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وزير اقتصاد با اعالم شناسايي خريداران عمده سکه و برخي گروههايي که مبادرت به خريد
و فروش ارز کرده اند ،گفت :ماليات ستاني از سود اتفاقي در دستور کار است.به گزارش
خبرگزاري صداوسيما مسعود کرباسيان نوشت:براي پيگيري امور مربوط به اتفاقات اخير
و در راستاي عمل به دستور رئيس جمهور به سازمان امور مالياتي رفتم و در جمع تمامي
وزير اقتصاد :
مديران سازمان از آنها خواستم که با جديت وارد عمل شوند؛چرا که در راه مبارزه با رانت
و فساد و براي حفظ ثبات اقتصادي و حراست از منابع کشور هيچ خط قرمزي وجود ندارد.
ماليات ستاني
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري هم در ديدار با هيئت دولت بار ديگر بر اصل مبارزه
از سود اتفاقي
با فساد و برخورد با متخلفان تاکيد کردند،گفت:عمل به اين موضوع اساس اقدامات وزارت
اقتصاد است.وزير اقتصاد تاکيد کرد:براين اساس اقدامات اجرايي زير دراين حوزه صورت
دردستور کار است
خواهد گرفت:ا -سازمان امور مالياتي خريداران عمده سکه را شناسايي کرد ه و طبق قانون

اقتصادي

» خبر

تالطمات اقتصادي
زير بناي بحران هاي اجتماعي

»
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عضو اتاق تهران:

وزير راه و شهرسازي:

فقط  25درصد ارزبگيران افشا شدند

روغني گلپايگاني:

سياست هاي ارزي دولت
کارشناسي شده نيست
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني با انتقاد از سياست هاي ارزي دولت
گفت :متأسفانه اين سياست ها هنوز کارشناسي مناسبي نشده و همين
امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد.ابوالفضل روغني
گلپايگاني در گفت وگو با تسنيم ،با اشاره به سياستهاي غلط ارزي
دولت ،اظهارداشت :متأسفانه اين سياست ها هنوز کارشناسي مناسبي
نشده و همين امر عاملي شده تا اجراي آنها نتايج مثبتي نداشته باشد.وي
با بيان اينکه قطعا گروه بندي کاالها براي دريافت ارز بايد مورد بازبيني
قرار گيرد ،افزود :امروز توليدکنندگان با مشکالت متعددي در تهيه مواد
اوليه خود روبه رو هستند که بايد اين موضوع مورد توجه مسئولين قرار
گيرد.رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني تصريح کرد :به نظر ميرسد
دولت مي بايست قبل از اعالم ليست واردات کاالهاي ممنوعه از يک
کميته متشکل از توليدکنندگان بخش هاي مختلف صنعتي نظرخواهي
مي کرد تا افراد بدون هيچ ارتباطي با حوزه فعاليت خود کاالهاي متفرقه
وارد کشور نکنند.

