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اقتصاد

روسیه از ماه آینده خرید روزانه  ۱۰۰هزار بشکه نفت از ایران را آغاز میکند .وزیر انرژی روسیه ،گفت :خرید روزانه صد هزار بشکه نفت از ایران در قالب برنامه «نفت در برابر غذا» که پیش از این بین  ۲کشور تصویب شده بود از ماه آینده
خريد روزانه
 100هزار بشكه اجرا میشود .به گزارش وستنیککاوکازا ،الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اعالم کرد ایران میتواند تحویل نفت به روسیه را تحت برنامه نفت در برابر غذا طی ماه آینده آغاز کند .نواک با تایید اینکه تحویل نفت از سوی ایران تا آخر ماه آینده
آغاز خواهد شد ،گفت :ما اکنون آخرین جزئیات اسناد مقرراتی را نهایی میکنیم و فکر میکنم طی یک ماه آینده پاسخ بهتری به خبرنگاران خواهیم داد .پیشتر نواک وزیر انرژی روسیه اعالم کرده بود ،مسکو و تهران با شرایطی توافق کردند
نفت ايران
توسط روسيه که بر اساس آن ایران روزانه صد هزار بشکه نفت به روسیه بفروشد .عرضه نفت از سوی تهران میتواند در قالب فروش معمولی یا سوآپ باشد و خرید نفت از ایران در چارچوب مبادله نفت در برابر غذا خواهد بود.

رونق ساخت و ساز به معنای خروج بازار از رکود نیست

دولت دنبال رونق بازار مصرفیست نه داللی!
دســتاندرکاران بــازار مســکن معتقدند
افزایش کارگاههای ســاختمانی به معنی خروج
بازار از رکود نیســت و در عین حال به اذعان
مســئوالن،آنچه به تدریج رونق خواهد گرفت،
بازار مسکن مصرفی است ،نه داللی .به گزارش
مهر طی روزهای اخیر یک مقام مسئول در مرکز
آمار ایران از افزایش  ۲۵.۵درصدی پروانههای
ساختمانی در بخش مسکونی تهران در زمستان
سال  ۹۵خبر داده و پیشبینی کرده بود با توجه
به اینکه این پروانههای ساخت و ساز در زمستان
سال گذشته صادر شــدهاند ،طی فصول بهار و
تابستان سال جاری که بیشــترین بازه زمانی
ساخت و ساز در کشور محسوب میشوند ،این
پروانههابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به
خصوص که براساس آمار اشتغال در بهار امسال،
شاغالن بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰
هزار نفری نسبت به بهار  ۹۵داشتهاند.
بــا توجه به ایــن که یکی از اصلیترین مشــکالت
موجود در بخش مســکن ،وجود تعــداد زیادی خانه
خالــی ( ۲میلیــون و  ۶۰۰هزار واحد مســکونی بر
اساس اعالم نتایج سرشــماری نفوس و مسکن سال
 )۹۵اســت ،بنابراین ســمت عرضه در بازار مسکن با
خللی مواجه نیســت؛ هرچند که طرح جامع مسکن
میزان نیاز کشــور به ساالنه  ۹۰۰هزار واحد مسکونی
را تاییــد میکنــد ،با این حال به دلیــل عدم تقویت
ســمت تقاضا و قدرت خرید پاییــن خانوارها ،حتی
در صورتی که واحدهای مســکونی در حال ســاخت
منطبق با الگوی مصرف باشــند ،باز هم توانایی خرید
واحدهای مسکونی نوساز برای خانوارها با چالشهای
متعددی روبه رو اســت که برقرار کردن تناسب میان
خروج ساخت و ساز از رکود با خروج بخش مسکن از
رکود را امکان پذیر نمیکند به خصوص که انباشــت
پروانههای ســاختمانی صادره بدون شروع به ساخت
طی سالهای اخیر نشان میدهد که نمیتوان بر پایه
آمار پروانههای ساختمانی ،پیشبینی درستی از آینده

