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بر اساس آمار بانک مرکزی

چاپ  ۹۰۰۰میلیارد تومان پول زود است
در حالــی کــه بــه نظــر میرســد دولــت بــه
منظــور جبــران کســری بودجــه احتمالــی خــود بــه
ســراغ اخــذ مالیــات از ســود خریــد و فــروش ارز
از یانــک مرکــزی رفتــه اســت ،یــک اقتصــاددان
در ایــن بــاره اعتقــاد دارد کــه میتــوان از طریــق
شــیوههای دیگــری همچــون تعریــف پایههــای
جدیــد مالیاتــی نســبت بــه جبــران کســری بودجــه

بانــک مرکــزی بــه پرداخــت ایــن مالیــات تنهــا
از طریــق چــاپ  ۹,۰۰۰میلیــارد تومــان اســکناس
ممکــن اســت کــه ایــن عمــل هــم در نهایــت از
طریــق ضریــب فزاینــدهای کــه ایجــاد میکنــد
میتوانــد باعــث تولیــد  ۶۳هــزار میلیــارد تومــان
نقدینگــی شــود.
ایــن اقتصــاددان بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای

اقــدام کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجلــس شــورای
اســامی    اخیراً قانونــی را تصویــب کــرده اســت
کــه بــر اســاس آن بانــک مرکــزی ملــزم شــده
اســت تــا  ۵۰درصــد از ســود علیالحســاب خــود از
خریــد و فــروش ارز را بــه عنــوان مالیــات پرداخــت
کنــد .امــا مســئوالن بانــک مرکــزی اعتقــاد دارنــد
کــه ایــن مســاله باعــث ایجــاد پــول پــر قــدرت
خواهــد شــد؛ آن هــم در زمانــی کــه ایــن ســود
هنــوز محقــق نشــده اســت.
در ایــن زمینــه وحیــد شــقاقی شــهری  -عضــو
هیــأت علمی    دانشــگاه خوارزمی    تهــران  -در
گفتوگــو بــا ایســنا ،میگویــد کــه الــزام

جبــران اخــذ مالیــات بایــد شــیوههای دیگــری را
امتحــان کنــد ،گفــت :دولــت میتوانــد از طریــق
ایجــاد پایههــای مالیاتــی جدیــد کســری بودجــه
احتمالــی خــود را جبــران کنــد .بــرای کســری
بودجــه فعــ ً
ا نیــازی نیســت بــه ســراغ منابــع
بانــک مرکــزی برویــم.
شــقاقی شــهری بــا بیــان اینکــه اخــذ مالیــات
از حوزههــای دیگــر را حتــی میتــوان نوعــی
جمــعآوری نقدینگــی هــم ارزیابــی کــرد ،ادامــه
داد :دولــت بــا الیح ـهای کــه بــرای ســال آینــده
بســته اســت احتمــا ً
ال  ۱۵۰هــزار میلیــارد تومــان
کســری بودجــه خواهــد داشــت کــه اتفاقــ ًا در
نهایــت باعــث فشــار بــر منابــع بانــک مرکــزی

گرانفروشی خردهفروشان در سهلانگاری تولیدکنندگان
در حالـی برخـی از کاالهـای مصرفـی در سـطح
شـهر بـدون درج قیمـت توزیـع میشـود کـه
رئیـس اتـاق اصنـاف تهـران بـر درج قیمـت و
فـروش براسـاس قیمـت تعیینشـده تاکیـد
میکنـد .
در چنـد مـاه اخیـر بـه دنبال نوسـانات نـرخ ارز
و مشـکالتی همچـون عـدم دسترسـی آسـان

حمایـت تولیدکننـدگان و مصرفکننـدگان انجام
شـده و در کنـار آن قیمـت نهایـی تعیینشـده
از سـوی تولیدکننـده بـر روی تمـام کاالهـای
مصرفـی از سـوی کارخانـه درج میشـود یا نه؟
بررسـیهای میدانـی صـورت گرفتـه بهویـژه
در فروشـگاههای بیـن شـهری نشـان از آن
دارد کـه بخـش عمـدهای از اقالمی    کـه مصـرف

