کشور ساالنه به  800هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد
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صدیف بدری ،عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامهریزی دولت برای اجرای بخش عمدهای از طرح مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم ،گفت :به نظر
میرسد طرح ملی نتواند مشکل کمبود مسکن در کشور را رفع کند .بر اساس آمارها ،کشور ساالنه به  800هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد ،در
شرایط کنونی ساالنه حدود  400هزار واحد مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی تولید میشود که این میزان جوابگوی نیاز بازار نیست.

اقتصادی

اخبار

گزارشیدربارهادامهروندصعودیقیمتمسکنمتوسطقیمتهرمترمربعدرتهران:
 ۲۳میلیون و 107هزار تومان

مالیات بر عایدی سرمایه
باعث کاهش قیمت مسکن میشود

تب قیمت مسکن

طرحهایمسکنیدولت حتی ُمسکنیهمبرایبازارمسکننشد
قیمت مسکن در سال جاری بیش از ۵۰درصد رشد داشته است

گروه اقتصادی :بانک مرکزی در گزارشی از افزایش10/۵درصدی
قیمت مسکن در مرداد  ۹۹در تهران نسبت به تیر خبر داد و
اعالم کرد :متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی
شهر تهران  ۲۳میلیون و  107هزار تومان است.
به گزارش «وطن امروز» ،مردادماه امسال تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  9100واحد مسکونی
رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب
 35.4و  175.8درصد افزایش نشان میدهد .همچنین متوسط
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی
معاملهش��ده از طریق بنگاههای معامالتی شهر تهران تیرماه
23میلیون و  107هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل(تیر)
و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل  10/۵و  ۷۷/۴درصد
افزایش نشان میدهد .بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی
معامله ش��ده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه
امسال حاکی از آن است که از مجموع واحدهای معامله شده،
واحدهای تا  5س��ال س��اخت با سهم  ۳۸/۵درصد بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده است .سهم مذکور در مقایسه
با مردادماه سال گذشته حدود  3.3واحد درصد کاهش یافته
و در مقابل بر س��هم واحدهای با قدمت  11تا  15س��ال16 ،
تا  20س��ال و بیش از  20س��ال ساخت افزوده شده است .بر
اساس اعالم بانک مرکزی ،متوسط قیمت هر مترمربع واحد
مسکونی در منطقه یک از مرز  54میلیون تومان عبور کرده
است .تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی
در منطق��ه یک 45میلیون و  300هزار تومان بود .در تیرماه
همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق
 22گانه تهران حدود  21میلیون تومان بود.

تحلیلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و
بانک مرکزی ،تناقضها یا تفاوتهایی دیده شده است .مرکز آمار
ایران نیز از همین سامانه برای انتشار گزارشهایی درباره وضعیت
بازار مسکن بهره میبرد؛ اما گزارشهای مرکز آمار ،فصلی منتشر
میشود و از ارائه گزارشهای ماهانه خودداری میکند .با این
حال انتشار این آمار از سوی  2نهاد اصلی منتشرکننده (بانک
مرکزی و وزارت راهوشهرس��ازی) همواره منتقدانی نیز داشته
است؛ اگرچه کارشناسان معتقدند انتشار این آمار عالوه بر آنکه
به شفافیت بازار کمک میکند ،میتواند امکان برنامهریزی برای
بهبود وضعیت مسکن را نیز فراهم کند اما منتقدان میگویند
این شعارها که «برنامهریزی بهتر با ارائه آمار فراهم میشود»
بیشتر روی کاغذ بوده و هیچگاه نتوانستهایم با استفاده از آمار
یادشده ،اقدامی برای بازار مسکن انجام دهیم؛ مضافاً اینکه ،اعالم
آمار یاد شده به افزایش قیمتها و تورم مسکن دامن میزند.
■■وزیر راهوشهرسازی در برنامه تلویزیونی چه گفت؟

ش��اید همین اس��تداللهای مخالفان بوده که س��بب شد
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی  ۲۸مرداد امسال در برنامه

