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همتی:تبعات برداشت از صندوق 
توسعه را به دولت هشدار داده بودیم

رئیــس کل بانــک 
مرکزی در یادداشــتی 
نســبت به خرید منابع 
ارزی صندوق توســعه 
ملی که آثاری مشــابه 

استفاده از پایه پولی دارد، هشدار داد. 
به گزارش توسعه ایرانی، عبدالناصر همتی در 
صفحه شخصی اینستاگرام خود با بیان اینکه همه 
افزایش قیمت ها در بهار امســال صرفاً به رشد پایه 
پولی و نقدینگی مربوط نمی شــود، نوشت: خرید 
بخشــی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت 
تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی )آنچنان 
که در بودجه ســال ۹۸ تکلیف شــد( در شرایط 
تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی 
است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض 
از بانک مرکزی خواهد بود. لــذا، بانک مرکزی به 
حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص 
آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، 
گزارش کرده بود وی تاکید کرده است:بانک مرکزی 
تمام تالش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت 
رشــد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای 
کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی 
موانع و محدودیت ها از همــه ابزارهای خود برای 
تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یک سال آینده 
استفاده می کند. به گفته وی قضاوت در خصوص 
عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط 
اقتصاد کالن و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین 
بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقالل بانک 

مرکزی باشد.
    

 شرایط ترخیص چای موجود 
در گمرکات اعالم شد

توســعه ایرانی- 
سرپرســت معاونــت 
بازرگانی داخلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعــالم کرد: با 
تصمیم شورای هماهنگی، تشدید کنترل و بازرسی، 

چای موجود در گمرکها ترخیص می شود.
، محمد رضا کالمی با اشاره به طرح تصمیمات 
اقتصادی دولت مبنی بر ترخیص کاالهای اساسی و 
ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر بدون محدودیت 
و تسهیل ورود کاال به کشــور گفت: در این راستا 
تصمیم گرفته شده که گمرک جمهوری اسالمی 
تمامی چای موجود در بنادر و گمرکها را به استناد 
این دستور صریح ریاست جمهوری و تصمیمات 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شیوه اعتباری 

سه ماهه با ارز اشخاص ترخیص کند.
    

مسکن ملی پایین تر از نرخ بازار 
عرضه می شود

توســعه ایرانی-  
معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی بــا تاکید 
بــر پیگیری سیاســت 
جداکردن بازار سرمایه 
از بازار مصرف در بخش مسکن، از عرضه واحدهای 
مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به 

متقاضیان مسکن، خبر داد.
محمود محمــودزاده در خصــوص برنامه ها و 
سیاســتگذاری های وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت ها و کاهش 
آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل 
معامله باشد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب 
است، چه پیشنهادهای دولت و چه طرح هایی که 
در مجلس در حال بررسی اســت، چنانچه زودتر 
عملیاتی و ابالغ شــوند حتماً روی بازار مســکن و 

کنترل قیمت ها، تأثیر می گذارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی 
اقتصادی متأثر از بازارهای مجاورش همچون طال 
و ارز است، توضیح داد: استراتژی دولت و مشخصاً 
وزارت راه و شهرســازی، جدا کردن بازار مصرف از 
بازار سرمایه گذاری است. محمودزاده تصریح کرد: 
وزارت راه و شهرسازی در راستای جدا کردن بازار 
مصرف از بازار ســرمایه، روی این موضوع متمرکز 
است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت 
بخش خصوصی در دست ساخت قرار دارد را با قیمت 
مناسب تر از قیمت های فعلی بازار به متقاضیان واقعی 
مسکن، عرضه کند. گفتنی است، میانگین قیمت هر 
مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی پایتخت در تیر 
امسال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون 
تومانی را تجربه کرد. خرداد امسال هر مترمربع واحد 
مسکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از ۱۹ 
میلیون تومان معامله شد که این رقم در تیر به حدود 

۲۱ میلیون تومان، افزایش یافت.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