کتابخانه شخصی شما را خریداریم

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
بـه مـواد اولیه قیمـت نهایـی برخـی محصوالت روزانـه خانوار نیسـت بدون درج قیمت از سـوی

چپ،
مـوادابتدای
پارامونت،
سمتهمراه
قصردشت،زیـادی
غذایـی با تغییـرات
بهویـژه
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هشدار کارشناسی درپی مصوبه جدید مجلس

بدهی دولت به بانک مرکزی
 ۴۰هزار میلیاردی شد

بدهـی دولـت بـه بانـک مرکـزی در آبانمـاه سـال
جـاری بـه حـدود  ۴۰هـزار میلیـارد تومـان رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا ،آمارهـای جدیـد بانـک مرکزی
حاکـی از آن اسـت کـه بدهیهـای بخـش دولتـی
(دولـت و شـرکتها و مؤسسـات دولتـی) بـه بانـک
مرکـزی در آبانماه سـال جـاری افزایـش یافته و به
حـدود  ۶۷هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن بدهـی در اسـفندماه
سـال گذشـته حـدود  ۵۳هـزار میلیـارد تومـان و در
آبانماه سـال گذشـته  ۶۳هـزار میلیارد تومـان بوده
اسـت کـه بـه ایـن ترتیـب بدهی بخـش دولتـی به
بانـک مرکـزی در آبانمـاه سـال جـاری نسـبت بـه
اسـفند  ،۱۳۹۶برابـر  ۲۶/۷درصـد و نسـبت به آبان
سـال گذشـته  ۵.۷درصـد افزایـش یافته اسـت.
افزایـش حـدود  ۵۰درصـدی بدهیهـای دولت
به بانـک مرکزی
مجمـوع بدهیهـای دولـت بـه بانـک مرکـزی در
آبانماه سـال جاری نسـبت به اسـفند سـال گذشته
 ۴۸/۲درصـد افزایـش پیـدا کـرده و از  ۲۷هـزار
میلیـارد تومـان بـه  ۴۰هـزار میلیـارد تومان رسـیده
ا ست .
از سـوی دیگـر بدهی دولـت به بانک مرکـزی در ماه
مذکور نسـبت بـه ماه مشـابه سـال قبل نیز با رشـد
 ۳/۶درصـدی از  ۳۸/۵هـزار میلیارد تومـان به حدود
 ۴۰هـزار میلیارد تومان رسـید.
بـر اسـاس ایـن آمـار ،میـزان بدهـی شـرکتها و
مؤسسـات دولتـی در آبانمـاه سـال جـاری بـه ۲۷
هـزار میلیـارد تومـان رسـیده کـه نسـبت بـه بدهی
ایـن بخـش در اسـفند سـال گذشـته که حـدود ۲۶
هـزار میلیارد تومان بـوده ۴/۳ ،درصـد افزایش یافته
ا ست .
بدهـی شـرکتها و مؤسسـات دولتـی بـه بانـک
مرکـزی در آبانمـاه امسـال نسـبت بـه مـاه مشـابه
سـال قبـل نیـز  ۹درصـد افزایش پیـدا کرده اسـت؛
بـه طوریکه ایـن بدهی در آبان سـال گذشـته ۲۴/۷
هـزار میلیـارد تومـان بوده اسـت.

سال بیست و چهارم شماره 6562

توزیعگستر
دانش
جنب
شـده و این موضوع عاملی شـده
کارخانـه
تـا برخی از فروشـندگان حقـوق مصرفکنندگان
را نادیـده بگیرنـد و بـرای دریافت سـود بیشـتر
بـه گرانفروشـی روی بیاورنـد.

