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 یک کارشناس بازار مسکن گفت: در 
حال حاضر ایران بی ضابطه ترین ساختار 

اجاره داری را در جهان دارد.
محمد مالکی گفت: قوانین هر کشور 
توسعه یافته ای  را بررسی کنید، می بینید 
ضوابط و مقرراتی در حوزه اجاره داری 
دارند، اما در ایران مستاجر از هیچ قدرت 

چانه زنی برخوردار نیست.
به گزارش » توسعه ایرانی«، از بهار 
99 که جهش نرخ ها در بازار مســکن 
آغاز شد، افزایش نرخ اجاره بها و میزان 
ودیعه نیز کلید خورد. هرچند به گفته 
کارشناســان روند افزایش نرخ ها در 
بازار رهن و اجاره همسو با بازار خرید 
و فروش نبود و بــه اصطالح از این بازار 
جاماند. اما از زمستان 1400 بازار رهن 
و اجاره در مســیر صعودی قرار گرفته 
و همســو با تورم 40 درصــدی، نرخ 
اجاره بها نیز افزایشی شده و بسیاری 
از مالکان به دلیل مشکالت اقتصادی 
ترجیح داده اند بر نرخ اجــاره ماهانه 
و همچنین میزان ودیعــه به صورت 

توأمان بیفزایند. 
 سهم تامین مسکن 

در سبد خانوار چقدر است؟ 
تامین مســکن اکنون سهم بسیار 
باالیی را در ســبد خانوار ایرانی به خود 
اختصاص داده و سبب شده شهروندان 
برای تامین سرپناه از سایر هزینه های 
خانواده مانند سفر، تفریحات، خوراک 
و پوشــاک به اصطالح بزنند. در بهمن 
1400 و بر اســاس گزارش های بانک 
مرکزی تورم ساالنه اجاره بهای مسکن 
در تهران به 52 درصد رسید در حالی که 
تورم نقطه  به نقطه ساالنه کشور چیزی 

حدود ۳5 درصد بود. 
در ســال های اخیر و بر اســاس 
بررســی های صورت گرفته، ســهم 
اجاره بها از ســبد هزینــه خانواربه 
صورت مداوم در حال افزایش بوده به 
طوری که سهم ۳۳ درصدی اجاره بها 
در ســال 1۳96 به 4۳درصد در سال 
1۳99 رســیده و در سال 1400 هم 

هزینه تامین مسکن حداقل نیمی از 
کل ســبد هزینه ای خانوار را به خود 
اختصاص داده و در کالنشهری مانند 
تهران این سهم تا 60 درصد هم بوده 

است. 
به توجه به افزایش نــرخ اجاره بها 
در یک ماهه نخست ســال 1401 به 
نظر می رسد سهم 60 درصدی هزینه 
تامین مسکن حداقل در کالنشهرها از 

60درصد هم فراتر رفته باشد. 
 چرایی سیر صعودی 
نرخ اجاره بها در بازار 

محمد مالکــی؛ کارشــناس بازار 
مســکن درباره چرایی سیر صعودی 
نرخ اجــاره بهــا  در اســفند 1400 و 
همچنین فروردین 1401 به »توسعه 
ایرانی« گفت: بخشی از این مساله تابع 
متغیرهای عمومــی اقتصاد نظیر نرخ 
ارز، وضعیت سایر بازارهای موازی است 
اما در مورد بازار مسکن باید گفت فاصله 
گرفتن عرضه از تقاضا در زمینه مسکن 
قابل استطاعت موجب وارد کردن فشار 
به روی اجاره بها شده است. این مساله به 
ویژه در کالنشهرها قابل مشاهده است 
و ما نیز هم از نظر کمی در ســال های 
اخیر شاهد انباشت ســاالنه 500 هزار 
تقاضا برای واحدهایی مسکونی مصرفی 
داشته ایم و متاسفانه مسکن تولید نشده 