اعالم آمادگي بنياد مستضعفان براي تعامل
با شهرداري تهران درخصوص باغات تهران
بنياد مستضعفان آمادگي کامل خود را براي هرگونه همکاري با شهرداري
تهران به منظور حفظ و نگهداري از باغ هايي که در اختيار دارد اعالم کرد.به
گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان ،محمد سعيديکيا
رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در نامهاي به رئيس شوراي شهر تهران
درخصوص همکاري با شهرداري تهران براي حفظ و نگهداري از باغ هايي که
در تهران در اختيارو مالکيت اين بنياد است؛ اعالم آمادگي کرد.در بخشي از
نامه رئيس بنياد خطاب به مهندس محسن هاشمي رئيس محترم شوراي
شهر تهران آمده است  :حفظ و نگهداري منابع طبيعي از جمله باغات که از
اصلي ترين سرمايه هاي ملي محسوب مي گردند از وظايف کليه اقشار جامعه،
دستگاه ها و سازمان ها از جمله نهادهاي انقالبي بوده و اين نهاد نيز تالش و
مساعدت خود را جهت حفظ درختان و احياء فضاي سبز در اختيار انجام داده
که يک نمونه آن احياء باغ سيب واقع در مهر شهر کرج است که امروز جزء
باغ هاي نمونه کشور مي باشد.اخيرا از جانب اعضاي محترم شوراي اسالمي
شهر تهران مطالبي در مورد باغات در اختيار بنياد از جمله باغ وثوقالدوله و
باغ معروف به برره در رسانه ها بيان شده است .و اين در حالي است که در
چند سال اخير علي رغم مشکالتي که درخصوص قنات باغ هاي مذکور ايجاد
شده اقدامات مفيد و موثري در جهت حفظ و نگهداري آنها از جمله آبياري با
تانکر توسط بنياد صورت پذيرفته است.
اينروزهابازارحالخوشيندارد،افسارارزدرپيبيتدبيريهاي
صورت گرفته بريده و طال روي دست سودجويان بي
حساب و کتاب باال و پايين مي شود ،سود بانکي هم
معلوم نيست چند چند است و در اين ميان مردم آشفته
از کاهش ارزش پول ملي و بي ارزشي سرمايه هايشان و
در پي تصور تورمي خارج از کنترل در آينده ،دارايي هاي
ريالي خود را از بانک ها بيرون کشيده به سمت بازار
روان شده اند .حضور نقدينگي هاي باال يک روز بازار
ارز را متالطم مي کند و روزي ديگر خودرو و طال را؛
در اين ميان بازار مسکن هم بي نصيب نمانده و در
پي دالل بازي و سوداگري هاي صورت گرفته بعد
از  5سال رکود در عرض چند ماه شاهد رشد لجام
گسيخته قيمتهاست.
قيمت هاي زمين و مسکن در برخي مناطق آنچنان
افزايش داشته که تحير کارشناسان و تحليلگران اين عرصه
را هم به دنبال داشته است .به روايت برخي گزارش ها
از ارديبهشت ماه  96تا ارديبهشت ماه  97قيمت مسکن
در تهران به طور متوسط متري يک ميليون و  450هزار
تومان افزايش يافته است ،اين افزايش قيمتها در ساير
مناطق کشور هم به تناسب شاهد چنين رشد بي سر
و سامان و بي قاعده و قانوني بوده است!
از نقش دالالن تا تهديدات خارجي
اما ريشه اين تالطمات و التهابات خارج از کنترل در
بازار مسکن چيست؟ آيا در هم بر همي اوضاع اقتصاد
در چند ماهه اخير و تهديدات خارجي نقش داشته يا
دست عده اي سودجو و دالل در اين ميان سبب جابه
جايي قيمت ها و افزايش بي قاعده آن شده است؟ به
گفته کارشناسان و تحليلگران حوزه مسکن مجموع اين
عوامل در کنار هم آنچيزي شده است که امروز در حال
و روز مسکن مي بينيم .اما ناگفته پيداست که نقش
سوداگري و دالل بازي هاي صورت گرفته در افزايش
قيمت هاي زمين و مسکن که به دنبال ماهي گرفتن
از آب گل آلود اقتصاد آشفته اين روزها بوده اند ،بسي
پر رنگ تر است.
با اين حال اين نکته که اقتصاد مسکن متاثر از اقتصاد
کالن کشور است امري طبيعي و بسي حقيقت ماجرا
است .چنانچه «فرشيد پورحاجت» ،دبير کانون سراسري
انبوه سازان در گفت وگو با«رسالت» به اين مهم اشاره
کرده و مي گويد« :بايد واقعيت را پذيرفت که اقتصاد
مسکن متصل به اقتصاد کالن کشور است و وقتي
اقتصاد کالن دچار تالطم مي شود به تبع آن اقتصاد
مسکن هم دچار تغيير و تحول مي شود ».
تاثير التهابات بازار ارز روي قيمت مسکن
وي اين نکته را متذکر مي شود که التهابات بازار
ارز هم نقش مستقيمي بر حال و روز قيمت هاي
مسکن در چند ماه اخير داشته و مي افزايد « :ابتداي
امسال با جهشي که در حوزه ارزي کشور اتفاق افتاد
بازار مسکن هم دچار تالطم شد و به نظر مي رسد
اين تالطم تا حدودي قابل پيشگيري بوده است ولي
متاسفانه شاهديم که بر وضعيت بازار مسکن کنترلي
صورت نگرفته است» .
پورحاجت مي گويد « :امروز آن چيزي که در حوزه
مسکن مي بينيم ،مورد تاييد بخش توليد نيست چرا
که هيچ توليد کننده اي حاضر نيست در بازاري که
دچار تالطم و تشنج است و ثبات ندارد سرمايه گذاري
کند و اين يک معضل در حوزه مسکن است ولي اميد
است با آرامشي که در حوزه اقتصادي کشور رخ بدهد
آرامش به بازار مسکن هم برگردد» .
خارج از مباحثي که عنوان شد بايد اذعان داشت که

آنها مکلف به پرداخت ماليات برسود اتفاقي هستند.وي افزود ۱۰۰ :نفر اول اين ليست که
بيشترين خريد را انجام دادهاند،به صورت اولويت دار مورد بررسي و مطالبه ماليات قرار
مي گيرند-2.همين روند درمورد بازار ارز هم صورت مي گيرد.هر مجموعه اي يا فردي که
از طريق خريد و فروش ارز سود اتفاقي به دست آورده،مشمول اين ماليات مي شود و دايره
بررسي ها و مطالبهگري ما شامل تمام بخشهاي اقتصادي کشور ميشود.کرباسيان تصريح
کرد :خوشبختانه سازمان امور مالياتي اين گروه را نيز شناسايي کرده و طي روزهاي جاري
آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت مي شوند.وزير اقتصاد افزود :همچنين موسسات و
آژانس هاي مسافرتي هم به دقت رصد ميشوند و با برخي از آنها که از موضوع پرداخت
ارز مسافري براي سفر به کشورهاي بدون نياز به رواديد سوء استفاده کرده اند ،برخورد
خواهد شد و همچنين شامل دريافت ماليات مي شوند.