ساخت و ساز داشت.
حامــد مظاهریــان در گفتگو با مهــر درباره خروج
ساخت و ســاز از رکود و تناسب آن با خروج مسکن
از رکــود گفت :آماری که مرکــز آمار ارائه میدهد بر
اســاس دادههای متفاوتی از آمار ارائه شــده از سوی
وزارت راه و شهرســازی است؛ چراکه آمار این وزارت
را الگوی مصرف مســکن و ساختمان تعیین میکند.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
افزود :آنچه ما در ایــن وزارت دنبال می کنیم خروج
مســکن مصرفی از رکود است نه خروج مسکن سفته
بازانه از رکود .بنابراین آمار این مرکز نمیتواند بیانگر
قطعــی آغاز دورههای رونق یا اتمــام دورههای رکود
بازار مسکن باشد .وی با اشاره به افزایش  ۵.۶درصدی
میانگین قیمت مســکن در تهران در ماههای اخیر بر
اســاس آمار وزارت راه و شهرســازی اظهار کرد :این
میزان افزایــش قیمتها که کمتــر از میانگین تورم
ماهیانه چند ماه گذشــته اســت ،بهترین نشانه برای
پیشبینی رشد بازار با شیب کند قیمتی است و ما از
این موضوع کامال رضایت داریم چراکه نشان میدهد
بازار مســکن به ســمت رفع نیاز واقعی خانوارها در
حرکت بوده و از معامالت ســفته بازانه فاصله زیادی
گرفته است.

انحراف از ساخت و ساز مصرفی کنترل نشده
است
محمدرضا معظمی ،کارشــناس مدیریت ساخت نیز
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خروج ســاخت و
ســاز از رکود اظهار کرد :آنچه در جریان رونق ساخت
و ســاز در تهران دیده میشود ،این است که همچنان
الگوی مصرف رعایت نمیشود.
وی بــا بیان اینکه بســیاری از ســازندگان ترجیح
میدهند ساختههایشــان مدت بیشتری بدون فروش
بماند ولی از سود مورد نظر خود کوتاه نمیآیند گفت:
به همین دلیل به ســمت ساخت واحدهای مسکونی
مورد نیاز جامعه در محلههــای کمتر لوکس حرکت
نمیکنند .کارشناس مدیریت ساخت ادامه داد :بسیار
دیده میشــود که مسکن سازان ســاختمانهای زیر
 ۲۰ســال را در مناطق گران قیمــت تهران تخریب
و نوســازی میکنند اما حاضر نیســتند در بافتهای
فرســوده پایتخت که بیشــتر در مناطق میانی شهر
وجود دارند به ســاخت و ساز بپردازند .بنابراین اینکه
گفته میشــود ســاخت و ســاز از رکود خارج شده،
به نظر مــن به معنی خــروج بازار مســکن از رکود
نیست.
وی با اشــاره به افزایش آمار خانههای خالی در ۵

سال گذشــته گفت :علیرغم تعدد هشدارهای وزارت
راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانههای خالی
کشور ،با این حال آمار مرکز آمار کشور از سرشماری
نفوس و مســکن حکایت از افزایــش خانههای خالی
از  ۱میلیــون و  ۶۰۰هــزار واحد در ســال  ۹۰به ۲
میلیــون و  ۶۰۰هزار واحد در ســال  ۹۵دارد که به
معنی افزایــش  ۵۵.۵درصدی آمــار خانههای خالی
است.
ضمــن اینکــه بخــش مهمــی از ایــن واحدهای
بــدون ســکنه در مناطق مرفــه نشــین پایتخت یا
چند کالنشــهر دیگر کشور ساخته شــدهاند که به
دلیــل از رونق افتــادن خرید و فروش ســفته بازانه
و داللــی واحدهــای لوکــس در ســالهای اخیر از
یک ســو و عدم نیاز خانوارهای متوســط شــهری از
ســوی دیگر ،چشــماندازی برای فروش آنها وجود
ندارد.
این کارشناس عمران در پاسخ به این پرسش که آیا
سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی میرسد
یا خیــر؟ تصریح کرد :با توجه بــه پیشبینی کاهش
جمعیت جوان آماده ازدواج بر اســاس آمار مرکز آمار
ایران طی یک دهه آینده ،به نظر میرسد تنها سرمایه
گذاری ای که در بخش ســاخت و ساز پاسخ میدهد،
رعایت الگوی مصرف است به شرط آنکه دولت و نظام
بانکی به موضوع افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن
و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند.
بــه نظــر میرســد بــا توجه بــه اینکــه اولویت
دولت دوازدهم بخش مســکن اعالم شــده ،بهترین
روش ،اختصــاص یارانههــای دولتی بــه بانکهای
پرداختکننده تســهیالت خرید و ساخت مسکن ،به
مسکن ســازان و انبوه سازان شناسنامهدار و شناخته
شــده اســت تا ســازندگان ســودجو به این بخش
مجددا هجوم نیاورند ،البته نرخ ســود این تسهیالت
بایــد کاهش یابد در غیر این صــورت وامهای با نرخ
ســودهای فعلــی کمکی بــه رونق مســکن نخواهد
کرد.