گفتوگوی ویژه خبری و به مناسبت هفته دولت از صدور دستور
خود به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای
عدم انتشار آمار مذکور ،رونمایی کند .وی در این برنامه تلویزیونی
اظهار داشت« :من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم
گفتهام؛ گفتم بیخود اس��ت این اطالعاتی که منتشر میشود؛
گفتم آن را منتشر نکنند و دامن نزنیم؛ نمیگویم این اطالعات،
بیخودی است».
■■توجیه معاونت مسکن برای عدم انتشار آمار

به گفته محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت
راهوشهرسازی ،از نظر وزیر راه و شهرسازی ،اطالعات بازار مسکن
سبب شده هم در مناطق مختلف پایتخت که قیمتها متفاوت
است ،مردم از متوسط قیمت مسکن در کل تهران پیروی کنند
و هم در سایر شهرها نیز به تبعیت از پایتخت ،شاهد افزایش
قیمت مسکن باشیم .از همین رو ،اسالمی خواهان عدم انتشار
اطالعات مذکور شده است.

■■طرحهای شکستخورده

در حالی قیمت مسکن در کشور به شرایط بحرانی رسیده

است که طرحهای دولت برای کنترل قیمتها در این بازار راه
به جایی نبرده است.
در طول  5ماه گذشته از سال جاری قیمت هر متر مربع
واحد مسکونی در شهر تهران  ۵۱درصد افزایش داشته است.
این فاجعه در حالی رخ داده است که وزارت را هوشهرسازی
برنامه مدونی برای کنترل قیمت مسکن ندارد.
در ماهه��ای اخیر مواردی مانند طرح اقدام مس��کن و وام
ودیعه مطرح شد که هیچ کدام نتوانست باعث کنترل قیمت
مسکن شود .اساسا پیش از این هم طرحهای دولت از جمله
طرح مسکن اجتماعی به هیچ نتیجهای نرسیده بود و مشخص
نیست این روند رشد قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت.
وزیر را هوشهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره
قیمت مسکن ،آن را معطوف به تورم کاالهای دیگر خوانده
بود .با این دس��تفرمان و تبدیل ش��دن مس��کن به کاالی
س��رمایهای ،هر اتفاقی را میت��وان پیشبینی کرد .موضوع
اساس��ی این اس��ت که مس��کن نباید تبدیل به یک کاالی
سرمایه میشد.

مردادماه سال جاری قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از  ۷۵درصد
افزایش داشت

مردادماهسالجاریسهممعامالتواحدهایکلنگیازکلمعامالت افزایشوسهمواحدهاینوسازنسبتبهماه
مشابهسالقبلکاهشداشت

بررسیریزششاخصبازارسرمایهدرماهجاری

پشتپرده بازار سرخ

گروه اقتصادی :با آنکه بازدهی  ۳ماهه اول سال جاری بازار
س��رمایه  285درصد بود اما در روزهای اخیر شاهد ریزش
شاخص کل بورس تهران بودیم .این شرایط باعث شده برخی
سرمایهگذاران عطای سرمایهگذاری در این بازار را به لقای آن
ببخشند و تصمیم به ترک آن بگیرند .بررسیها نشان میدهد
بیش از اینکه اتفاقات روزهای اخیر ناشی از اصالح طبیعی بازار
باشد ،ماحصل اقدامات دولتیهاست .به گزارش«وطن امروز»،
بورس تهران پس از ثبت تاریخیترین رشد شاخص کل در
نخستین ماه تابس��تان ،در مردادماه با ریزش شدید مواجه
شد که در  ۲۰ماه گذشته بیسابقه بود و موجب شد نماگر
سهام پس از تجربه سقف تاریخی  ۲میلیون و  ۷۸هزار واحد
در نوزدهمین روز این ماه ،نه فقط از کانال  ۲میلیون واحد
عقبنشینی کند بلکه تا کف کانال یک میلیون و  ۶۰۰هزار
واحد نیز س��قوط کرد .درباره علل و عوامل شکلگیری این
افت تاریخی و پرحاشیه نکاتی وجود دارد که باید بررسی شود.