گزارش »

فعال بخش خصوصي با بيان اينکه انتشار فهرست
ناقص ارزبگيران که فقط ۲۵درصد دريافتکنندگان را
شامل ميشود بهمعناي ايجاد شفافيت نيست ،گفت:
وزارتخانههاي ذيصالح بايد فهرست اسامي مونتاژکاران
و ارزبگيران کرهاي را نيز افشا کنند.مجيد رضا حريري
در گفت وگو با تسنيم ،با بيان اينکه در حال حاضر از
 10ميليارد يورو تخصيص ارز انجامشده تنها اطالعات
 2/5ميليارد يورو ارز تأمينشده در اختيار عموم قرار

ت مسکن مهر نداريم
پولي براي ساخت زيرساخ 

گرفته است ،گفت :اين روش که به شفافيت نصفهونيمه
مشهور است كه اتفاقاً به سدي در برابر شفافيت تبديل
خواهد شد و در واقع جنگ با شفافيت است.وي افزود:
فهرستهاي منتشرشده از سوي بانک مرکزي تنها
شامل  25درصد ارزبگيران ميشود و ما همچنان منتظر
اطالعات دريافت ارز شرکت هاي لوازم خانگي کرهاي که
اتفاقاً در روزهاي اخير بازار اين حوزه التهابات عجيب و
غريبي را ميگذراند هستيم .همچنين مونتاژکاران نيز
ارقام قابل توجهي ارز دولتي دريافت کردهاند و بايد ارز
دريافتشده از سوي شرکت هاي مشهور خودروسازي
نيز براي مردم ايران شفاف شود.اين فعال بخش خصوصي
گفت :هنوز چند روزي از اولتيماتوم رئيس جمهور در
خصوص افشاي اطالعات تمامي ارزبگيران باقي مانده
است و اميدواريم زيرمجموعههايي مانند وزارت صنعت
به وظيفه ذاتي خود در خصوص شفافيت عمل کنند تا
مطالبه رئيس جمهور نيز روي زمين نماند.

وزير راه و شهرسازي ه مراستا با سخنان جنجالي مشاورش
ن که مسکن
درباره مسکن مهر و چوپانها با اعالم اي 
مهر پرديس ظرفيت تبديل به يک بحران براي تهران
ت مسکن مهر
را دارد ،گفت:پولي براي ساخت زيرساخ 
نداريم.به گزارش تسنيم ،عباس آخوندي در نشست با
نمايندگان استان تهران در مجلس با اشاره به اينکه
هر واحد باقيمانده مسکن مهر پرديس که مهمترين
مشکل ما در اين بخش است براي تکميل زيرساختها
به  32ميليون تومان پول نياز دارد که دولت نيز يک
ريال اعتبار براي آن ندارد ،در اين حوزه بايد بگوييم
که فردي در سال  91اين واحدها را با هزينه متري
 340هزار تومان به مردم ارائه کرد حال آنکه اين رقم
در زمان فعلي با توجه به افزايش قيمت مصالح و ...
به  700هزار تومان رسيده است که همراه با کمبود
اعتبار  32ميليون توماني براي زيرساخت بايد بگوييم
براي هر واحد بيش از 60ميليون تومان کسري اعتبار

وجود دارد.وي بدون آنکه اشاره کند زمان تحويل اين
واحدها  18ماهه يعني نيمه دوم سال  92بوده ،اشاره
کند ،افزود :بحث مسکن مهر پرديس ظرفيت تبديل به
يک بحران براي پايتخت را دارد .هماکنون  5هزار و 200
ميليارد تومان کسري اعتبار براي تکميل سايت مسکن
مهر پرديس وجود دارد که اگر بخواهد به مردم سرشکن
شود بايد هر فرد نزديک به 60ميليون تومان پرداخت
کند ،بحثي که امکان اجراي آن وجود ندارد.

سلطاني نژاد اعالم کرد؛

تاثير مثبت محدود شدن صادرات از مسير توليدکنندگان بر بازار داخلي

مديرعامل بورس کاال گفت :محدود شدن صادرات
تنها از مسير توليدکننده اصلي يا نماينده آنها ،به
منظور حمايت از بازار داخلي و توليدکنندگان در
صنايع تکميلي در حوزههاي فلزي و پتروشيمي
يک روش بهينه است.به گزارش ايلنا ،در فروردين
ماه امسال و در پي افزايش قيمت ارز در بازار آزاد،
دولت تصميم به تک نرخي کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰
تومان گرفت که در اين راستا تکاليفي براي ساير
نهادها و بازارها در نظر گرفته شد.بر اين اساس بورس
کاال نيز همانند ساير نهادها موظف شد قيمت پايه
محصوالت را بر اساس دالر رسمي قرار دهد و اين در
شرايطي بود که ارز در بازار آزاد با نرخهايي بيشتري
معامله ميشد.بنابراين اين تفاوت قيمتي بين دالر
ک نرخي و بازار آزاد ،موجب شد قيمت محصوالت
ت 
پتروشيمي و فلزي عرضه شده در بورس کاال با توجه
به محاسبه قيمت پايه بر مبناي دالر  ۴۲۰۰توماني
حتي از کشورهاي همسايه نيز کمتر باشد و دالالن و
سوداگران در قالب توليدکننده ،به خريد از بورس کاال
روي بياورند و اين محصوالت را به بازارهاي خارجي
صادر کنند.بدين ترتيب ،تقاضاي کاذب به خصوص

براي محصوالت پتروشيمي و فلزي ايجاد شد که از
سويي رشد قيمتهاي پايه و از سوي ديگر کمبودمواد
اوليه براي توليدکنندگان واقعي را به همراه داشت.
در اين رابطه مديرعامل بورس کاال گفت :بسياري از
اين اتفاقات مربوط به بورس کاال نيست و ريشه در
ساير بخشها دارد؛ چرا که بورس يک بازار و فضايي
براي معامالت شفاف است.به گفته حامد سلطانينژاد