بو د .
دوستان
فروشی
کتاب
اسـت که آیا
ایـن زمینه آن
نکتـه قابل توجـه در

افزایـش قیمـت محصوالت بـا نظارت
سـازمان 32360669
- 09171236039
مرادی

در ایـن رابطـه قاسـم نـوده فراهانـی  -رئیـس
اتـاق اصناف تهـران  -به ایسـنا گفت :سـازمان
حمایـت زمانـی کـه قیمتگـذاری کاال و خدمات
را نهایـی میکنـد ،عرضهکننـدگان کاال و خدمات
موظـف به درج قیمـت نهایی بـرای مصرفکننده
بر روی کاال هسـتند.
وی ادامـه داد :اگـر قیمـت از سـوی تولیدکننـده
بـروی کاال درج نشـده باشـد در سـطح
خردهفروشـی ،اصنـاف بایـد بـا توجه بـه قیمت
مندرج در فاکتور رسـمی    خرید و احتسـاب سـود
قانونـی ،قیمـت نهایـی بـرای مصرفکننـده را
بر روی کاال درج کنند.
رئیـس اتـاق اصنـاف تهـران بـا تاکید بـر اینکه
سـود قانونـی فـروش هـر کاالیـی در اصنـاف
مشـخص اسـت ،گفـت :ضرایـب سـود کاال
بهصـورت کارشناسـی از سـوی اتـاق اصنـاف
بهصـورت سـالیانه بـه اعضـای صنفـی اعلام
میشـود و اصنـاف موظـف هسـتند تمـام کاالها
را بـا قیمـت مشـخص و منـدرج بـر روی آن
به فروش برسانند.
نـوده فراهانـی خاطرنشـان کرد :اصنـاف موظف
هسـتند اگـر کاالیـی از سـوی کارخانـه تولیدی
بـدون درج قیمـت در سـطح شـهر توزیع شـده
قیمـت مصرفکننـده را بـر روی آن الصـاق کنند
کـه در غیرایـن صـورت دچـار خلاف شـده و با
متخلفـان برخـورد خواهد شـد.

فرا رسیدن یوم ا ...بیست و دوم بهمن ماه گرامی باد

اتحادیه جامعه انجمن اسالمی و شرکت تعاونی
صنف قناد شیراز و حومه

خیابان فردوسی – کوچه  - 10تلفن32224128 - 32220220 :
آگهی مناقصه آسفالت

نوبت دوم97/11/21 :
نوبت اول97/11/13 :
شــهرداری خرامه در نظر دارد براساس مصوبه شــماره  97-5-412مورخ  97/07/23نسبت به تهیه و اجرای
آســفالت و قیر ( mcروکش خیابان ابوالفضل) و تعدادی از معابر سطح شهر با اعتبار  8/000/000/000ریال از طریق
مناقصه عمومی از طریق پیمانکاران واجدالشرایط (حداقل رتبه  5راه و باند) اقدام نماید.
-1مورد مناقصه :اجرای آسفالت معابر سطح شهر طبق صورتجلسه به پیمانکار ابالغ خواهد شد.
-2مدت اجرای قرارداد 6 :ماه شمسی از تاریخ عقد قرارداد
-3عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند پیشنهادات خود را در پاکت سربسته و الک و مهر شده تا پایان
وقت اداری روز سه شنبه به تاریخ  1397/11/30تحویل دبیرخانه شهرداری داده و رسید دریافت نمایند.
-4پیشنهادات در ساعت  12/5روز چهارشنبه به تاریخ  1397/12/1در کمیسیون عالی معامالت شهرداری مفتوح
و قرائت خواهد شد.
-5مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  5درصد کل قــرارداد به مبلغ  400/000/000ریال می باشــد که به صورت
ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حســاب سپرده شــهرداری خرامه نزد بانک ملی شعبه خرامه به
شماره حساب  0105677403009می باشد.
-6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-7شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
هادی ایزدی
جهت کسب هرگونه اطالعات به امور مالی شهرداری خرامه مراجعه یا با تلفن
شهردار خرامه
 07132726164تماس حاصل نمایید.

