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یک کارشناس مسکن معتقد است 
تهران پیشــانی مســکن ایران است و 
بسنده کردن به ساخت خانه نمی تواند 
بحران بزرگی به نام مسکن را در کشور 

برطرف کند.
 تعداد مستاجران تهران، پایتخت 
پرجمعیت ایــران در حالی از شــمار 
مالکان فراتر رفته است که سال 1386، 
رییس جمهور وقت وعده خانه دار شدن 
تمامی مستاجران ایران را داده و با هدف 
تحقق این وعده طرح مســکن مهر را 

کلید زد. 
 محمــود احمدی نژاد شــعارهای 
بزرگی را در عرصه مسکن مطرح کرد و 
با کلید زدن مسکن مهر و ثبت نام از بیش 
از دو میلیون متقاضی، به عقیده بسیاری 
از کارشناسان بزرگترین طرح مسکنی 
دولتی جهان را کلید زد تا به زعم خود 
شمار مستاجران ایرانی را به صفر برساند. 
برای تحقق این هدف پول پرقدرت بانک 
مرکزی در اختیار مجریان قرار گرفت 
تا در سال های پس از آن بی سابقه ترین 
نوع تورم نیز در ایران تجربه شود و این 
چنین بود که حاال از پس گذشــت 14 
سال و اجرای ســومین طرح مسکنی 
در سال 1400 ، هنوز شمار مستاجران 
پرتعداد است و در پایتخت ایران ، تعداد 
مستاجران از مالکان بیشتر شده است. 

 وضعیت تهران وضعیتی استثنایی 
است. موج مهاجرت به این کالن شهر 
در بسیاری از سال  ها حتی اگر کند شده، 

متوقف نشده است . 
 پایتخــت پرجمعیت ایــران که از 
ترافیک، جمعیت باال و کمبود آب و ... در 
رنج است، طبق  آخرین داده های آماری 
سازمان آمار ایران بیش از 14 میلیون 
نفر را در خود جای داده است. به عبارت 
دیگر برآوردها نشان می دهد که استان 

تهران با 16 شهرستان، 43 شهر و 1036 
روستا به جمعیت 14 میلیون و ۵ هزار و 
۵۷۲ نفر در سال 13۹۹ رسیده است. 
طبق این آمار  تعداد افراد باالی 1۵ سال 
استان تهران هم اکنون به 10 میلیون و 

614 هزار و ۵3۷ تن می رسد.
البته از ایــن جمعیت، حــدود ۹ 
میلیون نفر در شــهر تهران ومابقی در 
4۲ شهر دیگر تهران ســکونت دارند.  
براساس اعالم رسمی ساالنه ۲۵0 هزار 
نفر به جمعیت تهران افزوده می شود. 
مسعود شفیعی در این باره گفته  سالی 
حدود ۲00 تا ۲۵0 هزار نفر به جمعیت 
اســتان تهران اضافه می شــود، یعنی 
هرســال یک شهرســتان را به استان 
تهران اضافه می کنیم. استان تهران در 
سال ۹8 جمعیتی بیش از 13 میلیون و 
۷۵0 هزار نفر داشته است. این عدد در 

سال ۹۹ بیش از ۲۵۵ هزار نفر افزایش 
و نسبت به سال ۹۵ افزایش ۷۵0 هزار 

نفری را نشان می دهد.
این آمار و موج مهاجرتی اعالمی دو 
نشانه را در خود داراست. اینکه بسیاری 
از افراد در جســتجوی فرصت شغلی 
بهتر و یافتن موقعیــت کاری و زندگی 
راهی تهران می شــوند و در این عرصه 
حتی اگر مالک مســکنی در شهر خود 
باشند در تهران در قامت مستاجر ظاهر 
می شوند. نشــانه دوم نیز ناکارکردی 
سیاست های منطقه ای و روشن شدن 
نتایج تمرکزگرایی بیش از حد است که 
سبب شده نزدیک یک شششم جمعیت 
ایران در پایتخت ساکن شوند. این بدان 
معناســت که اگر قرار باشد برای تمام 
مستاجران تهرانی خانه ساخته شود، 

تهران دیگری الزم است برپا گردد . 