است و بخشی هم که تولید اتفاق افتاده 
متناسب با تقاضا نبوده و قابل استطاعت 
برای اقشــار مختلف جامعــه که نیاز 
مصرفی نســبت به مســکن هستند، 

نبوده است. 
وی تصریح کرد: این شرایط سبب 
شــده تا تقاضای مــردم وارد تقاضای 
سرمایه ای در بازار مســکن شود و نیاز 
مصرفی که نتوانسته نیاز خود را از طریق 
خرید کــردن تامین کنــد، ناچار وارد 
بازار رهن و اجاره شده است. این تقاضا 
موجب وارد کردن فشار به این بازار و در 
نهایت سبب باال رفتن نرخ رهن و اجاره 

ماهانه شده است. 
 ادامه افزایش نرخ ها 
در بازار رهن و اجاره 

مالکی دربــاره تحلیــل برخی از 
کارشناســان درباره اینکــه افزایش 
نرخ ها در بازار رهن و اجاره همســو با 
جهش قیمت ها در بازار خرید و فروش 
مسکن نبوده بنابراین در ماه های آتی 
باید منتظر جهش نــرخ رهن و اجاره 
ماهانه در این بازار باشیم، اظهار کرد: 
بنــده نمی توانم نظر قطعــی درباره 
پیش بینی وضعیت بــازار بدهم، اما 
به نظر می رسد با توجه به روندی که 
مشاهده می شود، سخن این دوستان 

دور از واقعیت نباشد. 

 راهکار دولت 
برای حل مشکالت مستاجران 

وی بــا توجــه بــه اینکه یکــی از 
اولویت های دولت ســیزدهم از زمان 
تبلیغــات انتخاباتــی و همچنین در 
ماه های اخیر، بحث مسکن بوده، اما با 
روند فعلی بازار بسیاری از مستاجران 
دچار ناامیدی و ســردرگمی شده اند؛ 
 خطاب به دولتمردان توصیه کرد: بجز 
برنامه هایی که در حوزه ساخت مسکن 
و مسکن ملکی در حال پیگیری است؛ 
در زمینه اجاره نشــینی نیز دولت باید 
بسته سیاســتی مجزایی داشته باشد 
این بسته باید از جنس تنظیم گری باشد 
نه از جنس ساخت و ساز بنابراین الزم 
است در این بسته ساختار اجاره داری 
در کشور تنظیم شــود زیرا اکنون در 
کشــورهای مختلف مشاهده می شود 
که اجاره داری از طریق شــرکت های 
مشخص انجام می شود و در شهرهایی 
به وسعت شهر تهران شاید چهار یا پنج 
شرکت بزرگ اجاره داری فعال باشند که 
آنها در محله های مختلف شعبه داشته و 
امور مربوط به اجاره داده امالک را انجام 

می دهند. 
وی افزود: زمانی که طرف حساب 
دولــت ایــن تعداد شــرکت باشــد 
می تــوان برای آنها سیاســت گذاری 

کرد و نــرخ اجاره بهــا را کنترل کند. 
همچنین موضــوع افزایــش مدت 
زمــان قراردادهــای اجاره از ســایر 
سیاست هایی اســت که باید پیگیری 
شود. اصل موضوع نیز این است که در 
بسیاری از کشورها، مالک نمی تواند به 
راحتی و پس از یک سال عذر مستاجر را 
بخواهد و برای این کار باید دلیل قانونی 
داشته باشد؛ در ایران با فقدان چنین 
سیاست ها و مواردی مواجه هستیم. 
این موارد فقط از طریق فعالیت بنگاه ها 
و شرکت های بزرگ اجاره داری محقق 

می شود. 
وی درباره بازه زمانی مورد نیاز برای 
اعمال چنین سیاست هایی در کشور 
گفت:  ایــن موارد از جنــس مقررات و 
تنظیم گری است و نیازمند همکاری 
دولت و مجلس اســت و اگر انجام شود 
ظرف دو تا سه ســال قابل تحقق است 
و نتایج آن دیده خواهد شــد زیرا این 
اقدامــات از جنس ســاخت و ســاز و 
پروژه های عمرانی زمان بر نیســت و با 
تدوین و اعمال قوانین می توان بازار رهن 