هــم خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجلــس شــورای
اســامی    تصویب کــرده کــه بــر اســاس بنــد (ق)
الحاقــی بــه تبصــره  ۶قانــون بودجــه ســال ۹۷؛
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی    ایران موظــف
اســت حداقــل  ۵۰درصــد ســود ســهام و مالیــات
علیالحســاب پیشبینــی شــده در پیوســت
شــماره  ۳ایــن قانــون را تــا  ۱۵بهمــن مــاه ســال
جــاری پرداخــت کنــد و بــر اســاس عملکــرد
مطابــق مفــاد حکــم مــاده  ۴قانــون تنظیــم
بخشــی از مقــررات مالــی  ۲تســویه کنــد.
بــر اســاس مــاده  ۴قانــون تنظیــم بخشــی از
مقــررات مالــی ۲؛ مــاده  ۴کلیــه شــرکتهای
دولتــی موضــوع مــاده ( )۵قانــون مدیریــت خدمات
کشــوری و بانکهــا کــه در بودجــه کل کشــور
بــرای آنهــا ســود ویــژه پیشبینــی میشــود
موظــف بــه واریــز مالیــات علیالحســاب و ســود
ســهام علیالحســاب بودجــه مصــوب بهصــورت
یــک دوازدهــم در هــر مــاه اســت.
بــه خزانـهداری کل کشــور اجــازه داده میشــود در
صــورت عــدم واریــز مالیــات و ســود ســهام دولــت
بهصــورت علیالحســاب و یــک دوازدهــم،
عــوارض و مالیــات بــر ارزش افــزوده (بــر اســاس
اعــام ســازمان امــور مالیاتــی کشــور) توســط
هریــک از شــرکتهای دولتــی و بانکهــا ،از
موجــودی حســاب آنهــا نــزد خزانــهداری کل
کشــور برداشــت و مالیــات و ســود ســهام را بــه
حســاب درآمدهــای عمومی    کشــور و عــوارض را
بــه حســابهای شــهرداریها و حســاب تمرکــز
وجــوه بــه نــام وزارت کشــور حســب مــورد واریــز
کنــد.
البتــه بانــک مرکــزی هــم در ایــن زمینــه اعــام
کــرده کــه بــه علــت حساســیتی کــه نســبت بــه
تأثیــرات انتشــار پــول پرقــدرت در نقدینگــی دارد،
هرگونــه پرداخــت را موکــول بــه تحقــق ســود
خواهــد کــرد .طبــق اعــام ایــن بانــک ،ایــن
مصوبــه در صــورت تصویــب شــورای نگهبــان بــه
قانــون تبدیــل خواهــد شــد.
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هــر بــرگ اوراق تســهیالت مســکن در
ایــن روزهــا از  ۵۶.۵تــا  ۶۲.۵هــزار تومــان
داد و ســتد میشــود و زوجهــای تهرانــی
بــرای وام مســکن و جعالــه بایــد تقریبــا
 ۱۴.۴میلیــون تومــان هزینــه کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در آخریــن روز
معامــات فــرا بــورس ایــران در ایــن
هفتــه ،امتیــاز اوراق تســهیالت مســکن
بانــک مســکن مربــوط بــه دی و آذر مــاه
 ۱۳۹۷حــدود  ۵۷هــزار تومــان و هــر ورق از تســه مــرداد مــاه امســال  ۵۹هزار و  ۹۰۰تومان داد و ســتد شــد.
همچنیــن هــر ورق از اوراق تســهیالت مســکن مــرداد مــاه ســال جــاری  ۵۹هــزار و  ۲۰۰تومــان و اوراق
تیــر مــاه امســال بــه قیمــت هــر ورق  ۶۱هــزار و  ۷۰۰تومــان رســید .عــاوه بــر ایــن تســه اردیبهشــت
 ۱۳۹۷بــه  ۶۲هــزار و  ۵۰۰تومــان رســید.
ایــن قیمتهــا نســبت بــه اوایــل بهمــن مــاه امســال رشــد آرامـی    را نشــان میدهــد .بــا ایــن حــال رکــود
در بخــش مســکن در قیمــت ایــن اوراق تأثیــر بســزایی داشــته اســت و توانســته قیمــت تســه را نســبت بــه
مــدت مشــابه در ســال گذشــته مهــار کنــد.
امــا بــا نگاهــی بــه ســایتهای خریــد مســکن و رشــد قیمــت ایــن بخــش نســبت بــه ســال گذشــته
متوجــه می    شــویم کــه روی مبلــغ وام مســکن نمیتــوان بــرای خانـهدار شــدن حســاب چندانــی بــاز کــرد.