مشکل، تنها مسکن نیست 
 بســیاری از کارشناسان معتقدند 
بحران اقتصاد ایران تنها ریشه در مسکن 
ندارد و اتفاقا تمرکزگرایی از یک ســو 
و نبود فرصت شــغلی در بســیاری از 
استان های کشــور از سوی دیگر عامل 
مهم مهاجرت افراد به تهران شده است. 

 محمود اوالدی مقدم در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« در این خصوص گفت: 
تهران به نوعی پیشانی مسکن در ایران 
تلقی می شــود. وقتی بنا بر اعالم های 
رسمی ساالنه نزدیک به ۲۵0 هزار نفر 
ساکن تهران می شوند، طبیعی است که 
عرضه و تقاضای مسکن بر هم می خورد و 
قیمت ها در تهران چه در بخش اجاره بها و 
چه در بخش خرید و فروش رشد می کند. 
به تبع تهران، قیمت در سایر استان ها و 
شهرها نیز افزایش می یابد و همین مساله 

سبب می شود با تورمی فزاینده روبرو 
شــویم. وی تجربه دخالت دولت ها در 
عرصه ساخت و ساز را تجربه ای شکست 
خورده ارزیابی کرد و گفت: من معتقدم 
با ورود دولت ها معدود شــرکت های 
ساخت  وساز سرپا و کیفی ســاز نیز از 
میان می روند و مطمئنا ما در سال های 
آینده با بافت فرسوده یا به نام مسکن مهر 
مواجه هستیم که در بدترین موقعیت ها 
مکان یابی شده و حریم شهرها را از میان 
برده است. در شرایط فعلی نیز انبوهی 
واحد مسکونی در اطراف تهران در کوه 
ها و تپه ها در حال ســاخت است یا به 
اتمام رسیده که در طوالنی مدت تنفس 

گاه های تهران را تهدید می کند . 
 وی با تاکید بر اینکه تنها بســنده 
کردن به ساخت مسکن برای حل مشکل 
مانند آن است که کسی به جای تعمیر 
لوله شکسته آب مداوم، آب تانکری به 
لوله تزریق کند، گفت: اگــر ده ها برابر 
تعداد کنونی مسکن ســاخته شود اما 
شغل متناسب با آن و فضای آموزشی، 
فرهنگی، تفریحی و... متناســب برای 
ســاکنان این خانه ها ایجاد نشود، آنها 
با مهاجرت بــه تهران بحرانــی را رقم 
می زنند که در حال مشاهده آن هستیم 
و سیاستگذار باید سیگنال های منفی 

آن را دریابد . 
 چرا اجاره کمرشکن شد؟

اوالدی مقدم تاکید کرد: در ســال 
های اخیر بارها شاهدیم دولت ها با ورود 
تعزیراتی به بازار مسکن در صدد هستیند 
که فضا را مدیریت کنند اما نتیجه تعیین 
ســقف برای افزایش اجاره و همچنین 
پرداخت وام ودیعه مسکن چیزی جز 
رشد فراینده قیمت ها نبوده به طوری که 
حتی آمارهای رسمی نیز نشان می دهد 
که میزان افزایش اجاره بها از ۵0 درصد 
در آذرماه فراتر رفته است که این امر به 
فقیرتر شــدن طبقه متوسط مستاجر 

در پایتخت و سپس در سایر شهرهای 
ایران منجر می شود . رشد اجاره بها در 
پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.4 درصد 
بود آذرماه امسال به ۵1.۲ درصد رسیده 
است. رقم رشد اجاره بها در کل کشور 
از 3۲.4 درصد در آذر ســال گذشــته 
اکنون به ۵4.۲ درصد در آذر امســال 
رسیده است.طبق گزارش های مرکز 
ملی آمار در ســال های 13۹۵ و 13۹6 
سهم مسکن از هزینه خانوار 44 درصد 
بود که در ســال 13۹۷به 46.8 درصد 
و در سال 13۹8 به 4۹.۹ درصد رسید. 
این عدد در ســال های 13۹۹ و 1400 
بین ۵۵ تا 60 درصد از هزینه خانوار را 
به خود اختصاص داد و به اذعان رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اکنون 60 
تا ۷0 درصد هزینه خانوار خرج هزینه 