و اجاره را سامان داد. 
 نمی توانیم به بازار مسکن 

دستور دهیم 
این کارشــناس دربــاره احتمال 
اعمال سیاست های دستوری در دولت 
سیزدهم همانند دولت دوازدهم برای 
سامان  دادن وضعیت بازار رهن و اجاره 
گفت:  در اصل ما نیازمند تدوین و اجرای 
ضوابط در بخش اجاره داری مســکن 
هســتیم و این ضوابط بسیار ضروری 
هستند البته به این معنا نیست که ما 
دستور دهیم و فرمایش کنیم و انتظار 
داشته باشیم که حتما اجرا شود. دولت 
نباید خود را در ایــن جایگاه ببیند که 
با تعیین نرخ، همه باید بر آن اســاس 
عمل کنند؛ طبیعی اســت که بازار به 
این طــرز تفکر و تصور مــا می خندد.  
بنابراین تدوین بســته سیاستی باید 
دنبال شود و در آن به ضمانت اجرایی 
قوانین و مقررات، منافع طرفین در نظر 
گرفته شود، روش اجرایی آن مشخص 

شود و ... . 

افزایش سکونت در مناطق 
جنوبی و حاشیه شهرها 

بررسی آگهی های بازار مسکن نشان 
می دهد هر روز بر تعداد کســانی که 
متقاضی رهن و اجاره واحدهای کوچک 
متراژ، سوئیت ها و حتی اتاق ها هستند 
و همچنین بر تعداد کسانی که ناچار به 
سکونت در مناطق حاشیه ای شهرهای 
بزرگ هستند، افزوده شده است؛ این 
تحلیلگر حوزه مســکن درباره اجبار 
مستاجران برای ســکونت در مناطق 
جنوبی  و حاشیه ای شــهرها به دلیل 
افزایش نرخ اجاره بهــا و میزان ودیعه 
گفت: بر اســاس مطالعــه و تحقیقی 
که 2 سال قبل در شــهر تهران تهران 
داشتیم، دریافتیم مسکن تقریبا آخرین 
چیزی است که مردم ایران نسبت به آن 
کوتاه می آیند؛ یعنی در درجه نخست 
مردم حاضرند از خورد و خوراک و سایر 
هزینه های خود بگذرنــد اما خانه ای 
که در آن سکونت دارند را حفظ کنند 
و حتی اگر ناچار شوند در همان محله 
نســبت به اجاره واحد کوچک تر و با 
امکانات کمتر اما ارزان تر اقدام کنند. 
برای خانــواده ایرانــی، حیثیتی که 
مسکن ایجاد می کند، بسیار مهم است؛ 
بنابراین ســکونت اجباری در محالت 
پایینی برای خانــواده ایرانی بار روانی 

بسیار سنگینی دارد. 

یک کارشناس با اشاره به تاخت و تاز تورم در بازار اجاره:

ایران، بی ضابطه ترین ساختار اجاره داری جهان را دارد

محمد مالکی؛ کارشناس 
بازار مسکن در گفت وگو با 

»توسعه ایرانی«: ما نیازمند 
تدوین و اجرای ضوابط در 
بخش اجاره داری مسکن 

هستیم و این ضوابط بسیار 
ضروری هستند؛ البته 
به این معنا نیست که ما 

دراین زمینه دستور بدهیم 
و فرمایش کنیم و انتظار 

داشته باشیم که حتما اجرا 
شود

خبر

در حالی که دولت درصدد است با انداختن توپ 
به زمین دولت های پیشین و استفاده از اسم رمز 
شناسایی بانیان وضع موجود، از حجم فشار بر خود 
بکاهد، در مجلس وضعیت دیگری حکمفرماست . 
 به گزارش قرن نو، همسویی مجلس شورای 
اسالمی با دولت، از نظر بســیاری از کارشناسان 
نقطه عطفی برای حل مشکالت اقتصادی کشور 
تلقی می شــد اما به نظر می رســد این موقعیت 
تاریخی که در آن تمامی ارکان حکومتی یک دست 
و یک پارچه هستند، در حال از دست رفتن است 
و اتفاق مهمی در عرصه اصالح ساختار اقتصادی و 