وقتی بار کج یارانه به مقصد نمیرسد

اعتبار ایجاد ۱.۳میلیون شغل بیهدف توزیع شد
زهرا علیاکبری
یارانه مرداد ماه به عنوان هفتاد و هشــتمین یارانه
نقدی در حالی به حساب سرپرســتان خانوارها واریز
شــده اســت که پیش از این مقرر بود پرداخت یارانه
شصت ماه در ایران تداوم یابد .در شرایط کنونی بیش
از یک ســال و نیم اســت که پرداخت یارانه نقدی از
برنامه مصوب انحراف داشــته اســت .پرداخت یارانه
نقدی بخشی از قانون هدفمندی یارانهها در ایران بود
که در ســالهای گذشته نتوانســت به اهداف از پیش
تعیین شــده دست یابد و در شــرایط کنونی انچه از
بار سنگین اجرای نادرست این قانون بر دوش اقتصاد
ایران مانده ،تنها یارانه نقدی اســت که به جای توزیع
هدفدار ،بیهدف به حســاب سرپرســتان خانوار در
کشور واریز میشود.
پرداخــت یارانه نقــدی با هدف جبران بخشــی از
هزینههای ناشــی از رشد قیمت سوخت در کشور ،در
دســتور کار قرار گرفت ،اما در عمل به دلیل در رفتن
لنگر نــرخ ارز ،نرخ تورم نیز به شــدت رو به افزایش
نهاد و در نتیجه یارانهها نتوانســت کمکی برای اقشار
آســیبپذیر و کمدرآمد جامعه شود چرا که به صورت
مساوی میان جمعیت برخوردار و فقیر توزیع میشود.
از ســوی دیگر بار مالی یارانه توزیعــی در ماه هزینه

ســنگینی را به دولت تحمیل میکند و مانع از اجرای
سیاستهای اصالحی با هدف ایجاد شغل و  ...میشود.
ســهم هر ایرانی از یارانهها  45هــزار و پانصد تومان
اســت که از ابتدای اجرای این قانون تاکنون تغییری
نکرده است.
اعتباری که طی هشتاد و هشت ماه گذشته در قالب
یارانههای نقدی توزیع شــده است ،بیش از  262هزار
و  626میلیارد تومان اســت .به این ترتیب اگر هزینه
ایجاد یک شــغل پایدار در کشــور رقمی برابر با 200
میلیون تومان برآورد شــود ،میتــوان چنین نتیجه
گرفت که هزینه ایجاد بیش از یک میلیون و ســیصد
هزار شغل در ایران در کشور توزیع شده است.
هزینه ای که  20میلیون نفر هر ماه بر دوش اقتصاد
میگذارند.
شــمار بیــکاران ایران بنــا بر بررســیهای صورت
گرفته رقمی در حدود ســه میلیون نفر است ،به این
ترتیب در صورتی که برنامه درســتی برای تخصیص
این اعتبار در نظر گرفته میشــد ،یک ســوم بیکاران
مطلق در کشــور صاحب شغل میشدند .بیکاری یکی
از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در شرایط کنونی
و طی ســالهای پیش روســت .نرخ بیکاری در ایران
بنابر برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران

افزایش  ۳درصدی
قیمت نفت
همزمــان با افــت ارزش دالر و کاهش تعداد ســکوهای
حفاری در آمریکا قیمت نفت روز جمعه شاهد افزایش قابل
توجهی بود .به گــزارش رویترز ،همزمان با افت ارزش دالر
و کاهش تعداد سکوهای حفاری در آمریکا قیمت نفت روز
جمعه شاهد افزایش قابل توجهی بود ،و نفت برنت افزایش
قیمت هفتگــی را تجربه کرد در حالی که نفت خام آمریکا
افزایش یا کاهش هفتگی قابل توجهی را شاهد نبود.
موسســه بیکر هاگز گزارش داده که شــرکتهای انرژی
آمریکایی ،تعداد سکوهای حفاری نفتی خود را برای دومین
هفتــه در طی  3هفته اخیر کاهــش داده اند و در واکنش
به افت قیمــت نفت در حال کم کردن طرحهای هزینه ای
خود هستند .بر این اســاس ،تعداد سکوهای حفاری نفتی
در هفته منتهی به  18اوت مجموعه به  763مورد رســیده
اســت .اوایل هفته آمارهای دولت آمریکا نشــان میداد که
میزان تولید نفت در این کشــور همچنان در حال افزایش
است.
براساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس
اینترمدییت آمریکا برای تحویل در ماه ســپتامبر ،در پایان
معامــات دیروز با یک دالر و  42ســنت ،معادل  3درصد
افزایش به  48دالر و  51سنت رسید .قیمت نفت برنت برای
تحویل در ماه اکتبر هم با یک دالر و  69سنت ،معادل 3.3
درصد رشد به  52دالر و  72سنت رسید .قیمت نفت برنت
و نفت خام آمریکا در اوایل روز جمعه در آســتانه ثبت افت
هفتگی بیش از  2درصدی قرار داشــت ،اما رشد قیمتهای
قابل توجه دیروز ،موجب شد تا نفت برنت رشد هفتگی 1.5
درصدی را تجربه کنــد و نفت خام آمریکا با کاهش قیمت
جزئی  0.3درصدی به معامالت هفتگی خود پایان دهد.

بیش از دوازده درصد اســت .در ایــن میان باال رفتن
نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان یکی از مهمترین
چالشهای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی میشود.
هرچنــد تجربــه پرداخت یارانه سراســری در هیچ
کشــوری جز ایران آزموده نشده است ،اما کشورهایی
کــه با تخصیــص یارانه به گروههای هــدف درصدند
قــدرت خرید و امــکان زندگی را بــرای آنها ایجاد
کننــد ،در کنار پرداخــت یارانه ،آن هــم به صورت
موقت ،توانمندسازی اقشــار هدف را نیز مد نظر قرار
میدهند این در حالی اســت که در سالهای گذشته
هیچ برنامه یا برای توانمندســازی فقرا اجرایی نشده
است .برآوردهای خوشبینانه نشان میدهد بیش از 20
میلیــون نفر از جمعیت ایران هیــچ نیازی به دریافت
یارانه ندارند ،اما در سالهای گذشته تالش دولت برای
انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه بی ثمر مانده است.
ارزیابیها حکایت از نوعی مقاومت اجتماعی در برابر
قطع یارانههای سراسری دارد این در حالی است که تن
دادن دولتها به این خواسته کوتاه مدت میتواند آتیه
نســل آینده را با خطری جدی مواجه نماید .بسیاری
از کارشناســان معتقدند دولت دوازدهم راه سختی را
برای اصالح انحراف موجود در اجرای قانون هدفمندی
در پیش دارد .نکته اینجاست که قرار بود اعتباراتی از

محل افزایش هزینه کاالهای یارانهای ،خصوصا سوخت
در اختیار تولید و بخش بهداشــت و درمان قرار گیرد
امــا حجم یارانههای نقدی برای شــهروندان به حدی
باال بود که ســر این دو بخــش از نمد یارانهها بیکاله
ماند .در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری
برخــی از کاندیداهــا تالش کردند بــا وعده پرداخت
یارانههــای بیشــتر ،نظــر رای دهنــدگان را به خود
جلب کنند این در حالی اســت که ترکیب آرا نشــان
داد که اجتماع ایران به درســتی تشخیص داده است
که افزایش رقــم یارانهها تاثیری در بهبود معیشــت
ندارد.