با توجه به اينکه نظارت الزم بر معامالت محصوالت
نهايي بعد از بورس کاال انجام نشده است ،عدهاي با
استفاده از خألهاي موجود ،محصوالت را بهصورت
خام صادر ميکنند.وي با اشاره به اين که اين افراد
که فقط نام توليدکننده را يدک ميکشند و اقدام به
خام فروشي مواد اوليه ميکنند ،بخشي از تقاضاي
کاذبي هستند که وارد بازار شده است اظهار داشت:

گزارش رسالت از اوضاع درهم برهم اقتصاد تا سود باد آورده دالالن

مسکن در گردنه قيمت ها

قيمت مسکن امروز متاثر از عوامل مختلفي است و
شايد يکي از اين موارد کاهش ساخت و ساز ها و
توليد مسکن طي دو سه ساله اخير در نتيجه رکود
حاصل بر آن بوده باشد .عاملي که با افزايش التهابات
بازار و هجوم نقدينگي ها به آن به دليل کمبود توليد،
رشد چند برابري قيمت ها را به دنبال داشته است.
پورحاجت در اين خصوص با اشاره به آخرين آمارهاي
مرکز آمار ايران در مورد ثبت ازدواج ها در برابر ثبت
پروانه هاي ساخت و ميزان توليد واحدهاي مسکوني
کشور مي گويد« :اگر باور بر اين باشد که در ازاي هر
ازدواج يک مسکن نياز باشد و با استناد به آمار رسمي
ثبت ازدواج در کشور بايد تاييد کرد که فقط نيمي از
نياز کشور به واحدهاي مسکوني ،در سال هاي  94و
 95توليد شده است! »
کاهش توليد؛ افزايش تقاضا
وي ادامه مي دهد« :چيزي که آمار در سال  94و 95
نشان مي دهد تقريبا در مجموع دو سال يک ميليون و
 80هزار ثبت ازدواج داشتيم و در مقابل آمار پروانه هاي
ساختماني صادر شده نشان مي دهد که چيزي حدود
 630هزار واحد توليد شده که تقريبا  50درصد نياز
کشور است لذا اکنون يک مشکل اساسي در حوزه
مسکن تعادل بخشي است که بايد در اين حوزه صورت
مي گرفته ولي نگرفته است چرا که اساسا همين 630
واحدي که در کشور توليد شده بخشي متناسب با نياز
بازار مسکن نبوده و علت اصلي آن هم اين است ضوابط
و مقررات حاکم بر شهرسازي ما مقداري متناسب با
بازار مسکن نيست لذا به عنوان يک اولويت اين نقيصه
بايد حتما برطرف شود».
پورحاجت بر اين اعتقاد است که نقص در ضوابط
شهرسازي باعث شده که در 10سال اخير مسکن متناسب
با نياز مردم توليد نشود و اساسا واحدهايي ساخته شده
که در بازار متقاضي برايشان نيست و اين نبود متقاضي
باز هم به اقتصاد کالن کشور بر مي گردد.
همانطور که عنوان شد برخي کارشناسان فعال مسکن و
تحليلگران اين حوزه کاهش توليد وعرضه مسکن را دليل
گراني و قيمت هاي بي ضابطه مسکن مي دانند و برخي
رشد نهادههاي مسکن را عاملي براي آن عنوان مي کنند.
اما عده زيادي از کارشناسان کاهش ارزش پول ملي و
اقتصاد نابسامان و بي اعتمادي به آن را عاملي براي هجوم
سرمايه ها به بخش مسکن و افزايش سرمايه گذاري
تقريبا مطمئن در آن ارزيابي مي کنند.
از کاهش نرخ سود تا افزايش قيمت مصالح
چنانچه «حسن محتشم» ،کارشناس مسکن چندي
پيش کاهش ارزش پول ملي را پس از افزايش قيمت
دالر ،رشد دهنده قيمت مسکن عنوان کرده و مي افزايد:
«کاهش نرخ سود بانکي در سال گذشته باعث شد تا
سرمايهها به سمت بخش مسکن سوق پيدا کند و تا
حدودي رونق و سرمايهها به بخش مسکن وارد شود.
وي همچنين بر اين باور است که افزايش دستمزدها
در سال جاري رشد  30تا  40درصدي قيمت مصالح
ساختماني را در بر داشته و اين باعث افزايش قيمت
تمام شده مسکن شده است».