بهبود وضعیت رخ نداده است . 
 بالتکلیفی مذاکرات وین و ناامیدی از احیای 
برجام به تدریج فضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار 
داده و زمینه را برای رشد قیمتها مهیا کرده است. در 

این شرایط اما به نظر می رسد اقتصاد ایران در گیر 
و دار گرانی و افزایش مداوم قیمت کاالهای مهم و 
مصرفی سبد خانوار، مساله ای اساسی چون توسعه 

و رفاه را به دست فراموشی سپرده است . 
 حاال در شــرایطی که دولت با طرح مســاله 
شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل 
پشت پرده گرانی می خواهد راهکاری برای کاهش 
فشار افکار عمومی بر خود بیابد ، در مجلس شورای 
اسالمی طرح استیضاح دو وزیر اقتصادی پررنگ تر 

از قبل دنبال می شود .
 این دو وزیر اتفاقا بیشترین وعده را در خصوص 
مهار بحران و بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند . 
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت که حتی 
قول کاهش قیمت خودرو را داده اســت در کنار 
حجت اهلل عبدالملکی پرچمدار مبارزه با فساد و 

ارتقای شفافیت در دولت ســیزدهم دو وزیری 
هستند که در سال جاری نیز طرح استیضاح آنها از 

سوی مجلس پیگیری شده است . 
 علی جدی، نماینده مجلس شورای اسالمی 
درباره وضعیت استیضاح وزیر صمت گفت: این 
موضوع در هیات رئیسه مجلس در دست بررسی 
است و آنها باید در این مورد تصمیم گیری کنند. 
درجلسه ای که در کمیسیون با وزیر داریم در این 

خصوص تصمیم گیری می شود.
 به گفته وی گرانی خودرو و شــبهاتی که در 
مساله قرعه کشی وجود دارد مهمترین نکته ای 
است که ماجرای اســتیضاح را دوباره به جریان 

انداخته است . 
 او در گفتگو با ایلنا گفت قرعه کشــی خودرو 
یک نوع التاری است که هر کسی برنده می شود 

یک پول اضافه ای از تفاوت قیمت کارخانه تا بازار 
به دست می آورد که در مشروع بودن آن هم شک و 
شبهه وجود دارد.از سوی دیگر خلیل بهروزی فرد 
دیگر نماینده مجلس در روزهای گذشــته اعالم 
کرد: درباره به کارگیری مدیران ضعیف و ناکارآمد 
که بر اساس ســفارش و رفاقت در این وزارتخانه 

به کار گرفته شده اند نیز از وزیر مربوطه سوال شد.
او با اشاره به ادامه داربودن سوال از عبدالملکی، 
تصریح کرد: هشت سوال درباره وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اعالم وصول شــده که در صحن 

مجلس باید پاسخ داده شود.

امروز نیز قرار اســت وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای پاسخ به ســئوال نمایندگان در 
مجلس حضور یابد .  به نظر می رسد دولت سیزدهم 
از مرحله تبلیغ کفایت مدیریت کارآمد برای حل 
مشکالت اقتصادی به مرحله توجیه در خصوص 

نبود امکان توفیق در این حوزه رسیده است. 
 در این شرایط بســیاری معتقدند شمارش 
معکوس برای ترمیم کابینه آغاز شده و این مهم 
اگر با ورود دولت نباشد، با اقدام نمایندگان برای 
استیضاح محقق خواهد شد. باید دید اولین وزیری 
که از قطار کابینه سیزدهم پیاده می شود، کیست.