هشدار وزارت صنعت به نمایندگان خودروسازان خارجی

در حالیکــه برخــی واردکنندگان خودروســاز،
گرانــی خودروهای وارداتی را به بهانه ســاماندهی
فرایند واردات این محصوالت کوک کردهاند ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت به نمایندگیهای رســمی
خودروســازان خارجی هشدار داد با هرگونه افزایش
غیرمنطقــی قیمتها برخورد میشــود .به گزارش
ایســنا ،سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد
بیش از  ۱۳۰درصدی داشــت .رشد شدید واردات
خودرو موجب شد تا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با هدف ســاماندهی واردات خودرو ،ثبت ســفارش

جدید برای واردات این محصوالت را تا زمان تصویب
نهایی طرح «ساماندهی واردات خودرو» در هیات
دولــت ،متوقف کنــد هرچند کــه واردات خودرو
براساس ثبت ســفارشهای پیشین همچنان ادامه
دارد .با این اقدام وزارت صنعت ،معدن و تجارت اما
برخی از نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی
به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و
تالش کردند به این وزارتخانه فشــار بیاورند تا ثبت
ســفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد
به همین دلیل در گفتوگوهایی عنوان کردند که به

دلیل توقف ثبت سفارش ،واردات خودرو متوقفشده
و ایــن موضوع باعث کاهش عرضــه و به دنبال آن
افزایش قیمتها در بازار خواهد شــد .این اقدامات
و تالش برای ملتهبکردن بازار خودروهای وارداتی
موجب شد تا ســازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان بهعنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت،
معدن و تجارت در کنترل قیمتها ،وارد عمل شده
و نسبت به هرگونه برنام ه مسبب افزایش غیرمنطقی
قیمتها به واردکننــدگان خودرو و نمایندگیهای
رسمی خودروسازان خارجی هشدار دهد.

ورود  ۶فروند ایرباس به ناوگان کیشایر تا پایان سال

ورود  ۶فروند ایرباس به ناوگان کیشایر تا پایان سال
مدیرعامل کیشایر با اشــاره به خرید و ورود  ۶فروند
ایرباس خانواده  ۳۲۰به ناوگان کیشایر تا پایان سال ،از
انعقاد تفاهمنامه با بوئینگ برای خرید  ۱۰فروند بوئینگ
 MAXخبر داد .به گزارش فارس ،محمدتقی جدیدی،
با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با کمپانی هواپیماساز بوئینگ
بــرای خرید هواپیماهای بوئینــگ  MAX 737اظهار
داشت :به تازگی با نماینده شرکت هواپیمایی بوئینگ که
مجوز مذاکره برای فروش هواپیما داشت ،مذاکراتی انجام
دادهایم .وی با اشــاره به انعقاد تفاهم با نماینده بوئینگ
بــرای خرید  10فروند هواپیمــای بوئینگ مکس اظهار
داشــت :این هواپیما قادر است مسیرهای  5تا  6ساعته
ل این هواپیما میتواند
را به راحتی طی کند ،به عنوان مثا 
از فــرودگاه امام خمینی(ره) به چین ،لندن ،کشــورهای
حاشــیه خلیج فارس ،روسیه ،اروپا ،استکهلم و در جنوب
تا ســریالنکا ،پرواز یکســره داشته باشــد .مدیرعامل