■■فروش ناگهانی سهام عدالت

حواش��ی دارا دوم و تأثیر آن در س��قوط شاخص بورس
بیتاثیر نبود .دولت در نیمه دوم مرداد ماه بعد از چند ماه تبلیغ
و ترویج برای عرضه سهام خود در شرکتهای بزرگ دولتی در
قالب صندوقهای ETFبه ناگاه به دلیل اختالف میان ۲وزیر،
یک شبه عرضه  ETFدوم که مربوط به شرکتهای بزرگ
پاالیشی اصفهان ،تهران ،بندرعباس و تبریز بود را لغو کرد و
با تخریب شدید اعتماد سهامداران خرد و ایجاد نااطمینانی
و ترس میان آنها ،عمال فشار فروش در بازار را به صورت غیر
طبیعی تشدید کرد.

■■شوکهای متوالی دولت

■■حواشی دارا دوم

فروش میلیاردی مجوزهای
واردات موز

رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی گفت :با
بسته شدن ثبت سفارش موز ،بازار این محصول در بنادر
توس��ط دالالن و واس��طهها رونق گرفته تا آنجا که آنها
ب��رای مجوز واردات هر کیلو م��وز  800تا  850تومان از
واردکنن��دگان دریافت میکنند و این هزینه در هیچ جا
ثبت نمیش��ود .سیدرضا نورانی در گفتوگو با فارس ،با
انتقاد از سیاس��تهای یک شبه درباره صادرات و واردات
افزود :با احتساب یک حساب سرانگشتی کسی که مجوز
 1200تن واردات موز را دارد ،بیدردسر حدود یک میلیارد
تومان به جیب میزند.

افزایش مجدد حقوق کارگران
در مجلس بررسی میشود

یآورد؟
■■سانسور آمار ،قیمتها را پایین م 

وزارت راه و شهرسازی از سال  ۸۸با راهاندازی سامانه امالک
و مستغالت  -تحت نظارت اتحادیه مشاوران امالک ،اتاق اصناف
ای��ران و وزارت صمت  -به طور مرتب هر ماه اقدام به انتش��ار
گزارشهایی درباره بازار مسکن در ماه منتهی به زمان ارائه این
گزارش میکند؛ سامانهای که اگرچه منبع بانک مرکزی در ارائه
آمار بازار مسکن است اما بسیار پیش آمده که در گزارشهای

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اش��اره به طرح مالیات بر عایدی
سرمایه که در دستور کار کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی قرار
دارد ،اظه��ار کرد :عمده تمرکز این
طرح بر امالک و مستغالت است .محمدرضا پورابراهیمی
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تصویب کلیات این طرح
گفت :تالش ما این است این طرح پیش از تدوین الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰به تصویب برسد تا بتوانیم اصالح بودجه
را بر مبنای آن داش��ته باش��یم ،چرا که با این طرح پایه
جدید مالیاتی به سرفصل مالیات اضافه خواهد شد .رئیس
کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:
مالیات بر عایدی سرمایه در واقع باعث میشود سفتهبازی
در بازار امالک و مستغالت خاتمه یابد و تقاضا برای مسکن،
زمین و امالک و مستغالت به نیاز واقعی تبدیل شود ،چرا
که بازار داللی از بین خواهد رفت و بر همین اساس قیمت
مسکن هم پایینتر میآید .وی با بیان اینکه هدفگیری
مالیات بر مجموع درآم��د ،دریافت مالیات از ثروتمندان
است ،خاطرنشان کرد :این امر موجب ایجاد منابع جدید
برای دولت و همچنین تحقق عدالت اجتماعی میشود ،در
واقع ماهیت وصول مالیات به سمت اشخاص حقیقی تغییر
میکند و حتی طبقه متوسط هم مشمول آن نمیشود .در
واقع مالیات بر مجموع درآمد تعداد قلیل اما عدد باالیی را
شامل میشود که شاید به لحاظ تعداد  5در  ۱۰۰۰است
ولی عدد آن در سهم مالیاتی عدد باالیی است.