مسکن می شود.
به نظر می رسد دولت سیزدهم برای 
غلبه بر بحران مسکن باید طرحی تازه 
و کاربــردی را در نظر گیرد چرا که تنها 
ساخت مســکن بدون در نظر گرفتن 
فضای شــغلی و ... در تمامی شهرهای 
ایران ، نمی توانــد متضمن حل بحران 

باشد. 

مستاجران قد کشیدند، مالکان آب رفتند

بحران در پیشانی مسکن 
کارشناس حوزه مسکن در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
با ورود دولت ها معدود 

شرکت های ساخت  وساز 
سرپا و کیفی ساز نیز از 

میان می روند و مطمئنا ما 
در سال های آینده با بافت 

فرسوده یا به نام مسکن 
مهر مواجه هستیم که 
در بدترین موقعیت ها 

مکان یابی شده و حریم 
شهرها را از میان برده است

خبر

یک تحلیلگر فضای مجازی با اشــاره به ایکه 
ایرانی ها ماهانه هزاران میلیارد تومــان در بازار 
رمزارز معامله می کنند،گفت: درســت است که 
برای برخی از مراودات مالی به صورت موردی از 
رمزارزها استفاده شده اما نباید تصور بر این باشد 
که با مجوز دادن به رمزارزها می توانیم مســئله 
تحریم ها را برطرف سازیم و این گونه نیست که به 
ایران اجازه دهند همواره برای دور زدن تحریم ها از 

رمزارزها بهره ببرد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته رئیس قوه قضائیه 
در جلسه شورای عالی این قوه با بیان اینکه ممکن 
اســت موضوع رمزارزها در آینده دارایی مردم را 
تهدید کند، از بانک مرکزی خواســت درباره این 
موضوع نظر شــفاف خود را ارائه دهد. محسنی 
اژه ای در این نشســت با اشــاره به اینکه موضوع 
رمزارزها ممکن است در آینده دارایی های مردم 
را تهدید کند و برای دولت دردســرآفرین شود، 

گفت: دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مأمور 
هستند تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در 
قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف 
دستگاه های مختلف در این رابطه شفاف سازی 
کند.در همین زمینه یک تحلیلگر فضای مجازی در 
گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: صحبت های آیت اهلل 
اژه ای و دستور ایشان مبنی بر روشن شدن تکلیف 
وضعیت رمزارزها را باید به فال نیک گرفت. معتقدم 
تا زمانی که ســاختاری برای رمزارزها در کشور 

شکل نگیرد، باید شاهد بروز تبعات آن باشیم.
نوید آقایی تأکید کرد: امیدوارم صحبت های 
روز گذشــته رئیس دســتگاه قضا از منظر وجه 
ایجابی فناوری های نوین مورد توجه قرار گیرد، نه 
وجه سلبی آن. به یاد داشته باشیم که اگر برخورد 
با رادیــو، تلویزیون، ویدئو و ماهــواره جواب داد، 
برخورد با این اتفاقات نوین در فضای مجازی هم 

جواب می دهد.

این تحلیلگر فضای مجازی با اشاره به گردش 
مالی بازار رمزارز در ایران گفت: واقعیت این است 
که صدها هزار نفر در کشور درگیر بازار رمزارزها 
شده اند و با اعداد قابل توجهی در این حوزه مواجه 
هستیم. گردش مالی در بازار رمزارزها در کشور 
مطابق برخی گزارش های غیر رسمی، روزانه به 
بیش از چند صد میلیارد تومان رســیده است. 
این اعداد و ارقام و گردش مالی ســنگین نشان 
می دهد که باید این حوزه را جدی گرفت و برای 
این موضوعات هرچه سریع تر تصمیم گیری کرد.