کیشایر ادامه داد :کابین این هواپیماهای بوئینگ180 ،
صندلی کالسیک دارد و برای شرکت ما خرید آن از نظر
بازرگانی ،مقرون به صرفه است.
کاپیتان جدیدی با بیان اینکه برای خرید این هواپیماها
جذب فاینانســر انجام خواهد شــد ،توضیــح داد :برای
ی از نظر بازرگانی ،خرید هواپیمای
شرکتهای هواپیمای 
نو به صورت نقد ،صرفه اقتصادی ندارد ،چون هر بوئینگ
مکــس حدود  60تا  70میلیــون دالر قیمت دارد و اگر
روزانه  8پرواز هم داشــته باشد ،از نظر بازگشت سرمایه،
توجیــه مالی نخواهد داشــت ،از این منظــر ،خریداران
هواپیماها و ایرالینها طالب خرید هواپیماهای اقساطی و
در قالب فاینانس هستند.
مدیرعامل کیشایــر همچنین از تالش برای خرید 6
فروند ایرباس خانــواده  320از جمله  320 ،319 ،318و
 321خبر داد و گفت :ثبت سفارش به کارخانههای اصلی
و بــزرگ تولید هواپیما نظیر بوئینگ و ایرباس و تحویل

هواپیماها زمانبر است و ممکن است در برخی شرایط تا
 10سال نیز به طول بیانجامد ،بنابراین تالش کردهایم که
از طریقی دیگر ،هواپیماهای ایرباس نو را دریافت کنیم.
کاپیتان جدیدی اظهار داشت :برنامهریزی کردهایم که تا
پایان امسال هر  6فروند از این ایرباسهای خانوادههای
 320شــامل  320و  321را وارد ناوگان کیشایر کنیم؛
این ایرباسها از نظر کر و پروازی یکسان است و از نظر
وضعیت کاکپیت نیز تفاوتی ندارد و فقط تعداد صندلیها
متفاوت اســت ،بنابراین برای یک شــرکت هواپیمایی
صرفه اقتصادی دارد که هر چهــار تایپ این هواپیما را
وارد ناوگان خود کند و به تناوب فصل و تعداد مســافر،
نوع هواپیما را در پروازها دخالت دهد.
س شــرکت هواپیمایی آسمان نیز قرار
به گزارش فار 
اســت 60فروند بوئینگ مکس در قالب دو پکیج از این
کمپانی هواپیماساز خریداری کند که تحویل آن حدود 9
سال زمان میبرد.
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حاشیه بازار

آشفت هبازار
پی شفروش خودروهای خارجی در ایران

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشــاره به شکلگیری آشفت ه بازار پیشفروش
خودروهای خارجی در ایران ،این سوال را مطرح کرد که چرا خودروهای خارجی در ایران
با شرایط جهانی عرضه نمیشوند؟ سعید موتمنی در گفتگو با فارس ،اظهار داشت :با حذف
واردکنندههای متفرقه خودرو ،تامین نیاز بــازار خودروهای وارداتی از طریق نمایندگیها
امکانپذیر نیست و مشکالتی را در پی دارد .وی ادامه داد :افرادی که مجوز نمایندگیهای
رسمی را دارند ،بیشتر به فکر پیشفروش خودرو و جمع کردن پول مردم هستند تا در جای
دیگر سرمایهگذاری کنند و در نهایت نیز خودرو را پس از گذشت چند ماه به خریدار تحویل
میدهند ،به این ترتیب این واردکنندگان بیشتر به دنبال منافع مالی خود و تامین نقدینگی
هستند .وی تصریح کرد :این در حالی است که در کشورهای دیگر ،خودرو را با اقساط 5
ساله و بدون سود به مشتریان تحویل میدهند و تحویل خودرو نیز در همان زمان مراجعه
مشــتری به نمایندگی صورت میگیرد .در چنین شرایطی در ایران ابتدا پول را از مشتری
میگیرند و خودرو را  9ماه بعد تحویل میدهند .موتمنی با تاکید بر لزوم نظارت وزیر جدید
ش فروش خودرو در کشور ،گفت :هم اکنون هیچ دستگاهی بر وضعیت
صنعت بر روند پی 
فروشها و حاشــیه بازار خودرو نظارت ندارد .به گفته وی ،افرادی که نمایندگی رسمی
خودروسازان خارجی در ایران هستند ،بیشتر بنگاهداری میکنند و اشتغالزایی برای کشور
نداشتهاند بلکه به فکر سود کردن و افزایش منابع مالی خود هستند .در حالیکه باید از توان
مالی شرکت مادر استفاده کنند و همانطور که شرکتهای مادر خودروساز در کشورهای
دیگر محصوالتشان را با شرایط مناسب و بدون سود عرضه میکنند در ایران نیز به همین
صورت عرضه خودرو انجام دهند.