بــا توجــه بــه قیمتهــای موجــود در تابلــوی معامــات فــرا بــورس بــا قیمــت حــدودی هــر بــرگ تســه
 ۶۰هــزار تومــان ،زوجهــای تهرانــی بــرای دریافــت وام  ۱۰۰میلیــون تومانــی مســکن بایــد  ۲۰۰برگــه
تســهیالت مســکن خریــداری کننــد .آنهــا بایــد  ۱۲میلیــون تومــان صــرف خریــد ایــن  ۲۰۰بــرگ کننــد.
بــه ایــن مبلــغ بــا احتســاب  ۲۰میلیــون تومــان وام جعالــه کــه بابتــش بایــد  ۴۰بــرگ تســه خریــد بهــادار
 ۶۰هــزار تومانــی خریــد ،دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان اضافــه میشــود .در نتیجــه در مجمــوع بایــد
بــرای دریافــت وام  ۱۲۰میلیــون تومانــی مســکن ،حــدود  ۱۴میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان صــرف شــود.
همچنیــن زوجهــای غیــر تهرانــی کــه در شــهرهایی بــا جمعیــت بیشــتر از  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت زندگــی
میکننــد ،میتواننــد تــا ســقف  ۸۰میلیــون تومــان وام بگیرنــد کــه بــرای گرفتــن ایــن مبلــغ بایــد ۱۶۰
ورق بهــادار خریــداری کننــد کــه بــا ایــن حســاب بایــد  ۹میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان بابــت خریــد ایــن
اوراق بپردازنــد کــه بــا احتســاب دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان بــرای خریــد اوراق وام جعالــه ،در مجمــوع
بــرای دریافــت وام  ۱۰۰میلیــون تومانــی بایــد  ۱۲میلیــون تومــان پرداخــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن زوجهــای ســاکن در ســایر شــهرهای بــا جمعیــت زیــر  ۲۰۰هــزار نفــر میتواننــد بــرای
گرفتــن  ۶۰میلیــون تومــان وام مســکن  ۱۲۰بــرگ بهــادار خریــداری کننــد کــه بایــد هفــت میلیــون و ۲۰۰
هــزار تومــان بابــت خریــد اوراق بپردازنــد .همچنیــن بــرای دریافــت  ۲۰میلیــون تومــان دیگــر بابــت وام
جعالــه نیــز بایــد دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان پرداخــت کننــد کــه در مجمــوع بــرای وام  ۸۰میلیــون
تومانــی  ۱۰میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان از ســوی زوجیــن بایــد پرداخــت شــود.
مجردهــای تهرانــی نیــز میتواننــد تــا ســقف  ۶۰میلیــون تومــان و غیــر زوجهایــی کــه در مراکــز
اســتانهای بــاالی  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت دارنــد تــا ســقف  ۵۰میلیــون تومــان و در نهایــت
غیــر زوجهــای ســاکن در ســایر مناطــق تــا ســقف  ۴۰میلیــون تومــان وام دریافــت کننــد کــه بــه ترتیب هر
کــدام بایــد  ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰بــرگ بهــادار اوراق تســهیالت مســکن را از فــرا بــورس ایــران خریــداری کننــد.
بــا ایــن حســاب مجردهــای تهرانــی بایــد بــرای خریــد ایــن اوراق هفــت میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان،
افــراد ســاکن در مراکــز اســتان بــاالی  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت مبلــغ شــش میلیــون تومــان و افــراد گــروه
ســوم مبلــغ چهــار میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان پرداخــت کننــد .البتــه در صــورت تمایــل بــرای دریافــت وام
 ۲۰میلیــون تومانــی جعالــه بایــد مبلــغ دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان دیگــر هــم بپردازنــد.