اين کارشناس معتقد است « :به طور قطع مي بايست با
افزايش التهابات اجتماعي قيمت مسکن کاهش يابد اما
وقتي مردم براي حفظ سرمايهها و ارزش داراييهاي خود
به دنبال يک محل امن براي سرمايهگذاري ميگردند
بهترين راه را در خريد زمين و مسکن ميبينند و همين
استقبال و تقاضاي باال باعث رشد و باال رفتن قيمت
مسکن ميشود».
در کنار ساير عواملي که براي نابساماني اين روزهاي بازار
مسکن گفتيم بايد اشاره اي هم به قيمت زمين به عنوان
اولين نهاد تعيين کننده قيمت مسکن داشته باشيم.
چنانچه « ايرج رهبر» ،نايب رئيس انجمن انبوهسازان
استان تهران چندي پيش در گفت وگويي با يکي از
رسانه ها به اين مهم اشاره کرده و مي گويد « :رشد
قيمت زمين عمدهترين دليل افزايش قيمت در بازار
مسکن به شمار ميرود و از سوي ديگر مصالح ساختماني
و نيروي انساني نيز در اين بازار تاثيرگذارند».
«فرشيد پورحاجت» ،دبير کانون سراسري انبوه سازان
هم در ادامه گفت وگويش با«رسالت»به اين نکته
متذکر مي شود که زمين هم نقشي اساسي در قيمت
مسکن دارد و مي گويد« :مشکل اساسي حوزه مسکن
در حال حاضر افزايش قيمت در بازار زمين بوده که
سبب افزايش قيمت ها در حوزه امالک و مسکن شده
است ولي اگر زمين متناسب با نياز به نحوي فراهم
شود که به بتوان نقش کاهشي در قيمت ها داشت مي
تواند راهگشاي وضع موجود بوده و ثبات قيمت ها را
به دنبال داشته باشد».
دست نامعلوم معامالت سوداگرانه در مسکن
اما مهمترين عاملي که همه کارشناسان متفق القول بر
تاثير گذاريش بر رشد لجام گسيخته قيمت مسکن تاکيد
دارند دست دالالن و معامالت سوداگرانه اي است که
تعيين کننده قيمت زمين و مسکن در بازار است و در
اين ميان نقش بنگاه هاي معامالت ملکي و تبليغات آنها
و بعضا قيمت هاي پرتي که عنوان مي شود نيز بي تاثير
نبوده است .چنانچه ايرج رهبر مي گويد« :سوداگران
بيشترين نگراني را در بين مردم ايجاد ميکنند بطوريکه

 80درصد از افزايش قيمت بازار مسکن ناشي از ورود
سوداگران و دالالن به اين بازار است».
پور حاجت هم بر اين باور است که بخشي از اين افزايش
قيمت ها کامال طبيعي و متناسب با نياز بازار بوده اما
بخشي ديگر به سبب جو رواني بازار و سوء استفاده
دالالن و سوداگراني که يک روز در بازار بورس و يک روز
در بازار ارز و طال و يک روز هم به بازار مسکن مي آيند،
ايجاد شده است.
قيمتهاي مسکن همچنان سر گردنه است و معلوم نيست
کي اين بازار روي آرامش به خود ببيند و به ثبات برسد
اما بر اساس آنچه از ارزيابي کارشناسان استنباط مي شود
شتاب رشد قيمت ها به زودي فروکش خواهد کرد اما
قيمت ها کاهش پيدا نمي کند حال بايد ديد سياستگذاران
با کدام تدبير و سياستي قرار است افسار بريده قيمت
هاي مسکن را در دست بگيرند؟
***
دکتر مهدي سلطان محمدي نيز در گفت وگو با
« رسالت» در خصوص وضعيت بازار مسکن ابراز کرد:
عوامل متعددي در افزايش قيمت هاي اخير بازار مسکن
دخيل بوده است اما يکي از اين موارد مربوط به رکودي
است که از سال  92تا  95با آن روبه رو بوديم و انتظار مي
رفت در سال  96و  97با رونق مجددي مواجه شويم.
وي با بيان اينکه چند عامل تشديد کننده وجود داشت
که اين رونق را به صورتي که اکنون با آن مواجهيم رشد
دهد و با افزايش لجام گسيخته اي در قيمت ها روبه
رو شويم ،ابراز کرد :يک فاکتور در واقع تحريکي بود
که در شهريور سال گذشته با کاهش نرخ بهره بانکي
صورت گرفت و سبب شد بخشي از سرمايه ها آرام آرام
به سمت مسکن حرکت کند.
سلطان محمدي ادامه داد :با اين تحريک ،افزايش قيمت
مسکن از آبان ماه همان سال به صورت محسوسي شروع
شد و در انتهاي سال با افزايش تهديدات خارجي و
نااطميناني که در بازار به وجود آمد و فضاي هيجاني که
به خصوص در بازار ارز حاکم شد ،بخشي از سرمايه ها
احساس کردند که با يک وضعيت تورمي روبه رو خواهيم

ورود اين تقاضاي کاذب سبب بروز چالش براي
برخي از مصرفکنندگان واقعي شده است.سلطانينژاد
تصريح کرد :به عبارت ديگر اکنون مشکل عمدهاي
در بخش عرضه وجود ندارد ،بلکه بحران تقاضا سبب
ايجاد مشکالت در بازار شده است .در اين راستا پس
از ايجاد اين مشکالت ،دولت تصميم گرفت صادرات
محصوالت پتروشيمي را ساماندهي کرده و جلوي
واسطهها را بگيرد.وي گفت :بر اين اساس مقرر شد
براي جلوگيري از هرگونه تخلف احتمالي ،صادرات
مواد اوليه صنايع پاييندستي از سوي واحدهاي
توليدي عرضهکننده در بورس کاال و با ارائه تاييديه
رسمي به اشخاص حقيقي و حقوقي از واحدهاي
توليدي (باالدستي) محصول انجام شود.مديرعامل
بورس کاال در خصوص تدابير اتخاذ شده براي کاهش
التهابات بازار نيز اذعان داشت :به منظور حمايت از
بازار داخلي و توليدکنندگان در صنايع تکميلي در
حوزههاي فلزي و پتروشيمي ،محدود شدن صادرات
تنها از مسير توليدکننده اصلي يا نماينده آنها يکي از
رويکردهاي مطلوبي است که به طور قطع تاثيرات
خوبي بر بازار داخلي بر جا ميگذارد.