رخداد

انباشت  470میلیارد دالر
در خان ههای خالی و دوم

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفت :حدود  470میلیارد دالر ثروت
این مملکت بدون اســتفاده در خانههای خالی و خانههای دوم انباشــته شده است .به
گزارش ایرنا ،عباس آخوندی در جلســه بررســی صالحیت وزیران پیشــنهادی دولت
دوازدهم در صحن علنی مجلس شــورای اســامی گفت :بخش مســکن دستکاری
شدهترین بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران است .وی به ذکر چند آمار پرداخت و گفت:
تعــداد خانوار موجود در ایران  24میلیون و 190هزار خانوار اســت؛ تعداد خانه در ایران
 25میلیون و  400دســتگاه است؛ یعنی به ظاهر بیشتر از خانوار ،خانه داریم؛ یعنی باید
اوضاع خیلی خوب باشد؛ اما آیا واقعا اینطور است؟ آیا وضع مسکن به این خوبی است؟
قطعا خوب نیست.
آخوندی ادامه داد :آمار ســال  1395نشان میدهد  2میلیون و  587هزار خانه خالی
در کشــور داریم؛ این تعداد در سال 1390به میزان  630هزار دستگاه بوده ؛ یعنی ظرف
پنج سال  2میلیون خانه خالی اضافه شده است .وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت
دوازدهم افزود 2 :میلیون و  100هزار خانه دوم در ایران وجود دارد؛ جمع خانههای خالی
و خانههای دوم حدود چهار میلیون و  700هزار دستگاه است .مفهوم این عدد چیست؟
اگر هر خانه را  100هزار دالر در نظر بگیریم ،حدود  470میلیارد دالر ثروت این مملکت
بدون استفاده در خانههای خالی و خانههای دوم انباشته شده است .آخوندی افزود :این
رقم بیش از چهار برابر کل ارزش بازار بورس ایران اســت؛ این وضعیت بازار دستکاری
شــده ایران است .وی در ابتدای ســخنان خود گفت :برنامه عمل وزیران همان برنامه
پنج ساله ششم است که در مجلس به تصویب رسیده و وزیران باید برای اجرای آنها
تدابیر روشنی داشته باشند.
آخوندی با بیان اینکه در بخش مســکن منابع مالی زیادی را اتالف کرده ایم ،گفت:
هم اکنون در منطقه یک تهران  31هزار خانه خالی وجود دارد و این نشــان میدهد با
دو قطبی شــدن شمال و جنوب شهر تهران تفاوت قیمت مسکن در این مناطق به 12
برابر رســیده ،آیا این عدالت اجتماعی است که ما میگفتیم؟ وی گفت :بانک مرکزی
هــم اکنون  22هزار میلیارد تومان یارانه در بخش مســکن پرداخت کرده و این نتیجه
ســوادگری و فساد در بازار مسکن و ســاختمان در ایران بوده است  ،آیا این روند برای
ما قابل ادامه اســت؟ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی یادآورشد :ما در  4سال گذشته از
شهر فروشی و تراکم فروشی در ایران جلوگیری کردیم و اکنون تورم قیمت مسکن در
ایران کمتر از میانگین نرخ تورم اســت .آخوندی افزود :اگر قیمت زمین در ایران رشــد
ندارد ،دلیل آن جلوگیری از فســاد در شهر فروشی است و وضعیت گذشته برای ما در
حوزه مســکن قابل ادامه دادن نیست و آیا تداوم این وضعیت برای ما افتخارآمیز است؟
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه ما در ایران  4گروه داریم که باید وضعیت
مسکن آنها سروسامان پیدا کند ،گفت :خانهاولیهای کسانی هستند که برای تشکیل
خانواده نیازمند مســکن هستند و رفع حاشیه نشــینی  11میلیون ایرانی که بد مسکن
هســتند برای ما اهمیت زیادی دارد .وی یادآور شــد :احیای بافتهای فرسوده شهری
که هم اکنون  8میلیون نفر در این بافت در شــرایط بد زندگی میکنند و تامین مسکن
گروههای کمدرآمد  4گروه اصلی مخاطبان ما در حوزه تامین مسکن هستند که باید با
برنامهریزی مناسب نسبت به تامین مسکن برای این گروهها اقدام کنیم .آخوندی انتقاد
از مسکن مهر گفت :با بیش از  100هزار میلیارد تومان هزینه در مسکن مهر آیا توانستیم
مشکالت مسکن را در کشور حل کنیم؟ آیا ادامه این روند به نفع کشور است؟
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی بیان کرد :در  4سال گذشته توانستیم  900هزار واحد
مســکن مهر را تحویل متقاضیان دهیم  ،در حالیکه پیش از این بسیاری از واحدهای
مســکن مهر ناقص به مردم تحویل شده بود .آخوندی اظهار داشت :اگر ما برای افتتاح
 900هزار واحد مســکن مهر اقدام میکردیم ،باید در  2هزار مراسم افتتاح مسکن مهر
شرکت میکردیم در حالیکه اعالم کردیم که باید تمام واحدهای مسکن مهر با خدمات
زیر بنایی به متقاضیان تحویل شــود .وی گفت :من از وقت خود برای افتتاح واحدهای
مسکن مهر اســتفاده نکردم ،زیرا در این پروژه جز اتالف منابع ما کاری نکردیم و این
سبب شده است بنده را به بیمهری به مسکن مهر بشناسند.

