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مسکن دردولت روحانی مردود شد

مرکز پژوهشهای مجلس با تشریح کارنامه دولت در بخش مسکن ،از سقوط آزاد احداث خانه ،توقف مسکن اجتماعی
و نظام اجاره داری در حد وعده و روی زمین ماندن بازآفرینی شهری خبر داد
مــرکــز پــژوهــش هـــای مجلس در گـــزارش
اخیر خود عملکرد دولت در بخش مسکن و
شهرسازی را در پنج حوزه از جمله بازآفرینی
شهری ،مسکن گروه های کم درآمد ،تولید و
عرضه مسکن و نظام اجاره داری بررسی کرد.
مفاد این گزارش در نهایت نمرات خوبی را در
کارنامه مسکنی دولت نشان نمی دهد.

گزارش اخیر وزارت صمت از قیمت کاالهای
اساسی و مهم در بهمن سال گذشته نشان
می دهد که برخی محصوالت مرتبط با گروه
شوینده و بهداشتی با رشد ماهانه تا بیش از
 10درصد روبه رو شدند و بدین ترتیب رشد
قیمت آن ها نسبت به بهمن  98تا  68درصد
نیز رسیده است .این رشد ماهانه در حالی
رخ داده است که خبرگزاری ایسنا  10دی
ماه به نقل از مدیرکل نظارت بر محصوالت
بهداشتی سازمان حمایت اعالم کرده بود
هر گونه افزایش قیمت مواد شوینده تا پایان
سال ممنوع است .بنا به این گزارش ،از اول
آبانماه  ،99قیمت خمیر دندان ،صابون،
مایع دست شویی ،مایع ظرف شویی و شیشه
پاککن ۴۰درصد و بقیه اقالم بهداشتی۳۰
درصد افزایش یافته بود.

بازخوانی بودجه ۱۴۰۰

سهم بندی دوگانه برای صندوق
توسعه ملی

بــردبــار -ســال گذشته در همین ای ــام تالش
کردیم در ستونی در صفحه اقتصادی به تشریح
ابعاد مختلف بودجه سنواتی بپردازیم و امسال
نیز همین اقــدام را سرلوحه کــارمــان کردیم تا
خوانندگان و مخاطبان همیشگی «خراسان» با
سند اصلی اداره یک ساله کشور بیشتر آشنا شوند
و البته در حد امکان از برخی تغییرات در قانون
بودجه امسال نسبت به سال گذشته نیز مطلع
شوند که در ادامه می خوانید:تبصره یک قانون
بودجهامسالباتغییریهوشمندانهنسبتبهسال
گذشته  ،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای
نفتی را به صورتی دوگانه مشخص کرده است.
به عبارت بهتر ،در صورتی که فروش نفت زیر یک
میلیون بشکه در روز باشد  ،سهم صندوق همچون
چند سال گذشته  20درصد است و درصورتی که
مازاد بر یک میلیون بشکه به فروش برسد ،سهم
صندوق به  38درصد افزایش می یابد البته نسبت
به مازاد درآمدهای حاصل از نفت و میعانات گازی
و بدون درنظر گرفتن خالص صــادرات گاز.این
در حالی است که در سال گذشته سهم صندوق
توسعه ملی از درآمــدهــای نفتی  20درصــد در
تبصره یک قانون بودجه  99تعیین شده بود و
مابهالتفاوت سهم 20درصد تعیینشده تا سهم
قانونی  36درصد صندوق توسعه ملی از محل
ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر
اجزاء در سال  ۱۳۹۹بهعنوان بدهی دولت و وام
تلقی میشد و بازپرداخت آن به صندوق با ساز
وکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی
یکند.
مشخص م 

در ســال  ،)98تحقق نیافتن شاخص یک
خانوار در واحد مسکونی ،افزایش روزافزون
اجــاره نشینی به خصوص در کــان شهرها
و شهرهای بــزرگ (نــرخ  42درصــدی اجاره
نشینی در تهران در سال  ،)98کاهش پوشش
دهــی تسهیالت بانکی از هزینه مسکن به
دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن
و ناکارآمدی پرداخت تسهیالت مسکن به
سازندگان.