همزمان با طرح مسأله شناسایی عوامل پشت پرده گرانی؛

استیضاح دو وزیر اقتصادی کابینه جدی تر شد 

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

 دامنه نوسان بورس 
باالخره تغییر کرد

  - ین نال آ خبر
دامنه نوسان قیمت 
ســهام در کلیــه 
نمادهای معامالتی 
ســهام در بازار اول 

تابلوی اصلی و فرعی بــورس اوراق بهادار تهران به 
مثبت و منفی 6درصد افزایش یافت.

همچنین برای تمــام نمادهای معامالتی حق 
تقدم از مثبت و منفــی 10درصد به مثبت و منفی 
12درصد افزایش یافت، اما دامنه نوسان بازارهای 

پایه فرابورس همانند سابق است.
در بازه 25 بهمن سال 1۳99 تا 25 اردیبهشت 
1400، دامنه نوسان توسط شورای عالی بورس و 
با هدف ایجاد تعادل در بــازار، به منفی دو تا مثبت 
6درصد تغییر کرد. اما پس از ایــن تاریخ، به روال 
سابق خود یعنی دامنه نوسان متقارن پنج درصدی 

بازگشت.
    

خبر مهم  رئیس کل بانک مرکزی 
درباره پول جدید ایران

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال پیگیری 
بحث رمز پول ملی در بانک مرکزی هستیم و ان شااهلل 
امســال رمز پول ملی راه اندازی می شود. موضوع 
رمزارزهای جهان روا نیز در ستاد اقتصادی دولت در 

حال بررسی است.
 علی صالح آبادی درباره مهلــت اجرای قانون 
صدور چک و ایجاد امکان اطالع رسانی پیامکی به 
گیرنده چک جهت اطمینان و اطالع وی از ثبت چک 
در ســامانه صیاد، گفت: این پیامک هفته گذشته 

راه اندازی شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: بانک ها 
براســاس تکالیفی که در این قانــون دارند، باید 
سرویس ها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه نکنند، 

مشمول مجازات های انضباطی می شوند.
    

ورود اسکناس  خارجی به کشور 
معاف از مالیات شد

کل  ئیــس  ر
ر  مــو ا ن  ما ز ســا
مالیاتی کشــور، در 
بخشــنامه ای اعالم 
کــرد کــه واردات 

اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی 
از مالیات معاف شد.

بر این اســاس، هر شــخص حقیقی و حقوقی 
می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان 
اسکناس ارز به کشور وارد کند و در این زمینه، وزارت 
اقتصاد مکلف شده تا ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و 
اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعاالن این 
حوزه نگرانی بابت مالیات و واکاوی منشا سرمایه آن 

نداشته باشند.
    

 آخرین وضعیت
 بدهی های خارجی ایران

ایسنا- بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه 
سال گذشته،  به رقم ۸ میلیارد و ۸۸5 میلیون دالر 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1۳99 معادل 

1.4 درصد کم شده است.
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای 
اقتصادی نشــان می دهد میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشــور دو میلیــارد و 596 میلیــون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و 2۸9 

میلیون دالر اعالم شده است.
از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی 
ایران معادل هفت میلیارد و ۸۳1 میلیون یورو است 
که پنج میلیارد و 54۳ میلیــون یورو از این میزان، 
حجم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده و دو 
میلیارد و 2۸۸ میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه 

مدت است.
    