خبر آخر

عراق بازی اوپک را به هم زد

مشــاور موسسه بینالمللی مطالعات انرژی با اشــاره به وضعیت بازار جهانی نفت و
کاهش پایبندی اعضا به کاهش تعهد از  ۷۷به ۷۵درصد گفت :متاســفانه عراق بازی
را به هم زده اســت .چشــمانداز قیمت نفت در بازارهای جهانی مناسب نیست و با این
شرایط قیمتها به سمت  ۴۰دالر حرکت میکند .مهران امیرمعینی در گفتگو با ایسنا با
تاکید بر اینکه بازار جهانی نفت تحت فشار قیمتها قرار دارد ،افزود :عربستان تاکنون به
تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایبند بوده و میزان تولید نفت در این کشور بر اساس
سهمیهای بوده که تعیین شده است .کشوری که این تعهد را زیر پا گذاشته عراق است.
البته تولید سایر کشورها مانند نیجریه و لیبی نیز منجر به کاهش قیمتها شده است .وی
در مورد نظر برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه عربستان سیاست افزایش تولید و کاهش
قیمتها برای خروج نفت شیل آمریکا از بازار و تحت فشار قرار دادن ایران را در پیش
خواهد گرفت ،توضیح داد :این موضوع به نظر غیرمنطقی میرسد .نفت شیل جای خود
را در بازار پید ا کرده اســت و طبق آخرین اخبار ،متوسط هزینه تولید نفت شیل با نفت
 ۴۰تا  ۵۰دالر هماهنگ است .به همین دلیل حتی اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند ،نفت
شــیل در بازار باقی میماند .مشاور موسسه بینالمللی مطالعات انرژی با تاکید بر اینکه
بعید است اوپک با افزایش میزان تولید بتواند سهم خود را از بازار پس بگیرد ،اظهار کرد:
چنانچه اوپک تولید خود را افزایش دهد ،دود آن به چشم اعضای اوپک میرود .بهترین
راه حل برای اوپک این اســت که با برخی کشورهای غیراوپک به جمعبندی برسند تا
سهم تولید این کشورها نیز کنترل شود .امیرمعینی ادامه داد :قیمت نفت بین  ۴۰تا ۵۵
دالر منطقی است اما متاسفانه عراق بازی را به هم زده و چنانچه عراق نیز میزان تولید
خود را در سطح تعیین شده کنترل میکرد ،اوپک به این وضع دچار نمیشد .البته بحث
تولید لیبی و نیجریه نیز مطرح است که باید برای این کشورها هم سهمی تعیین شود.