▪سکونت  12میلیون نفر در حاشیه
شهرها و بافت فرسوده

این گزارش عملکرد حوزه بازآفرینی را بسیار
کمتر از اهداف برنامه ای اعالم کرده و آورده
است :کل بافت ناکارآمد کشور  152هزار
و  513هکتار است .با این حال تفاوت قابل
مالحظه ای بین اقــدامــات عملی در حوزه
بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم وجود
دارد که گــواه آن وجــود بیش از  2میلیون
و  800هــزار واحــد مسکونی در بافت های
فرسوده و حاشیه نشینی حدود  12میلیون
نفر در ایــن مناطق اســت .در ایــن زمینه به
رغم تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای
نوسازی ساالنه  10درصد بافت های فرسوده
و نیز تکلیف ورود به نوسازی ساالنه 270
محله ،متوسط تحقق این موضوع در کشور
ساالنه بین یک تا  2درصد برآورد شده است.
همچنین در این راستا ،دستگاه های اجرایی
استانی و شهرستانی موظف به تعریف بیش از
 9160پروژه به ارزش قراردادی بیش از 10
هزار میلیارد تومان بوده اند که تاکنون فقط

 2045پــروژه به ارزش قـــراردادی 2200
میلیارد تومان آغاز شده است.
▪مسکن اجتماعی ،بدون عمل؛ تکمیل
مسکن مهر با کندی

این گزارش در بخش دوم« ،تامین مسکن گروه
های کم درآمــد» را از جمله مــواردی دانسته
که در حوزه مسکن و شهرسازی ،از اجرای آن
طبق قانون برنامه ششم استنکاف یا ناقص
اجرا شده است .بر این اساس ،مسکن حمایتی
که پس از فرمایش های رهبر انقالب مبنی بر
این که انتقاد صرف از مسکن مهر بی فایده
است و دولــت باید بــرای آن جایگزینی ارائه
دهد ،طراحی شد ،عم ً
ال با اقدام درخوری از
سوی دولت همراه نشد .در این طرح برنامه
ریــزی بــرای اجــرای ساالنه  100هــزار واحد
مسکونی از سال  1396تا  1400انجام شده
بود .گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان

بازیباکلماتبرایتکذیبچاپپول
وزیــر اقتصاد در واکنش به خبر چاپ پول از
سوی بانک مرکزی تاکید کرد که دولت حتی
یک ریــال هم از ایــن بانک استقراض نکرده
است.به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،فرهاد
دژپسند ،وزیــر اقتصاد و دارایــی در واکنش
به خبر چــاپ پــول توسط بانک مرکزی طی
سال گذشته و استقراض دولت از این بانک
بــرای اجــرای قانون بودجه ســال  ۹۹گفت:
دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹
از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک
مرکزی تنها بــرای ایفای تعهدات برخی از
اجزای بودجه ،ارز را خریداری و در مقابل پول
تزریق کرده است.وی ادامه داد :به عنوان مثال
بر اساس تبصره  ۴بودجه سال  ۹۹صندوق
توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این
تعهدات را ایفا میکرده است اما ارزی را که در
خارج از کشور داشته  ،نتوانسته به داخل
منتقل کند تا قابل معامله شود ،بنابراین
بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری
و در اِزای آن به دستگا ههایی
که باید از آن محل پول واریز
مــــیکــــرده ،وجـــوهـــی را
پــرداخــت کرد.دژپسند
اظهار کرد :بر این اساس
موضوع کام ً
ال متفاوت از

این است که بگوییم دولت برای تأمین مالی
خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این
دو موضوع ماهیتی کام ً
ال متفاوت دارند.
اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل
کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم،
همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله و به
تاجر ما حواله داده میشود و متناسب با آن
همریالجمعخواهدشدبنابرایناستقراض
از بانک مرکزی صحیح نیست.به گزارش
خراسان ،اظهارات دژپسند در شرایطی
گفته شده است که در عمل این اقــدام به
دلیل تزریق نقدینگی در ازای ارز اختصاص
یافته به بانک مرکزی ،منجر به افزایش
بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
آمارهای پولی و بانکی نیز نشان میدهد که
بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود
 44هــزار میلیارد تــومــان در آذر
 97به حدود  111هزار میلیارد
تومان در آذر  99رسیده است
که افزایش 2/5برابری
طــی دو ســال را نشان
می دهد و عمال به معنی
خــلــق نقدینگی بــرای
جبران هزینه های دولت
بوده است.

میدهد طرح مسکن مهر که با هدف تامین
مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه طراحی
شده و بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده
مسکن استوار است نیز در دولــت به کندی
دنبال شده است.
▪سقوط تولید مسکن از  770هزار به 400
هزار واحد در سال

اهمال نسبی دولت در تولید و عرضه مسکن،
موضوع دیگری است که مرکز پژوهش ها در
گــزارش اخیر خود به آن اشــاره کــرده است.
بر این اساس ،خالصه نقاط ضعف دولت در
تامین مسکن مورد نیاز به صورت زیر است:
کاهش تولید ساالنه مسکن از متوسط 770
هــزار واحــد در ســال  92به متوسط ساالنه
حدود  400هزار واحد از سال  93تاکنون،
سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیالت
بانکی ( 7درصــد سهم مسکن و ساختمان