به گفته این مدرس دانشگاه باید توجه داشته 
باشیم بخش عمده ای از مشکالتی که امروز با آن 
مواجه شده ایم و تجمعات و اعتراضات افرادی که 
در این بازار به دام کاله بــرداران افتاده اند، به این 
دلیل بوده که قاعده  مشخص و روشنی در کشور 
برای این موضوع نداریــم و پیش بینی های الزم 

را نکرده ایم .

وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی طی چند 
سال گذشته جلســات متعددی با بانک مرکزی 
و سایر دستگاه های مسئول در این حوزه برگزار 
کرده که خروجی روشنی نداشته و همین شرایط 
باعث شده تا رئیس قوه قضاییه نسبت به تبعات 

نابه سامانی بازار رمزارزها هشدار دهد.
آقایی با بیان اینکه بازار رمزارزها غیرقابل انکار 
است و نمی توان آن را نادیده گرفت، اظهار داشت: 
در دنیای امروز موضوع از بازار رمزارز فراتر رفته و با 
متاورس مواجه هستیم اما در این شرایط نه تنها 
به سمت قاعده مند کردن و قانون گذاری و حتی 
پذیرش این موضوع حرکت نکرده ایم بلکه کار به 
جایی رسیده تا مقامات ارشد قضایی در این زمینه 

هشدار دهند.
وی با اشــاره به طرح بانــک مرکزی مبنی بر 
راه اندازی رمزارز ملی اظهار داشــت: اینکه بانک 
مرکزی اعالم کرده هر کشوری رمزارز مربوط به 
کشور خود را دارد و رمزارز ملی در سایر کشورها 
هم رایج است، حرف چندان غلطی نیست اما این 
رمزارزها، جریان اصلی بازار رمزارزها نبوده و بین 
فعاالن این حوزه چندان مصطلح نیستند و ما با 

موضوع بسیار متفاوت تری مواجه هستیم. برداشت 
من از اظهارات مقامات بانک مرکزی و طرحی که 
از آن به عنوان رمزارز ملی سخن گفته اند، خدمات 

مالی ای است که قرار است در بستر وب ارائه شود.
این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه 
ایده بانک مرکزی برای رمز ارزملی چندان روشن 
نیســت، گفت: طبق گفته معاون بانک مرکزی، 
اسکناس پشتوانه رمز ارزملی می شود. معتقدم 
آنچه که بانک مرکزی از رمزارز ملی و کلیات آن 
ارائه داده چندان قابل عملی شدن نیست و تاکید 
دارم که رمزارز ملی صرفا یک موضوع مالی نیست.

یک تحلیلگر فضای مجازی:

ایرانیانماهانههزارانمیلیارددربازاررمزارزمعاملهمیکنند

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

حداقلحقوقسربازان
۳تا5میلیونتومانشد

ییــس  ر یــب  نا
کمیســیون تلفیــق 
الیحه بودجه 1401 از 
مصوبه این کمیسیون 
بــرای افزایش ســه 
برابری حقوق سربازان 

خبر داد و گفت که سال 1401، هیچ سربازی کم تر 
از 3 میلیون و 3۵0 هزار تومــان دریافتی نخواهد 
داشت.به گزارش ایســنا، سید محسن دهنوی در 

توئیتر نوشت:
»طبق مصوبه امروز ما در کمیســیون تلفیق، 
حداقل حقوق سربازان در ســال آتی به 3 میلیون 
و 3۵0 هزار تومان خواهد رســید. حقوق ماهیانه 
ســربازان متاهل نیز ۵ میلیون تومان خواهد شد. 
به طور میانگین، حقوق سربازان نسبت به امسال 3 

برابر می شود تا بخشی از آالم این عزیزان التیام یابد.
لذا حقوق سربازان مجرد غیرعملیاتی معادل 
60درصد یک پایور، ســربازان مجــرد عملیاتی 
معادل ۷۵درصد یک پایور و سربازان متاهل معادل 
۹0درصد یک پایور خواهد شد.«پارسال، متوسط 

حقوق سربازان 300 هزار تومان بود.
    