مستاجران این روزها در صدر اخبار 
رسانه های ایران هستند. مستاجرانی 
که ســهام عدالت شــان را برای اجاره 
عقب افتاده، فروخته اند. مستاجرانی که 
به حاشیه شهر رانده شــده و یا مجبور 
به مهاجرت شــده اند و مســتاجرانی 
که اثاثیه شــان کنار خیابان قطار شده 
است. آنها قربانی بازار ناکارآمد مسکن 
در ایران هســتند و نزدیک ۲0 ســال 
گذشته جمعیت  شــان دو برابر شده 
است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 
در ســال 75 حدود ۱5 درصد ایرانی ها 
مستاجر بوده اند که این نسبت در اخرین 
سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 
در سال ۹5 به 30 درصد رسیده است. 
گرچه آمار غیررســمی این نسبت را 
بزرگتر می داند و به نظر می رسد با سقوط 
ارزش ریال در دو تا ســه سال گذشته 
تعداد زیادتری از خانــواده های ایرانی 

 به جمعیت مســتاجران پیوسته اند.
 این اتفاق در شــرایطی رخ می دهد که 
قیمت مسکن در ســه سال گذشته به 
طور میانگین ۲54 درصد رشد داشته 
است و بر اســاس آخرین گزارش بانک 
مرکزی در تیر ۹۹ میانگین قیمت هر 
مترمربع مســکن تهران به حدود ۲۱ 

میلیون تومان رسیده است. 
حاال دولت که گرفتار بحران تحریم 
و کرونا است، تالش کرده تا با وام رهن 
خانه مانع  از زمین گیری بیش از پیش 
مستاجرها شود. کابینه حسن روحانی، 
همچنین یکی یکی از طرح های مختلفی 
برای مهــار بازار مســکن پرده برداری 
می کنند. از مسکن ملی که در دقیقه نود 
عمر دولت دوازدهم جایگزین مسکن 
مهر شد تا دریافت مالیات از خانه های 
خالی و راه اندازی بورس مسکن. در این 
میان بورس مسکن با حواشی بیشتری 
مواجه شده است. موافقان بورس مسکن 
معتقدند که خرید سهام مسکن می تواند 

قدرت خریــد خانواده ها را حفظ کند و 
از آن ســمت مخالفان با اشاره به قاعده 
سودآوری در بازار ســرمایه معتقدند 
که ســهامداران به دنبال سود هستند 
و بورس مسکن موجب رشد قیمت ها 

می شود. 
 از سهام چند متر 
تا سهام چند خانه

بورس امالک و مســتغالت ۲۲ تیر 
با حضور فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد 
رونمایی شد. این پنجمین بورس ایران 
اســت و ارزش این بازار در حال حاضر 
5 هزار میلیارد تومان اســت. بر اساس 
توضیحاتی که دژپســند به زبان آورد 
قرار است بانک ها، نهادهایی مانند بنیاد 
مستضعفان، بنیاد مسکن و ... و بخش 
خصوصی برای تامین سرمایه ساخت و 
ساز از بورس کمک بگیرند و در مقابل 
افراد با هر میزان دارایی بتوانند بخشی 
از سهام پروژه های مسکونی این نهادها 
را خریداری کنند. به عنوان مثال یک 

سهامدار می تواند از یک متر تا چند واحد 
مسکونی را خریداری کند. 

مدافعان این ساز و کار معتقدند که 
خرید و فروش مسکن در بازار سرمایه، 
موجب شفافیت معامالت و جلوگیری 
از داللی می شــود و از آن سمت قدرت 
خرید خانوارها را در بازار مسکن حفظ 

می کند. 
سعید اســالمی بیدگلی، دبیر کل 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران 
به عنوان موافق بورس مســکن به یک 
برنامه رادیویی توضیح داد که در ماه های 
گذشته امالک و مستغالت رشد سرسام 
آوری داشته اند. این رشد چنان بوده که 
اگر پس انداز فردی اندازه خرید ۲0 متر 
خانه در تهران بوده و نمی توانست خانه 
بخرد، حاال قدرت خرید همان ۲0 متر را 
هم از دست داده و ممکن است با همان 

پول نتواند ۱0 متر خانه بخرد. 
او تاکید می کند که باید ابزارهایی 
وجود داشته باشــد که حداقل قدرت 