آمار بین سالهای  ۸۶تا  ۹۷نشان میدهد

قیمت خانه بعد از مسکن مهر حدود ًا
 ۱۰برابر شد
از سـال  ۱۳۸۶کـه طـرح مسـکن مهـر کلیـد زده شـد قیمـت خانـه در تهـران ۸۷۸
درصـد معـادل  ۹.۷برابـر افزایـش یافتـه و ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از اهداف
اجـرای ایـن پـروژه پاییـن آوردن قیمـت مسـکن عنـوان میشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مسـکن مهـر قـرار بود بـه کاهـش قیمت خانـه در کالنشـهرها
کمـک کنـد ،امـا از سـال  ۱۳۸۶که ایـن طرح کلید زده شـد قیمت مسـکن در تهران
 ۸۷۸درصـد معـادل  ۹.۷برابـر افزایـش یافتـه اسـت .تنهـا در سـال  ۱۳۸۶همزمـان
بـا شـروع ایـن طـرح ،میانگیـن قیمـت هـر متـر مربـع مسـکن شـهر تهـران از یک
میلیـون و  ۲۰هـزار تومـان در ابتـدای بهـار بـه یـک میلیـون و  ۶۹۹هـزار تومـان تا
انتهـای زمسـتان  ۱۳۸۶افزایـش یافـت .در پایـان دولـت احمدینژاد نیـز قیمت خانه
در تهـران بـه متـری  ۳میلیـون و  ۹۵۰هـزار تومان در سـال  ۱۳۹۲رسـید .هماکنون
نیـز تـا دیمـاه  ۱۳۹۷میانگین قیمت مسـکن در تهران متری  ۹میلیـون و  ۸۰۰هزار
تومـان شـده کـه رشـد  ۹۱درصدی نسـبت بـه دیمـاه  ۱۳۹۶و رشـد  ۸۷۸درصدی
نسـبت بـه بهـار  ۱۳۸۶را نشـان میدهـد .تعـداد مسـتأجران نیـز در کل کشـور از
 ۲۶درصد در سال  ۱۳۹۰به  ۳۱درصد در سال  ۱۳۹۵رسیده است.
رشد  ۵۰۰درصدی قیمت مسکن در دولت قبل
عملکـرد دولتهـای نهـم و دهـم نشـان میدهـد قیمـت مسـکن از میانگیـن هـر
متـر مربـع  ۶۵۰هـزار تومـان در سـال  ۱۳۸۴بـه  ۳میلیـون و  ۹۵۰هـزار تومـان در
سـال  ۱۳۹۲رسـید؛ یعنـی بالغ بـر  ۵۰۰درصـد افزایش یافـت .قیمت زمین نیز رشـد
روزافـزون را تجربـه کـرد .از سـال  ۱۳۸۴تـا  ۱۳۹۲قیمـت زمین از متـری  ۶۴۰هزار
تومـان بـه متـری  ۵میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان در شـهر تهـران افزایـش یافت که
 ۷۰۰درصـد رشـد را نشـان میدهـد.
بـر اسـاس برخـی ادعاها ،دولتهـای نهم و دهم قصد داشـتند سـالیانه یـک میلیون
واحـد مسـکن مهـر تحویـل دهنـد .اما پـس از ورود به این طـرح که غالبـ ًا در اطراف
شـهرها جانمایـی شـده بـود متوجـه شـدند این پـروژه نیـاز بـه زیرسـاختهایی دارد
