه خالى در كشور وجود 
دارد كه اين مسئله خسارت هاى بسيارى 
را بر اقتصاد كشور وارد آورده است. وزارت 
راه و شهرســازى موظف شد كه ظرف 6 
ماه (تا بهمن ماه 94) «سامانه ملى امالك و 
اسكان كشور» را راه اندازى كند تا مشكلى 
براى شناســايى خانه هــاى خالى وجود 
نداشته باشد و با اخذ ماليات بر خانه هاى 
خالى امكان احتكار مسكن توسط دالالن 

و ســوداگران از بين بــرود. لكن تاكنون 
ســامانه مذكور عملياتى نشــده است و 
وزارتخانه به هر نحــوى مى خواهد از زير 

اين وظيفه شانه خالى كند.

سوداگران مسكن، سرخوش 
از خأل ماليات بر عايدى سرمايه 

ماليات بــر عايــدى ســرمايه از جمله 
افزايش  بــراى  پيشــنهادى  راهكارهاى 
شــفافيت حوزه زمين و مسكن و كاهش 
ســوداگرى هاى ايــن بخش محســوب 
مى شود. با وجود اهميت اين ابزار قانونى 
در جلوگيــرى از ســوداگرى هاى حوزه 
مســكن و به دنبال آن هدايت نقدينگى 
اين بخش به سمت توليد و عرضه پايدار، 
وزير راه و شهرسازى در ارديبهشت 93 با 
ارسال نامه اى به رياست مجلس خواستار 
عــدم تصويــب ورود ماليات بــر عايدى 
ماليات هاى  به اليحه اصــالح  ســرمايه 
مستقيم شد. نتيجه آنكه ماليات بر عايدى 
ســرمايه به تصويب مجلس نرسيد و اين 
ابزارِ كارآمد بى استفاده ماند. هنوز كه هنوز 
اســت اقدامى عملى در اين راستا صورت 
نگرفته كــه از نقاط ضعــف وزارت راه و 

شهرسازى است.

گزارش عملكرد وزارت راه و شهرسازى در سال اول دولت دوازدهم

راهى كه به مسكن نرسيد  افزايش 50درصدى قيمت 
مواد اوليه شيرينى 

ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، 
قنادى و كافه قنادى در خصوص افزايش قيمت 
مواد اوليــه قنادى ها گفت: در تمام مواد اوليه 
خريدارى شده، باالى 50 درصد افزايش قيمت 
داشتيم. بهره مند افزود: روغن هر 16 كيلويى را 
با قيمت 100 هزار تومان در بازار تهيه مى كنيم 
كه بسختى هم يافت مى شود. پسته كه دو ماه 
پيش كيلويى 70 هزار تومان توسط قنادى ها 
خريدارى مى شد در حال حاضر به 280 هزار 

تومان رسيده است.

سود امسال سهام عدالت 
5000 ميلياردى شد 

ســازمان  معــاون  خانــى،  داوود  فــارس: 
خصوصى سازى گفت: تاكنون سود نقدى مجامع 
ســال مالى 96 ســهام عدالت به حدود 4000 
ميليارد تومان رسيده و انتظار مى رود، با احتساب 
سود نقدى مجمع امسال هلدينگ پتروشيمى 
خليج  فــارس اين رقــم مطابق بــا رويه هاى 
سوداورى شركت هاى مشمول به5000 ميليارد 

تومان در سال جارى افزايش يابد.

بندر چابهار موضوع اصلى 
نشست ايران،افغانستان وهند 
اقتصاد: نشســت سه جانبه ايران، افغانستان و 
هند 18تا21 شهريور با محور اصلى پروژه چابهار 
برگزار مى شود، اين نشست سه جانبه براى آينده 
روابط ايران و هند بسيار مهم است. اين مذاكرات 
در ســطح وزير امــور خارجه، حــول و حوش 
بازسازى افغانستان و اتصال هند به افغانستان از 

طريق بندر چابهار و ايران خواهد بود.

مسكن در مرداد 52 درصد 
گران شد

مهر: بر اســاس اعالم دفتــر برنامه ريزى و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى، قيمت 
هر مترمربع واحد مسكونى در تهران به طور 

ميانگين به 7/4 ميليون تومان رسيده است.
بر اســاس اين خبر، ميانگين هر متر مربع 
واحد مسكونى در مرداد ماه سال گذشته 4 
ميليون و 862 هزار تومان تعيين شده بود كه 
اين شاخص در مدت مشابه سال جارى به 7 
ميليون و 430 هزار تومان رســيده است. به 
عبارت ديگر قيمت مسكن در تهران در مرداد 
ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بيش 

از 52 درصد رشد داشته است.

لغو قيمت گذارى دستورى 
محصوالت پتروشيمى در بورس

اقتصاد: معاون سابق سازمان بورس گفت: 
قيمت گذارى دستورى محصوالت فوالدى 
و پتروشيمى كه به داليل نامشخصى تا اين 
لحظه ادامه پيدا كرده است در شهريور ماه و 
تا حداكثر چند هفته ديگر لغو خواهد شد. 
محمود رضا خواجه نصيرى افزود: گذر زمان 
به ما اثبات خواهد كرد كه اقتصاد با دستور، 

بخشنامه و دستورعمل به ثبات نمى رسد. 

هشدار درباره خريد كاالهاى 
اساسى از مرزها 

ايسنا: وحيد شقاقى شــهرى اقتصاددان و 
عضو هيئت علمى دانشگاه خوارزمى، با اشاره 
به اعالم جديد دولت مبنى بر حمايت ارزى 
از 25 قلم كاالى اساسى اظهارداشت: با اين 
وجود در حــال حاضر هم در مناطق مرزى 
و مناطق آزاد، برخى از همســايگان ما وارد 
بازارهاى ما شده و عمالً كل مواد غذايى را از 
مغازه ها خريدارى مى كنند. شما تصور كنيد 
يك خارجى با يك دالر بــه اندازه 11 هزار 
تومان با خودش كاال مى برد. در مناطق مرزى 
مشترك با ارمنستان، آذربايجان، افغانستان 

وعراق اين اتفاق در حال رخ دادن است.

ردپاى شركت هاى لوازم 
خانگى در گرانى ها  

اقتصاد: در حالى كه قيمت لوازم خانگى از 
فروردين ماه امسال تاكنون بيش از 50درصد 
افزايش يافته است محمد طحان پور رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگى تهران 
گفت: مغازه داران و فروشگاه ها، لوازم خانگى 
را براساس فهرست قيمت شركت ها عرضه 
مى كنند و شركت ها هم به صورت هفتگى 

قيمت لوازم خانگى را افزايش مى دهند. 

خبر

 مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازى 
باز هم ديوارى 
كوتاهتر از ديوار 
بهانه «كمبود منابع 
مالى» پيدا نكردند 
و مهم ترين دليل 
اجرايى نشدن طرح 
مسكن اجتماعى را 
كمبود منابع مالى 
دانستند

بــــــــرش

رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، ايلنا: رئيس اتحاديه دارندگان شيرينى فروشى، 

گران شد

 مقدار افزايش طول خطوط ريلى اصلى( منبع: سالنامه هاى آمارى راه آهن)

مهدى غالمى، كارشناس مسكن