خرید فعلی مــردم را حفظ کند تا آنان 
بتوانند در آینده بــا پس اندازهای خود 
مســکن بخرند. به عبارتی ایده اصلی 
تشکیل بورس مســکن حفظ قدرت 
پولی مردم در مقابل تورم است که البته 
در این فرایند شفافیت و نقدشوندگی نیز 

بسیار مهم است.
 بورس مسکن 

موجب گرانی می شود
این در حالی اســت کــه منوچهر 
بهرویان، کارشناس اقتصاد مسکن به 
»توســعه ایرانی« می گوید که بورس 
مسکن در بازار سنتی ساخت و ساز ایران 
جوابگو نیســت. او توضیح می دهد که 
ساخت و ساز در کشورهای توسعه یافته 
توسط کمپانی های بزرگ و به صورت 
صنعتی و با پیشرفته ترین فناوری روز 
انجام می شــود. در نتیجه این شرکت 
های بزرگ تامین سرمایه شان را از بورس 
انجام می دهند اما در ایران که ساخت و 
ساز توسط بســاز و بفروش و با سرمایه 
کوچک انجام می شــود، بورس امالک 

معنی ندارد. 
ایرج رهبــر، نایب رئیــس انجمن 
انبوه ســازان اما از مخالفان سرسخت 
بورس مسکن اســت. او در این باره به 
»توســعه ایرانی« توضیح می دهد که 
ورود مسکن به بازار ســرمایه و بورس 
باعث افزایش قیمت مسکن می شود و 
چه تضمینی وجود دارد که شرکت های 
وارد شده به بورس با تامین سرمایه شان 
از سهامداران، مسکن را با قیمت ارزان تر 

بفروشند یا ثبات قیمت حفظ شود؟
او با اشاره به سایر تجربیات ناموفق 
بورس در کنترل قیمــت ها می گوید 
که ورود فوالد و پتروشیمی به بورس نه 
تنها قیمت را کاهش نداد بلکه موجب 

افزایش قیمت شد.
غفلت از گره گرانی مسکن 

تالش دولت برای مهار قیمت مسکن 
با ساز و کار بورس در حالی رخ می دهد 
که بازار مسکن ایران به شدت با کمبود 
عرضه مواجه است و همین مساله توازن 
بازار را برهم زده اســت. بر اساس اعالم 
وزارت راه و شهرســازی ساالنه به یک 

میلیون واحد مسکونی در ایران نیاز است 
اما شــمار پروانه های صادر شده برای 
ساخت و ساز به 300 تا 350 هزار فقره 
در سال می رسد و در واقع ساخت و ساز 
تقریبا معادل یک سوم نیاز بازار است. 
از آن سمت ســوداگری زمین موجب 
شده اســت که قیمت مسکن سرسام 
آور باال رود. عباس آخوندی، وزیر راه و 
شهرسازی دولت یازدهم گفته بود که 
به طور میانگین 70 درصد قیمت تمام 
شده مســکن در ایران مربوط به زمین 
اســت و این نســبت در برخی مناطق 
مانند شمال تهران تا باالی ۹0 درصد 

هم می رسد. 
قیمت زمین در ســایر کشورهای 
جهان با بند مالیاتی تحت عنوان مالیات 
بر ارزش زمین، کنترل می شود. براساس 
این قانون گفته می شود که زمین کاالی 
غیرقابل تولید و تکثیر اســت و کاالیی 
متعلق به همگان است. بنابراین نباید 
این کاال در تملک عده ای خاص باشد. 
همچنین بر اســاس مفــاد این قانون 
ارزش افزوده زمین ناشــی از توســعه 
زیرســاخت های شهری اســت که با 
مالیات تمام شهروندان ایجاد شده است. 
پس منافع حاصل از آن نباید به جیب 
زمین داران برود. این اصول موجب شده 
است که در کشورهای پیشرفته تمام 
ارزش افزوده زمین به عنوان مالیات از 
مالکان دریافت شــود و به همین دلیل 
انگیزه سوداگری زمین از بین رفته است. 
در ایران اما این بند مالیاتی مهم هرگز در 
طرح جامع مسکن جایی نداشته است و 
مجلس تاکنون از تصویب چنین قانونی 

طفره رفته است. 