شد و در نتيجه به سمت بازار مسکن هجوم آوردند.
اين تحليلگر بازار مسکن عنوان کرد :اين هجوم سرمايه ها
به سمت بازار مسکن و مجموع عوامل رواني و اقتصادي
که عنوان شد ،سبب بروز التهابات اخير و افزايش
هاي شديد در بازار مسکن به ويژه در طول  4ماه
اخير شده است.
سلطان محمدي با اشاره به تعبير حباب بودن بخشي
از قيمت ها در بازار گفت :برخي از کارشناسان تعبير
حباب را به کار مي برند ولي بايد ديد واقعا منظور
از حباب چيست؟ آيا منظور اين است که قيمت ها
بر مي گردد که بسيار بعيد مي دانم در شرايطي که
داريم اين قيمت ها به عقب برگردد ولي اگر منظور
اين بوده که اين قيمت ها خارج از انتظار بوده و بيش
از توان خريد مصرف کننده نهايي است بايد گفت بله
همچين وضعيتي را در حال حاضر شاهد هستيم ولي
اگر بگوييم اين موقتي بوده و اين حباب مي ترکد بايد
گفت فعال چنين چيزي پيش نخواهد آمد.
وي با ارزيابي قيمت هاي مسکن در آينده گفت :واقعيت
اين است که هيچ قيمتي نمي تواند با همچين شيب
تندي افزايش پيدا کند نه قيمت ارز نه قيمت طال و
نه قيمت هيچ کاالي ديگري بلکه يک دوره افزايشي
را مي گذارند و بعد دوباره به آن حالت تعادل خود
بر مي گردد.
کارشناس فعال بازار مسکن عنوان کرد :افزايش قيمتي
که در طول  4ماه گذشته شاهد آن بوديم ،افزايشي غير
عادي و غير منتظره اي بود و برداشت من اين است
که اين شتاب افزايشي قيمت ها و نه خود قيمت ها
کاهش پيدا خواهد کرد و انتظار مي رود بازار به تدريج
به يک تعادل برسد.
وي با بيان اينکه وضعيت موجود در بازار مسکن وضعيت
مطلوبي نيست ،افزود :سياستگذار مي تواند تدابيري را
اتخاذ کند تا در وضعيت کنوني بازار جلوي معامالت
سوداگرانه گرفته شود چون بخش مهمي از افزايش
قيمت ناشي از هجوم نقدينگي است که پيش از اين
در بانکها و بخش هاي ديگر بوده است.
سلطان محمدي گفت :مردم به دليل تورم انتظاري
که دارند و تصور مي کنند خارج از کنترل خواهد
شود ترجيح مي دهند براي حفظ سرمايه و دارايي
خود در برابر تورم به سمت بازار مسکن بيايند و
سياستگذار مي تواند روشي را اتخاذ کند تا اين
هجوم کاهش پيدا کند؛ به نظر من وضع ماليات در
معامالت سوداگرانه مي تواند يک گام موثر در کنترل
وضعيت موجود باشد.
وي عنوان کرد :سود بانکي ابزار مهمي براي کنترل بازار
مسکن است و در همه دنيا اين ابزار را به کار مي برند
تا بخش مسکن از جذابيت کمتري برخوردار شود
ولي واقعيت اين است که سود بانکي در حال حاضر
خيلي باال است و باال بردن آن باز بحران بيشتري را
در سيستم بانکي ايجاد مي کند ولي اين هم يکي از
تدابيري است که سياستگذار بايد در نظر داشته باشد
چرا که پايين آوردن سود بانکي در اين وضع مي تواند
خطرناک باشد و نقدينگي را از بانکها خارج و به سمت
کاالهاي ديگر ببرد که تاکنون به سمت کاالهاي ارزبر و
طال و مسکن رفته ولي وضعيت بحراني تر زماني پيش
خواهد آمد که اين هجوم به سمت کاالهاي اساسي و
مورد نياز خانوار برود بنابراين سياستگذار بايد در اين
شرايط خيلي با احتياط در مورد نرخ سود بانکي عمل
کند و بايد مردم را تشويق کرد که سپرده هايشان را
در بانکها نگه دارند.