پیش بینی تبعات تحریم انرژی 
روسیه برای اقتصاد آلمان

راشاتودی- نایب رئیس دویچه بانک آلمان 
نســبت به تورم 10 درصدی در ادامه سال جاری 
میالدی در صــورت تحریم نفت و گاز روســیه 

هشدار داد.
 کارل فون روهر، نایب رئیس دویچه بانک آلمان 
در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد قیمت های 
مصرف کننده در این کشــور 7 تا ۸ درصد در سال 
جاری میالدی افزایش خواهد داشت. اما اگر دولت 
واردات انرژی از روسیه را ممنوع کند، این افزایش 
قیمت در ماه های آینده 10  درصد یا حتی بیشــتر 

خواهد بود.
وی گفت:»اگر واردات انرژی محدودتر شــود، 
شاهد تورم 10 درصدی یا حتی بیشتر خواهیم بود 
و باید منتظر تورمی بی سابقه از دهه 1970 باشیم«.

جانشین  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
فاصله کیفیت خودروهای داخلی با استانداردهای 
روز دنیا را فاصله ای کهکشانی دانست و با انتقاد از 
وضعیت تولید داخل گفــت: دیگر دوران اینکه 
کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اســمش را 

بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.
سیدتیمور حســینی  ادامه می دهد:  در این 
میان اما آنچه که بیشتر مایه تاسف است این است 
که خودروسازان ما هیچوقت ایراد خودشان را 
نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچوقت از مردم 
عذرخواهی نکردند. همیشــه حــق به جانب 
گفتند که ما بهترینیم. البته واقعا خودروسازان 
ما بهترینند، شــما ببینید وقتی بنز و .. خودرو 
می سازند باید برای خرید آن کلی التماس کنند 
و تسهیالت بگذارند، اما خودروسازان ما همین 
خودروها را هم با شرط و شروط می گذارند و پیش 

فروش می کنند و هزار و یک بامبول و اداواطوار 
در می آورند!

خودروسازان بابت کاستی ها 
معذرت خواهی کنند

جانشــین پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
می افزاید:  آن چیزی که به نظرم مردم را ناراحت 
می کند همین مسائل اســت. یک خودروساز 
بیاید و بگوید مقدورات من همین است و بابت 
کاســتی ها معذرت می خواهم و به خاطر این 
کاســتی این امتیازات را هــم در خدمات پس 

از فروش و نحوه واگذاری و شــرایط فروش و ... 
در نظر می گیرم.  خودروســازی ما فاصله اش با 
استانداردهای روز دنیا کهکشانی است و نتیجه 
امتیازاتی که طی این سال ها به شکل انحصار و 

رانت داده شده حیف و میل میلیاردها میلیارد 
سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات و افزایش 
جانباختگان و تحمیــل هزینه های هنگفت به 

کشور است.
با جابه جا کردن کاپوت و چراغ خطر 

خودروی جدید تولید نمی شود
وی به تصمیم مجلس برای  واردات خودرو 
هم اشــاره کرده و تصریح می کنــد:  به نظرم با 
تصمیمی که گرفته شده اگر اجرایی شود، اتفاق 
خوبی خواهد افتاد. خودروسازان متوجه شدند 

که وقت آن رســیده که تغییر جدی در کیفیت 
خودرو اعمال کنند. دیگــر دوران اینکه کاپوت 
و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند 
یک محصول جدید، گذشته است. باید پلتفرم 
تغییر کند و ســامانه ها و سیستم های ایمنی را 
ارتقاء دهند. باید در مصرف سوخت و آالینده ها 
تعییر جدی داده شود. برای ایمنی سرنشینان، 
استحکام اتاق و بدنه خودرو باید تغییر جدی پیدا 
کند.جانشین  رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی 
ادامه می دهد: اینکه دو تا ماشین به هم بخورند و 
تقی به توقی آتش بگیرند، اصال پذیرفته نیست. 
آمار و درصد حریق خودروهــا چه خود به خود 
و چه در اثر تصادف بســیار باالست. در تصادف 
لرستان که در ایام نوروز رخ داد، هشت نفر زنده 
زنده در آتش سوختند. دو وسیله دچار حریف 

شد، چه کسی می خواهد جواب این ها را بدهد؟

جانشین  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتقاد کرد:

 فاصله کهکشانی کیفیت خودروهای داخلی
 با استانداردهای روز دنیا