کارشناسان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

بورسمسکنزمینهسازافزایشقیمتهاست
ایرج رهبر در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« با اشاره 
به سایر تجربیات ناموفق 
بورس در کنترل قیمت ها 
می گوید که ورود فوالد و 

پتروشیمی به بورس نه تنها 
قیمت را کاهش نداد، بلکه 
موجب افزایش قیمت شد

روز گذشته یک فروشــگاه بزرگ ایرانی در 
ونزوئال آغاز به کار کرد که هم از تجهیزات مدرن 
برای مقابله با کرونا بهره مند است و هم قدمی 
برای کمک به این کشور در دور زدن تحریم های 

آمریکا به شمار می رود.
به گزارش بلومبــرگ، روز گذشــته یک 
فروشــگاه بزرگ ایران در کاراکاس، پایتخت 

ونزوئال، آغاز به کار کرد. اگر چه در نگاه اول این 
مســأله از ارزش پایین خبری برخوردار است، 
اما با توجه به اینکه این فروشــگاه از یک طرف 
به تجهیزات مدرن برای مقابله با شیوع ویروس 
کرونا برخوردار اســت و از طرف دیگر یکی از 
گام های کاربردی برای بی اثر کردن تحریم های 
آمریکا علیه کاراکاس به شمار می رود بسیار حائز 

اهمیت است. در ورودی این فروشگاه تجهیزاتی 
شبیه آنچه در فرودگاه ها شاهد آن هستیم کار 
گذاشته شده و دستگاهی وجود دارد که دمای 
بدن مشتریان را در هنگام ورود اسکن کرده و 
اندازه می گیرد. از طرف دیگر مواد ضدعفونی  

کننده هم به بدن مشتریان اسپری می کند.
فروشگاه مگاســیس، انبار بسیار بزرگی در 
شــرق کاراکاس دارد و همه چیز از تایر گرفته 
تا تراکتور و مواد خوراکی در آن عرضه می شود. 
نکته اینجاست که کاالهای عرضه شده در این 
فروشگاه با لیبل فارسی و انگلیسی در دسترس 
مشتریان قرار گرفته، اما لیبل اسپانیایی زبان 
مردم ونزوئال اســت در اکثر کاالها به چشــم 

نمی خورد.

الیزا مرچان 5۲ ســاله که یکی از نخستین 
مشتریان فروشگاه به شمار می رود می گوید: 
من نوشــته روی کاالهــا را نمی توانم بخوانم، 
گشایش این فروشگاه البته طرف آمریکایی را 
هم عصبانی کرده، به گونه ای که مایکل کوزاک، 
یکی از دســتیاران وزیر امــور خارجه آمریکا 

نسبت به این اقدام واکنش نشان داده است.
وی گفت: هرگونه حضــور ایران در ونزوئال 
چیزی نیست که ما از آن خوشحال شویم ایران 
قصــد دارد در  ونزوئال حضور داشــته و به این 
کشــور کاال صادر کند. در عین حاال حجت اهلل 
ســلطانی ســفیر ایران در ونزوئال می گوید: 
علیرغم تهدیدها و تحلیل ها ایران و ونزوئال دو 

کشور برادر هستند.

فروشگاه مگاســیس تقریبا همه چیز دارد 
و حتی برخی از محصوالت عرضه شــده در آن 
نظیر غذای سگ و مواد شوینده ساخت آمریکا 

هستند.
خوآن اســکاالنال کارگر 45 ســاله ونزوئال 
در زمان حضور خود در فروشگاه می  گوید: در 
این فروشگاه خیلی محصوالت جدید به چشم 
می خورد، اما از آنجا که قیمت آنها خوب است 

ناشناخته بودن آنها برای ما اهمیتی ندارد.
در نزدیکی این فروشگاه یک بنر بزرگ وجود 
دارد که درون آن پرچم ایــران و ونزوئال کنار 
هم آمده اســت. ایران در ماه می هم با ارسال 5 
نفتکش بزرگ اقدام به تأمین سوخت مورد نیاز 
مردم ونزوئال کرد و در ماه ژوئن هم یک کشتی 
بزرگ مواد غذایی از ایران به ونزوئال رسید که 
بخش قابل توجهی از کاالهای آن قرار است در 
فروشگاه جدید ایرانی در کاراکاس عرضه شود.