قیمترسمیمرغچقدراست؟
ایسنا- مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
با بیان اینکه قیمت مرغ گرم برای مصرف کنندگان 
۲8 تا 31 هزار تومان اســت، گفــت: فروش مرغ با 
قیمت های باالتر گرانفروشی بوده و دستگاه های 
نظارتی باید با آن برخورد کنند.حبیب اسداهلل نژاد 
در پاسخ به این ســوال که قیمت مرغ در بازار باید 
چقدر باشــد؟ گفت: قیمت مرغ زنده در بازار 1۷ 
هزار و ۵00 تا 1۹ هزار و۷00 تومان است، بنابراین 
مرغ گرم بایســتی با قیمت ۲8 تا 31 هزارتومان به 
مصرف کنندگان عرضه شود.وی ادامه داد: دولت 
قیمت مصوب مرغ را 31 هزار تومــان اعالم کرده 
و فروش مرغ بیش از 31 هزار تومان گرانفروشــی 
اســت.مدیرعامل اتحادیــه مرغداران گوشــتی 
اضافه کرد:وظیفه دســتگاه های نظارتی برخورد 
با واحدهایی است که تخلف می کنند و مرغ نباید 
در هیچ فروشگاهی در کشور بیش از 31 هزارتومان 
فروخته شــود، زیــرا قیمت در نظر گرفته شــده 
بیشترین حاشیه سود را برای واحدهای صنفی دارد.

    
یکخبرموثقدرباره

قیمتانواعنانتاپایانسال
ایمنا- بیژن مقدم 
در رابطه با خبری که 
در یکی از رســانه ها 
مبنی بر گران شــدن 
نان منتشر شده است، 
اظهار کرد: نان گران 

نشده اســت و قیمت آن تا پایان ســال تغییری 
نخواهد کرد.رئیس اتحادیه نانوایان تهران افزود: 
اکنون قیمت نان هر قرص لواش ماشینی گردان با 
چانه 160 گرمی بر اساس نرخ دولتی ۵00 تومان 
و بر اســاس نرخ آزاد 6۵0 تومان است، همچنین 
قیمت نان بربری با چانه 600 گرمی در نوع دولتی 
هزار و 800 تومان و در نوع آزاد دو هزار و ۵00 تومان 
است که اگر کنجدی باشد هزار تومان بر قیمت آن 
افزوده می شود.رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: 
عالوه بر این قیمت هر قرص نان تافتون گردان با 
چانه 160 گرمی دو قیمت ۵00 و 6۵0 تومانی و 
با چانه ۲۲0 گرمی دو قیمــت ۷00 و هزار تومان 
دارد. همچنین هر قرص نان تافتون تنوری با چانه 
۲۵0 گرمی ۹00 تومان به نرخ دولتی و هزار و ۲00 

تومان به نرخ آزاد است.
    

شرایطدریافتوام
۱۰۰میلیونتومانیاعالمشد

قرن نو- بانــک مرکزی از شــرایط دریافت 
تسهیالت زیر 100 میلیون تومان با اعتبار سنجی 
خبر داد.مدیر روابط عمومی بانــک مرکزی در 
توییتی شــرایط دریافت تســهیالت زیر 100 
میلیون تومان با اعتبارسنجی را تشریح کرد.طبق 
گفته مصطفی قمری وفا، شــرایط دریافت وام تا 
100 میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه 
وزارت اقتصاد به شرح زیر است:دریافت وام تا ۵0 
میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق ودریافت 
وام تا 100 میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق 
همراه با چک یا سفته.براساس اعالم بانک مرکزی، 
جامعه هدف پرداخت تســهیالت خــرد بدون 
ضامن به عبارت اســت از شاغالن و بازنشستگان 
نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های معتبر 
بخش خصوصی کــه حقوقشــان در بانک های 
زیر مجموعــه وزرات اقتصاد پرداخت می شــود 
و همچنین شاغالن، بازنشســتگان و مستمری 

بگیران دستگاه های دولتی. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
دولت نباید بنگاهداری کند، گفت که ســهام 
دولت در دو شرکت ســایپا و ایران خودرو به 