و کار بـه آسـانی کـه شـاید فکـرش را میکردنـد نیسـت .مشـکالت ایجـاد خدمـات
زیربنایـی و روبنایـی ،دسـت و پـای دولـت وقـت را بسـت و بـه همیـن دلیـل بعد از
گذشـت شـش سـال تنهـا موفق بـه تحویـل  ۶۹۰هزار واحد شـد و بخـش عمده کار
را بـه دوش دولـت بعـدی انداخت.
کارنامه بهتر روحانی نسبت به احمدینژاد
کارنامـه دولـت روحانـی نشـان میدهد کـه در تکمیـل و واگذاری واحدهای مسـکن
مهـر نسـبت بـه مبتکـران ایـن طـرح بهتر عمـل کـرده اسـت .از سـال  ۱۳۸۶که دو
میلیـون و  ۲۰۰هـزار واحـد مسـکن مهـر تعریـف شـد تا دیمـاه  ۱۳۹۷یـک میلیون
و  ۹۸۶هـزار واحـد تکمیـل و یـک میلیـون و  ۷۴۰هزار واحد تحویل شـده که سـهم
دولـت احمدینـژاد  ۶۹۰هـزار معـادل  ۳۴درصد و سـهم دولت روحانی یـک میلیون
و  ۴۰هـزار معـادل  ۶۶درصد بوده اسـت.
از سـوی دیگـر انتقـاد بـه چـاپ  ۴۲هـزار میلیـارد تومـان پول بـدون پشـتوانه برای
مسـکن مهـر کـه خـود منجـر بـه ایجـاد تـورم و جهـش نـرخ ارز در سـال ۱۳۹۱
شـد از موضوعاتـی اسـت کـه همـواره مـورد نقـد اقتصاددانـان بـوده اسـت .سـلمان
خادمالملـه کارشـناس مسـکن میگویـد تخصـص دولتهـای نهـم و دهـم ایـن بود
کـه بـرای دولتهـای بعـد از خـود تعهـد ایجـاد کننـد .عباس آخونـدی ،وزیر سـابق
راه و شهرسـازی نیـز بـه طرح مسـکن مهر لقـب اقتصاد برانـداز و بمـب ویرانگر داد.
شـاید ایـن جملـهی میلتـون فریدمـن مبنی بـر اینکه «اگـر مدیریت یک شـنزار را
بـه بخـش دولتـی بدهیـد ،بعـد از مدتـی با مشـکل کمبود شـن در آن شـنزار مواجه
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خواهیـد شـد» در مسـکن مهـر نمود واقعی داشـته باشـد .تـا قبل از این طـرح عظیم
سـاخت و سـاز دولتـی ،بخـش خصوصی عمـدهی این مسـؤولیت را انجـام میداد که
بـا همـهی کاسـتیها روال طبیعـی را طـی میکـرد .امـا وسوسـهی ورود مسـتقیم
دولـت بـرای خانـهدار کـردن اقشـار ضعیـف با ایـن خروجی مواجه شـده کـه پس از
 ۱۱سـال هنـوز پـروژه تکمیـل نشـده و تعـداد مسـتأجران نیـز افزایـش یافته اسـت.
تمـام افـرادی هـم کـه از ابتـدا بـرای ایـن طـرح ثبـت نـام کردنـد لزومـ ًا جز اقشـار
نیازمنـد محسـوب نمیشـوند .خریـد دههـا واحد توسـط دالالن در پردیس ،شـاهدی
بـر این ادعاسـت.