ایران در ونزوئال یک فروشگاه افتتاح کرد

خبر

دبیر ســتاد تنظیم بازار در خصــوص دالیل تخصیص ۶0 
هزار تن شمش فوالدی تولیدی شرکت ملی فوالد خوزستان 

به شرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایران توضیحاتی ارائه کرد .
به گزارش تســنیم، محمدرضا کالمی، سرپرست معاونت 
بازرگانی داخلی با تاکید بر اینکه موضوع تخصیص ۶0 هزار تن 
فوالد در پی تصویب این موضوع از سوی شورای تامین استان 
خوزستان در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گرفت، تاکید کرد: 
این موضوع پس از تصویب در شورای تامین استان خوزستان برای 
اجرا به معاونت امور معادن و صنایع معدنی ابالغ شد و پس از آن به 

منظور اجرایی شدن به ستاد تنظیم بازار ارائه گردید.
وی با اشاره به اینکه در ستاد تنظیم بازار ۱4 دستگاه و سازمان 
حضور دارند، گفت: شورای تامین استان بنا به مالحظاتی با هدف 
حل بحران موجود در این شرکت چنین مصوبه ای را صادر کرده 

است. وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه مشروط به کسر مقدار 
مذکور از سهمیه کف عرضه ماهانه آن شرکت است، گفت: این 
شرکت مکلف است محصوالت تولیدی از شمش فوالدی مذکور 

را در بورس کاال عرضه کند.
وی گفت: البته پیش بینی شده است اگر شرکت ملی فوالد 
نسبت به صادرات محصوالت تولیدی حاصل از این شمش اقدام 
نماید، مطابق ضوابط بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از 

محصوالت خود اقدام نماید.
کالمی تاکید کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده ظرفیت تولید 
محصوالت نوردی این شرکت ۱۱۹ هزار تن در ماه است و نقطه 
سر به سر ۸0 هزار تن اعالم شده اما عمال این شرکت ماهیانه ۲0 
هزار تن از طریق بورس خریداری می کرد. این میزان خرید شرایط 
زیان دهی برای این شرکت ایجاد کرده بود و شورای تامین استان با 

توجه به مشکالت عدیده این شرکت و به منظور حل بحران های 
رخ داده برای کارگران چنین درخواستی را برای تصویب به ستاد 

تنظیم بازار ارائه کرد .
این مقام مسئول تاکید کرد: در نشست نمایندگان استان 
خوزستان با وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز این موضوع از سوی 

نمایندگان پیگیری شد.
گفتنی است ۶۸ درصد سهام شرکت گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران متعلق به بانک ملی و ۲7 درصد سهام آن متعلق به اموال 
تملیکی بانک هاست . از سال ۱3۹0 روند تولید این شرکت از یک 
میلیون و 3۱4 هزار تن به ۹۸ هزار تن در سال ۹7 کاهش یافت 

که این میزان تولید 7 درصد ظرفیت اسمی این شرکت است .
این وضعیت زیانی معادل 30 میلیارد تومان را در ماه به این 
شرکت تحمیل نمود و همین امر سبب شد این شرکت توانایی 

پرداخت حقوق ماهیانه 3 هزار نفر پرســنلش را که بالغ بر ۱5 
میلیارد تومان است ،نداشته باشد.

اعتراضات کارگری در استان خوزستان سبب شد سهمیه 
این شرکت در اسفند ماه سال گذشــته به ۶0 هزار تن به شرط 
خرید از بورس افزایش یابد اما به نظر می رسد با هدف تسریع در 
حل بحران این شرکت شورای تامین استان خواستار تخصیص 
۶0 هزار تن شمش فوالدی به این شرکت شده است. این اقدام 
مشروط به کسر ســهمیه ماهانه خرید از بورس از سوی ستاد 

تنظیم بازار صورت می گیرد.

پشت پرده تخصیص ۶۰ هزار تن فوالد شمش فوالدی به گروه ملی فوالد 

شورای تامین استان چرا خواستار سهمیه خاص فوالد شد؟