وضع توليد بغرنج است ،سودهاي بانکي متزلزل و قيمت زمين و مسکن
سربه فلک کشيده است ،سکه و ارز و طال هم که ديگر گفتن ندارد هر روز
چشم نگران مردم را به دنبال خود مي کشد که حاال قيمت چند است و
يک ساعت ديگر چه خواهد بود ،کاسبان و بازاريان بسياري در اين بازار با
مشکل مواجه شده اند و به قول خودشان امروز که جنسشان را مي فروشند
فردا بايد به چند برابر قيمت بخرند چرا که قيمت ارز روي همه اجناس اثر
مي گذارد و هر روز هم در حال افزايش است و همين امر ،حال اين روزهاي
بازار تهران و البته بازار همه کشور را به هم ريخته است.
در اين ميان اين چشم مردم است که نگران به قيمت ها دوخته شده است!
ماست و شير و مرغ و گوشت امروز يک قيمت دارد و فردا که به بازار مي روي
قيمتش تغيير کرده است .امروز که خريد مي کني نمي داني فردا هم
همينطور است يا بايد مبلغ ديگري رويش بگذاري و خريد ارزاق عمومي
خانه ات را داشته باشي! جوانان ،تازه دامادها و عروس خانمهايي که هنوز به
خانه بختشان نرفته اند که ديگر کارشان از دل نگراني براي قيمت اسباب و
اثاثيه مورد نيازشان و گراني هاي وقت و بي وقت گذشته است.
اقتصاد و سياست دو روي يک سکه
بايد گفت روزگار عجيبي شده و همه چيز درهم گره خورده است ،اقتصاد و
سياست دو روي يک سکه شده اند و سرنوشتشان به شکلي باور نکردني تاثير
مستقيمي بر اوضاع اجتماعي اين روزهاي کشور گذاشته است .نابساماني هاي
اقتصادي ،دل نگراني هاي اجتماعي را در پي داشته و اين دل نگراني ها سرآغاز
آسيب ها و بحران هاي اجتماعي بزرگتري در جامعه مي شود.
تجربه ثابت کرده مشکالت و تالطمات اقتصادي در بازار از لحاظ رواني مردم را
دچار بي قراري و آشفتگي ناشي از بي اعتمادي به آينده ،تورم و گراني در راه
خواهد کرد و اين بي قراري ها خود از آسيب به اقتصاد و بنيان خانواده تا افزايش
جرم و جنايت وبزهکاري همچنين افزايش آمار طالق و روي آوري به تجرد
براي فرار از مسئوليت ها و بار اقتصادي زندگي ادامه مي يابد .بايد به صراحت
اذعان کنيم که اين روزها بيش از هر زمان ديگري شاهد اين بي اعتمادي ها
و دل نگراني ها در ميان مردم هستيم چون همانطور که پيش تر بدان
اشاره کرديم نوسانات اقتصادي بازار ارز از طال و سکه تا بازار اين روزهاي
مسکن و زمين و خودرو را تحت تاثير قرار داده است .
به گفته اميد علي احمدي ،جامعه شناس «نابساماني هاي اقتصادي بر
روي اميد اجتماعي تاثير نامطلوب مي گذارد و بي اعتمادي مردم به دولت
را تشديد مي کند چرا که عموم مردم احساس مي کنند بخشي از دارايي
خويش را از دست داده اند و به همان نسبت قدرت خريدشان کاهش پيدا
مي کند .اين مسئله باعث مي شود مردم احساس کنند مسئوالن نسبت به
اداره کشور قدرت الزم را نداشته در نتيجه اعتماد و سرمايه هاي اجتماعي
تنزل مي يابد».
بحران هاي اجتماعي در بطن اقتصاد نابسامان
بايد اذعان کرد با افزايش بيش از پيش فشارهاي اقتصادي مردم هم بي اعتمادتر
و خشمگين تر مي شوند چنانچه شاهديم اين نارضايتي ها تا ابراز علني در
کوچه و بازار و خيابان هم کشيده شده است .اين اوضاع در کنار موج بي
اعتمادي عمومي جامعه ،جامعه شناسان و تحليلگران اجتماعي را هم نگران
کرده است تا جايي که سخن از بحران هاي اجتماعي در بطن تالطمات و
مشکالت اقتصادي مي زنند و اين همه در حالي روي مي دهد که مسئوالن
و دولتمردان تراز اول کشور هر روز تصميمي تازه مي گيرند و وعده هاي
سرخرمن براي بهبود اوضاع مي دهند اما هر روز دريغ از ديروز...
امان اله قرائي مقدم مي گويد «:نتيجه اين تالطمات از نظر سياسي بحران
به وجود مي آورد و از نظر روانشناسي اجتماعي ،حس ناامني مثل يک
ويروس از فردي به فردي ديگر سرايت و روح و روان افراد را تحت الشعاع
قرار داده و شايعه سازي در جامعه افزايش پيدا مي کند .اين مسئله بدبيني
نسبت به حکومت و دولت را باال مي برد و ممکن است خيزش هاي
اجتماعي به بار آورد».
حال جيب مردم خوب نيست! و وضعيت اقتصادي روي اقشار متوسط و
ضعيف جامعه هر روز بيشتر فشار مي آورد ،اضطراب و دل نگراني ناشي از
تغيير و تحوالت اقتصادي افزايش يافته و اين خود موجبات آسيب هاي
بسياري را در جامعه فراهم خواهد کرد .به گفته جامعه شناسان «اقتصاد»
اولين رکن از نياز هاي اساسي انسان است و وقتي اين رکن در زندگي
افراد جامعه دچار تزلزل شود زمينه بروز بحران هاي اجتماعي بسياري در
جامعه را مهيا خواهد کرد.
از سياست هاي نادرست تا دل نگراني هاي عمومي
با گذري در خيابان و هم صحبت شدن با مردم به خوبي اين آشفتگي ها
حتي براي کسي که جامعه شناسي و آسيب شناسي اجتماعي نمي داند