علت دیگر مطرح شده درباره سقوط بازار سرمایه ،مربوط
به فروش ناگهانی بخش قابل توجهی از سهام عدالت است.
با آزادس��ازی  30درصد دوم س��هام عدالت در  18مرداد،
س��هامداران از  19مرداد ش��روع به ثبت درخواس��ت خود
برای فروش س��هام عدالت کرده و طبق قانون ،شرکتهای
کارگزاری و بانکها موظف هستند بعد از 48ساعت این سهام
را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران
واریز کنند .با این حساب ،نخستین روز فروش سهام عدالت
توسط کارگزاریها و بانکها روز چهارشنبه  22مرداد بود.
به نظر میرسد کارگزاریها برای آنکه مشکالت گذشته رخ
ندهد 22 ،مرداد را برای فروش سهام عدالت انتخاب کردند
و بعد از عرضه سهام آزادشده این  36شرکت بورسی ،بازار
سرمایه با کم شدن فشار تقاضای شدید مواجه شد و اکثر
نماده��ا که در حال تعادل عرض��ه و تقاضا بودند ،به صف
فروش تبدیل شدند.
یک��ی دیگ��ر از دالیل مطرح ش��ده برای تش��ریح علت
ریزش سنگین شاخصها در بازار سرمایه ،شوکهای منفی
ارسالش��ده از طرف دولت به این بازار است .آغاز جدی این
شوکها با خبر گشایش اقتصادی رئیس دولت بود .بالفاصله
پس از این اظهارنظر ،گمانهزنیها از جزئیات گشایش اقتصادی
آغاز شد .در میان احتماالت مطرح شده درباره جزئیات طرح
گشایش اقتصادی دولت« ،فروش اوراق سلف نفت» مهمترین
موضوع مطرح در این باره بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
شورای اسالمی از بررسی «افزایش
مجدد حقوق کارگران» در نیمه دوم
سال  ۹۹خبر داد و گفت :این موضوع
در نشست هفته آینده کمیسیون
اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد .خلیل بهروزیفر در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به پایین بودن حقوق کارگران
و تناسب نداش��تن آن با نرخ تورم اظهار کرد :امروز نرخ
تورم موجود در کشور بیش از  50درصد است اما حقوق
کارگران و مشموالن قانون کار ،طبق مصوبه شورای عالی
حقوق و دستمزد ،صرفا  33درصد در سال جاری افزایش
یافته است! وی با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش
حقوق کارگران پیش از س��ال  99و اواخر سال گذشته
اتخاذ شده است ،متذکر شد :در آن مقطع زمانی هنوز با
بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت
مسکن و اجارهبها مواجه نبودیم ،بنابراین باید تمهیداتی
برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم س��ال
اندیشیده شود.

یک گام تازه برای مالیاتستانی
از امالک و خودروهای لوکس

■■رگوالتور خاموش

از س��ازمان بورس اساس��ا هیچگونه رگوالتوری مدون و
اثربخشی در بازار نسبت به عرضههای کالن مشاهده نمیشود.
مثال به سادگی چند کارگزاری در جریان روند نزولی بورس و
در شرایطی که بنا بر ادعای فعاالن بازار ،بورس توان بازگشت
به روند متعادل و طبیعی خود را داشت ،با فروش سهام عدالت
باعث تخریب این روند شدند.

■■اختالل کارگزاریها

انحصار در صدور مجوز برای دایر کردن کارگزاری و از بین
بردن رقابت میان کارگزاریها موجب شده عمال ۱۶سال هیچ
مجوز جدیدی برای ایجاد کارگزاری صادر نشود .این مساله
باعث بروز مسؤولیتناپذیری عمیقی در کارگزاریها شده است
و این مسؤولیتناپذیری را به یکی از مهمترین عوامل ایجاد
اختالل در روند طبیعی بازار مبدل کرده است.

وزارت اقتصاد آییننامه اجرایی بند«ت» تبصره  ٦ماده
واحده قانون بودجه س��ال  ١٣٩٩کل کشور درباره شیوه
اخذ مالیات از امالک و خودروهای با شرایط خاص را به
کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارائه کرد .مطابق آییننامه
پیشنهادی ،همه اش��خاص حقیقی و حقوقی مشمول
مکلفند مالیات س��االنه مربوط به ه��ر یک از واحدهای
مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد
تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه  ١٣٩٩پرداخت
کنند .گفتنی است دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی
مج��از به ثبت نق��ل و انتقال امالک و نیز نقل و انتقال و
تعویض پالک خودروهای مش��مول مالیات موضوع این
آییننامه قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مربوط نیستند.