صورت بلوکی واگذار می شود.
به گزارش خبرآنالین، سید رضا فاطمی امین 
در جلسه علنی در پاسخ به سوال حسن نوروزی 
نماینده رباط کریم دربــاره علت عدم تعیین 
مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا توسط 
سهامداران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مایل نیست که بنگاهداری کند ما معتقدیم 
نباید دولت بنگاهداری داشته باشد و در همین 

راستا هم برنامه هایمان را پیش می بریم.
وی ادامه داد: سهام شــرکت ایران خودرو 
بدین ترتیب است که هشت درصد سهام برای 
بانک های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد 
سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ شرکت شرکت 
کروز، ســه درصد صندوق بازنشستگی، پنج 
درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد خود ســهامداران 

هســتند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه 
کرد: مجمع شرکت ایران خودرو مردادماه سال 
13۹۹ برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع 
بانک های صادرات و ملت ســهامدار نبودند 
تشکیل جلسه مجمع به صورت قانونی بود که 
اگر خدشه ای به آن وارد می شد سازمان بازرسی 

به آن ورود پیدا می کرد.

وی ادامه داد: درباره شــرکت سایپا همین 
روند اســت؛ 1۷ درصد ســهام برای سازمان 
گســترش و نوســازی، 1۵.6 برای صندوق 
بازنشســتگی و فوالد، 40 درصــد هم خود 
سهامداری است که پدیده نادرستی است در 
شرکت ســایپا هم مجمع ترکیبی انتخاب و 

مدیرعامل و هیات مدیره تعیین شدند.
وی ادامــه داد: روال برگزاری مجامع در دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا قانونی بوده، ما تاکید 
داریم که نباید دولت به عنوان سرمایه گذار در 
این شرکت ها باشد؛ به همین خاطر می خواهیم 
سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم؛ ان شاءاهلل این 

کار در اسرع وقت انجام می شود.

وزیر صمت دربــاره نحــوه قیمتگذاری 
خودروها گفت: نحوه قیمت گذاری شــورای 
رقابت کاری کرد که شــرکت هایی که بر پایه 
واردات بودند، سود کردند و شرکت هایی که بر 
پایه تولید بودند، زیانده شدند. این امر به دلیل 
نظام قیمتگذاری اســت که باید هر چه زودتر 

مسئله حل شود.
فاطمــی امین بــا اشــاره بــه وجود 
چالش هایی در سایر صنایع از جمله غذایی، 
نســاجی، لوازم خانگی گفت: خوشبختانه 
توانستیم با موفقیت مسائل را در سایر صنایع 
حل کنیــم، در روز رأی اعتمــاد قول دادم 
قیمت ســیمان به قبل از گرانی ها بازگردد 

و عده ای گفتند در این کشــور امکان ندارد 
کاالیی گران شــود و دوباره ارزان شود، اما 
دیدیم در بازه یک ماهه قیمت ســیمان به 
قبل از گرانی ها بازگشت و تا به امروز بازار آن 
با ثبات بوده است. در زمینه فوالد نیز همین 
گونه رفتار شد، قیمت ورق و میلگرد با وجود 
قطعــی کار و بکارگیری یک ســوم از توان 
تولید فوالد مبارکه ثابت ماند. با وجود اینکه 

دالر به 30 هزار تومان هم رسید.
وی خاطرنشان کرد: برای مدیریت صنعت 
خودرو ۹ پروژه تعریف شــده، در سال 1401 
احیای اولیه صنعت خودرو را خواهیم داشت 
و به تولید 6000 دســتگاه می رسیم، در سال 
140۲ سرمایه گذاری بیشــتر می شود و در 
نهایت در سال 1404 صنعت خودرو به رشد 
افتخارآفرینی خواهد رسید. بنابراین باید گفت 
برای حل مسائل صنعت خودرو به دو سال زمان 

نیاز داریم تا از آشفتگی خارج شویم.

وعده تکراری وزیر صنعت درباره صنعت خودرو: 

سهامدولتدرسایپاوایرانخودروواگذارمیشود