از سـوی دیگـر کالنشـهرهای کشـور کـه هزینههـای هنگفتـی بـرای ایجـاد
زیرسـاختهای آنهـا انجـام شـده با فرسـودگی درونی مواجه شـدهاند و ایـن در حالی
اسـت کـه مسـکن مهـر عمومـ ًا در بیابانهـا احداث شـد .محمدسـعید ایـزدی معاون
سـابق وزیـر راه و شهرسـازی میگویـد :تجربه مسـکن مهر ایـن آدرس را بـه ما داد
کـه بـه جـای هـدر دادن منابـع در اراضـی پیرامونـی شـهرها ،محلههـای قدیمـی    را
بازسـازی کنیم.
عبـاس آخونـدی وزیر سـابق راه و شهرسـازی نیز بیان کـرده بود :بیـش از  ۲میلیون
مسـکن مهـر بـه ظاهـر بـرای طبقـات کمدرآمـد سـاخته شـد .اگـر ایـن سیاسـتها
درسـت بـود قاعدتـ ًا پـس از ایـن همـه سـرمایهگذاری بایـد شـاهد کاهـش تعـداد
مردمی    کـه دچـار بـد مسـکنی در بافتهـای میـان شـهری و حاشـیهای هسـتند
میبودیـم .امـا چـرا همچنـان  ۱۹میلیـون نفـر در وضعیـت بـد مسـکن در ایـران
هسـتند؟ چـرا علیرغـم دههـا هـزار میلیـارد تومـان هزینـه در مسـکن مهـر مشـکل
همچنـان باقـی اسـت؟ یـک دلیـل عمـده وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه عرضـه
و سـرمایهگذاری در جایـی صـورت گرفتـه کـه بـا تقاضـای واقعـی درسـت ارتبـاط
برقـرار نمیکنـد .در واقـع نـه خانههـای لوکـس و نـه مسـکن مهـر ،در دو سـوی
سیاسـتگذاری بخـش مسـکن ،مشـکل مـردم را حـل نکردهانـد.
وعده مسؤوالن برای بسته شدن پرونده مسکن مهر در سال ۹۸
اما مسـؤوالن وعده دادهاند که پرونده مسـکن مهر در سـال  ۱۳۹۸بسـته شـود .مقرر
شـده از  ۲۱۴هـزار واحـد باقیمانـده  ۵۰هـزار واحـد در دهـه فجـر و تـا پایان سـال
جـاری افتتـاح شـود کـه  ۲۸هـزار فقـره از ایـن تعـداد در شـهرهای جدید قـرار دارد.
 ۵۰۰۰هـزار تـا در پردیـس و  ۱۳هزار در پرنـد خواهد بود .به طور کلـی در پردیس از
 ۸۲هـزار واحـد تـا کنون  ۳۰هـزار واحد افتتاح شـده ،در پرند از  ۹۶هزار مسـکن مهر
 ۷۰هـزار واحـد بـه مرحلـه افتتـاح رسـیده و در هشـتگرد از  ۴۹هـزار واحد تـا کنون
 ۳۸هـزار مـورد تکمیـل شـده اسـت .بـه گفتـهی مسـؤوالن ،نماینـدگان مجلـس و
متقاضیـان طـی یک سـال اخیـر روند پیشـرفت پروژههای مسـکونی و زیرسـاختها
در شـهرهای جدیـد نسـبت بـه دورههـای قبـل مناسـبتر ارزیابـی میشـود .بـا این
حـال کمبـود خدمـات در برخـی سـایتهای مسـکن مهر باعث شـده تا بعضـ ًا امکان
سـکونت در بلوکهایـی کـه افتتـاح میشـود وجـود نداشـته باشـد .در ایـن خصوص
حبیبالـه طاهرخانـی مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدید اعالم کـرده برای
تمامی    خانههایـی کـه به افتتاح میرسـد مـواردی همچون زیر سـاختها ،انشـعابات،
محوطـه سـازی محیـط بیرونی و داخلی بلوکهـا و نصبیات طبق تعهـد لحاظ خواهد
شد.

فرا رسیدن یوم ا ...بیست و دوم بهمن ماه گرامی باد
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