▪نظام اجاره داری؛ بدون تغییر و سنتی

مرکز پژوهش های مجلس ،نظام اجاره داری
و عرضه و حمایت از مسکن استیجاری را به
عنوان حوزه ای از مسکن و شهرسازی دانسته
که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه از سوی
دولت صورت نگرفته است .این در حالی است
که طبق آمارهای سال  ،95حدود  31درصد
از خانوارهای کل کشور و طبق آمارهای سال
 ،98حــدود  42درصــد از خانوارهای شهر
تهران در واحــدهــای اجــاره ای ساکن بوده
اند و این آمــار در یکی دو سال اخیر افزایش
داشته است .نکته قابل توجه این جاست که
افزایش فشار اقتصادی بر خانوار اجاره نشین و
رانده شدن به حاشیه شهرها و سکونتگاه های
پیرامونی می تواند آسیب های اجتماعی جدی
به همراه داشته باشد ،بنابراین سامان دهی
بازار اجاره مسکن و حمایت از خانوار مستاجر
با خروج از اجاره داری سنتی و راه اندازی نظام
اجاره داری امکان پذیر است.

در سومین روز کاری هفته رخ داد:

بهبودحجممعامالتباوجودافتادامهدارشاخص
در سومین روز هفته ،بازار سرمایه کشور از
لحاظ معامالت و روند قیمت ها در برخی
نمادها وضعیت بهتری را تجربه کرد ،اگرچه
همه شاخص ها منفی ماندند و فقط حدود
 10درصد از نمادها مثبت شدند.به گزارش
خراسان ،دیــروز هم شاخص های بورسی
همگی افت کردند تا همچنان سال 1400
با قرمزپوشی شاخص ها ادامه یابد .گفتنی
است از ابتدای سال جدید بورس تنها یک
روز مثبت بوده است .بر این اساس ،دیروز
شاخص کل حدود  7هزار واحد افت کرد
و به سطح یک میلیون و  262هــزار واحد
بازگشت .شاخص هم وزن و شاخص کل
فــرابــورس هم منفی شدند .مطابق قبل
همچنان حدود  90درصد نمادهای بورس
و فرابورس در محدوده منفی معامله شدند.
اگرچه در معامالت سومین روز هفته نسبت
به روز یک شنبه شاهد بهبود نسبی در برخی
گروه های بازار بودیم.
بر این اســاس ،با گرایش سرمایه به گروه
های بــزرگ برخی از سهم های بــزرگ در
گروه های بانکی ،پاالیشی ،فلزی و  ...حجم
معامالت خوبی را تجربه کردند و عمدتا
ضمن رهایی از صف فروش به مدار مثبت

بازگشتند .همین موضوع باعث شد که اوال
از حجم افت شاخص کاسته شود و ثانیا حجم
معامالت که روز یک شنبه به کمترین مقادیر
 15ماه اخیر رسیده بود ،بهبود یابد .بر این
اساس می توان امیدوار بود که در معامالت
امـــروز بــورس رنــگ سبز را بــه خــود ببیند و
سهامداران هم نفس راحتی بکشند .اگرچه
مطابق روند دیروز ،همچنان نوسانات شدید در
بازار وجود دارد و روندهای صعودی به سختی
پایدار می مانند.
با وجود بهبود نسبی وضعیت بازار در معامالت
دیروز ،همچنان سهامداران خرد (حقیقی ها)
راه خروج از بازار را در پیش گرفته اند و دیروز
هم بیش از  300میلیارد تومان فروش خالص
به حقوقی های بــازار داشتند .وضعیتی که
حدود دو ماه است(از نیمه دوم بهمن) بدون
وقفه ادامه دارد .همزمان اعتراضات مختلفی
در فضای مجازی و واقعی توسط سهامداران
خرد زیان دیده از بورس نیز انجام می شود اما
به نظر نمی رسد دولت و سازمان بورس قصد
مداخله جدی برای تغییر اساسی وضعیت را
داشته باشند .به خصوص آن که این کار از نظر
کارشناسی نهی می شود و دولت ابزار کافی
هم به این منظور ندارد.

دریافت خدمات دولتی مشروط به تکمیل اطالعات در سامانه ملی امالک
معاون وزیــر راه با اعــام الــزام ثبت اطالعات
سکونتیدرسامانهملیامالکاز ۱۹فروردین،
گفت :به ثبت نــام کنندگان در ایــن سامانه
کد یکتایی داده می شود که مبنای دریافت
خدمات دولتی خواهد شد .به گزارش تسنیم،
محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه مردم
باید از پنج شنبه  19فروردین برای ثبت امالک
تحت تملک خود در سامانه امالک و اسکان
اقــدام کنند ،اظهار کــرد  :طبق قانون 54
مکرر بهعنوان بخشی از قانون مالیاتهای
مستقیم ،همه خــانــوارهــا اعــم از شهری،