روشن مي شود .خانمي که به بانک مراجعه کرده تا پس اندازش رابراي خريد
طال بردارد ،مي گويد « :با هزار جان کندن اين پول را پس انداز کرده ام تا
براي دخترم در آينده جهيزيه بخرم ولي اگر وضع به همين منوال بگذرد
معلوم نيست تا دو سال ديگر که دخترم قرار است به خانه بخت برود ارزش
اين پول در برابر اجناس بازار چقدر باشد! الاقل طال مي خرم که آنجا به
نرخ روز بتوانم بفروشم و برايش جهيزيه بخرم!» پيرمردي هم آمده است
تا چکي را نقد کند ،مي گويد «:هفته پيش مي خواستم بعد از  20سال
اجازه نشيني آپارتماني را با سرمايه تمام عمرم بخرم که منزل مربوطه 10
ميليون از دارايي من گران تر بود و قرار شد بروم و تهيه کنم .به هزار نفر
رو زدم تا قرض گرفتم اما امروز که براي قولنامه مراجعه کردم مي گويد
 10ميليون ديگر گران شده است! واقعا ديگر نمي دانم چه کنم و به کجا
گله کنم تا کي بايد چشم به فردايي داشته باشم که شايد اوضاع سامان
يابد ولي نمي يابد! وقتي در عرض يک هفته قيمت يک ملک بدين شکل
افزايش مي يابد بايد بگويم که اوضاع اقتصادمان خيلي خراب است و اين فقط
روي قشر ضعيف و امثال من فشار مي آورد نه سرمايه داران و آقازاده هايي
که نان را به نرخ روز مي خورند و با هزار پارتي و آشنا جيبشان را از مال
مردم انباشته مي کنند» .
مهندس جواني در حال چک و چانه زدن با فروشنده لوازم خانگي است ،خود
را افشين معرفي مي کند و مي گويد «:قرار بود هفته آينده عروسيم باشد
اما آنچنان همه چيز به هم ريخته و قيمتها سر به فلک کشيده که مجبور
شدم مراسم را عقب بيندازم چرا که قرار بود وامم را بگيرم و لوازم سهم
داماد را تهيه کنم ولي از شانس بدم وام را دقيقا وقتي گرفتم که بازار روي
دور نابساماني افتاد و برخي از فروشندگان حاضر نشدند تا مشخص شدن
قيمت نهايي ،کااليشان را بفروشند .حال من مانده ام و پولي که کفاف اين
قيمتها را نمي کند و مراسمي که قولش را به نامزدم داده ام».
ظهور و بروز نارضايتي در اقشار مختلف
برخي مردم از اين اوضاع متضرر شده اند و برخي توان مالي شان را در
خريد از دست داده و برخي هم نگران از اين اوضاع نمي دانند چه کنند!
از زماني که دالر به يکباره رشد کرد و جهانگيري ارز دولتي  4200توماني
را روانه بازار کرد قرار بود بازار ارز کنترل شود و شاهد نرخ هاي نجومي در
بازار ارز نباشيم اما اوضاع به جايي رسيد که خود دولتمردان را هم عاجز
کرد و رانت و فساد ،نورچشمي و آقازاده هم راه خود را در بازار سياه ارز
دولتي باز کردند؛ دالر گران و گران تر شد و ارز و سکه هم قيمتهايي را به
خود ديدند که از تصورات فضايي هم دور بود! مردم هر روز بي اعتمادتر
و خشمگين تر از اوضاع نابسامان اقتصاد ،نارضايتي خود را به زبان آوردند
و نمي آورند اما در رفتارهاي اجتماعي شان به شکل هاي گوناگوني بروز
و ظهور مي يابد.
علي احمدي گفته است« :در نگاهي جامعه شناسانه اگر مردم تمام گناه
اين نابساماني ها را به گردن دولت بيندازند ،هم داستان شده و به يک نوع
آگاهي مشترک دست مي يابند و حتي ممکن است اين اعتراض از شکل
فردي و نهفته به صورت عيان و جمعي دربيايد و شورش ها و ناامني هاي
اجتماعي به وجود بيايد ».وي معتقد است « :مجموعه اين مسائل با تداوم
شرايط موجود ،گريزناپذير بوده و مشکالت اجتماعي شکل حادتري به
خود خواهد گرفت».
به اذعان اين جامعه شناس غير از بي اعتمادي ،نرخ مشارکت و مشارکت پذيري
در فعاليت هاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي نيز کاهش پيدا کرده و از ديگر
سوي و در پي عدم اعتماد مردم ،ميل به مهاجرت افزايش پيدا مي کند».
علي احمدي گفته است« :شرايط خانوادگي افراد جامعه نيز بي تاثير از اين
اوضاع نيست چنانچه وقتي درآمد خانوار به ويژه در ميان حقوق بگيران ،کارگران
و کارمندان کاهش مي يابد ،احساس عدم توانايي مديريت مسائل خانواده و
نيازهايشان سبب مي شود به دليل نااطميناني از آينده سخت تر هزينه کنند
ودر نتيجه با احساس نا اميدي بيشتري به آينده چشم بدوزند».
هر چند برخي کارشناسان اقتصادي معتقدند در بازار نابسامان اين روزهاي
اقتصاد درصد بااليي از از قيمت ها حباب بوده و توسط دالالن و سوداگران
شکل گرفته است اما نبايد از اين نکته غافل شد که مردم از اين آشفته بازار
بيشتر بي قرار شده و آسيب هاي اجتماعي بيشتر نمود مي يابد .حال فارغ
از اينکه چقدر اين قيمت ها حباب است و چقدر واقعيت بايد بگوييم اقتصاد
روي پاشنه سياست هاي نادرست اقتصادي مي لرزد و دل مردم هم لرزان
تر از آن دل نگران فرداها است.