روستایی ،مالک و مستاجر ،مکلف هستند
اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک و
اسکان طی دو ماه که زمان تعیین شده است،
ثبت کنند.وی با بیان اینکه سامانه بر اساس
قانون دو هدف مشخص را پیگیری میکند،
ادامــه داد :هــدف اول مالیات بر خانههای
خالی است .در این باره موضوع شناسایی یکی

از وظایفی است که قانون گــذار برعهده این
سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی
به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام
بدهد.هدف بعدی شناسایی محل اسکان
خانوارهاست.محمودزاده گفت :کسانی که در
سامانه ثبتنام میکنند ،کد یکتایی را از سامانه
دریافت میکنند مبنی بر نشانی الکترونیک

خانوار و تمام خدمات دولتی که از این پس
دریافت خواهند کرد مبتنی بر این کد یکتایی
است که صادر میشود.

بازار خبر

قیمت سیمان سفید  35درصد
افزایش یافت
فارس  -با توافق تولیدکنندگان سیمان سفید،
قیمت این محصول  35درصد افزایش یافت .بر
اساس مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکت های
سیمانسفیدکشور،درپیافزایشقیمتتمامشده
تولیدسیمانسفیداعمازمواداولیه،قطعاتیدکی
و هزینه حمل و نقل بهای فروش سیمان سفید از
ابتدای امسال افزایش یافت و قیمت هر تن سیمان
سفید فله  567هــزار تومان تعیین شد .در عین
حال ،هزینه مالیات بر ارزش افزوده و بسته بندی
به قیمت سیمان سفید پاکتی اضافه خواهد شد.

افزایش حق مسکن کارگران
در دستور کار دولت قرار گرفت
مهر  -وزارت تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی،
درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران
از مبلغ ماهانه  ۳میلیون ریــال به  ۴میلیون و
 ۵۰۰هزار ریال در سال  ۱۴۰۰را با قید فوریت
به هیئت دولت ارائــه کرده است .گفتنی است
این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
هیئت دولت طی میکند.

اختالف قیمت خودرو از کارخانه
تا بازار بیش از  ۸۰درصد شد
تسنیم  -فروشندگان خــودرو تأکید میکنند
اکنون اختالف قیمت بسیاری از خودروهای
داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از  ۸۰درصد
رســیــده و ب ــازار در شــرایــط فعلی اصــا کشش
افزایش بیشتر قیمت ها را نــدارد .بــازار خرید
و فــروش خــودرو در نخستین روزهــای فعالیت
خود در سال  1400با روند افزایشی قیمت ها
در تعدادی از خودروها روبه رو شده است ،البته
اظهارات روز گذشته شیوا رئیس شورای رقابت
مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماه
نخست امسال در این افزایش قیمت ها بی تاثیر
نبوده است .اما در مجموع فعاالن بازار خودرو
معتقدند با ثبات قیمت ارز ،قیمت انواع خودرو در
بازار شاهد افزایش زیادی نخواهد بود.

خبر

امکان ثبت چک های جدید با
استفاده از کلیه کارت های شتابی
سخنگوی اجـــرای قــانــون جــدیــد چــک گفت:
امکان ثبت چک های جدید با استفاده از کلیه
کارتهای شتابی وجود دارد .به گزارش بانک
مرکزی ،آمنه نادعلیزاده درباره رونــد اجــرای
قانون جدید چک گفت :اکنون امکان ثبت چک
با استفاده از کارتهای شتابی در اپلیکیشنهای
پرداخت فراهم شــده اســت .به عبارت دیگر با
کارت هر بانکی امکان صدور و ثبت چک وجود
دارد.وی اف ــزود :چکهای جدید بنفش رنگ
از اولــیــن روز کــاری ســال جدید توسط شبکه
بانکی توزیع شده است و از این پس صرف ًا این
چکها به مشتریان تحویل داده خواهد شد.
به گفته نادعلی زاده ،مشتریان میتوانند از طریق
سامانه استعالم اعتباری از وضعیت اعتباری
صادرکننده چک اعم از تعداد و مبلغ چکهای
برگشتی وی مطلع شوند .وی اظهار کــرد :این
سرویس با ارسال شماره شناسه  ۱۶رقمی چک
به سرشماره  ۷۰۱۷۰۱از طریق پیامک و نیز
مراجعهبهوبسایتبانکمرکزیواپلیکیشنهای
بانکی قابل ارائه به مشتریان است .نادعلی زاده
گفت :دسته چکهای قدیمی فع ً
ال نیازی به
تعویض ندارند و به روال سابق کارسازی میشوند؛
ضمن این که صدور و انتقال دسته چکهای جدید
نیازمند ثبت در سامانه صیاد است.

