
t oseei r ani . i r
3 چرتکه  شماره  1073 /   پنج شنبه 29   اردیبهشت   1401  /    17 شوال 1443  /  17 مه   2022

 در حالی ماه خرداد آغاز می شود که 
گزارش های رسیده نشــان از افزایش 
نرخ اجاره بها در روزهــای اخیر دارد، به 
طوری که مستاجران از دیدن قیمت های 

پیشنهادی مالکان شوکه شده اند. 
 برخی مستاجران می گویند با پولی 
که امروز خانه اجاره می کنند سال 1398 
قادر به خرید همــان واحد بوده اند و این 

شکل از افزایش قیمت بی سابقه است.  
سیاســت جدید دولت درخصوص 
حذف ارز 4200 تومانی و تغییر شــیوه 
پرداخت یارانه ها حاال کم کم تاثیرخود 
را بر سایر بازارها به جا می گذارد. افزایش 
قابل توجه نرخ اجاره در روزهای اخیر به 
گفته بسیاری از مشاوران امالک ریشه 

در رشد قیمت ها دارد و مالکان را مجاب 
کرده است که می توانند قیمت اجاره ملک 
را بیش از پیش افزایش دهند.  اجاره بها 
در سال های اخیر افزایشی قابل توجه را 
تجربه کرده و تورم در این بخش از تورم 

عمومی کشور پیشی گرفته است. 
 یکی از دالیل این اتفاق را می توان در 
کسادی و رکود بازار خرید و فروش مسکن 
دانست.  این رکود البته ریشه در قدرت 
خرید مردم دارد. کاهش شــدید قدرت 
خرید مسکن سبب شده است بسیاری 
از افراد توانایی خرید را از دســت داده و 
در نتیجه به اجبار دوره طوالنی تر برای 

اجاره نشینی را تحمل کنند. 
 از سوی دیگر رشــد تورم و فشار بر 
سبد مصرفی خانوار نیز در رشد قیمت ها 
تاثیرگذار بوده و سبب شده است برخی 

کارشناســان تابســتان داغی را برای 
مستاجران پیش بینی کنند.  بررسی ها 
نشان می دهد در بازار کنونی واحدهای 
کوچک ساخت، بیشترین مطلوبیت را 

برای مستاجران دارند.
دخالت دولتی موثر است؟

در ســال های اخیر دولت با تعیین 
ســقف میزان افزایش اجاره بها درصدد 
برآمده است فشار بر مستاجران را تاحدی 
کاهش دهد. حتی تخصیص وام ودیعه 
مسکن نیز در راســتای افزایش قدرت 
مانور مستاجران در دستور کار قرار گرفت، 
اما در عمل هر دو سیاست با کاستی هایی 
در بازار روبرو بود.  برآوردها نشان می دهد 
نزدیک به 45 درصد یا حتی بیش از این 
میزان از جمعیت تهران را مســتاجران 
تشــکیل می دهند با این حال شــمار 

کسانی که امکان دریافت تسهیالت 70 
میلیونی مسکن را دارند بسیار اندک است 
و در نتیجه حجم تقاضا در شهری بزرگ 
چون تهران به حدی باالتر از حجم عرضه 
تسهیالت است که در عمل خبر پرداخت 
تســهیالت می تواند زمینه را برای باال 

بردن ودیعه های مسکن مهیا کند. 
 از سوی دیگر آمارها نشان می دهد 
در هر دو سال که دولت به واسطه شیوع 
کرونا مالکان را از جابه جایی مستاجران 
بازداشت، میزان افزایش اجاره بها بسیار 
بیشتر از رقم های تعیینی در محدوده 20 

تا 25 درصد بوده است. 
 کارشناســان معتقدنــد دخالت 
دولت در این بازار که بازاری 100 درصد 
خصوصی است و افراد سرمایه شخصی 
خود را در قالب مسکن اجاره می دهند 

نمی تواند مشــکالت موجود را برطرف 
کند.  دلیل مهم بــاال بودن قیمت اجاره 
مســکن در ایران، از یک سو رشد تورم و 
از سوی دیگر عقب ماندگی شدید تقاضا 
از عرضه مسکن است که هر دو عامل در 
کنار کسادی بازار خرید و فروش مسکن 

به آتش قیمت ها دامن زده است.
طرح جدید مجلس 

حــاال نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی با دو فوریت طــرح کنترل و 
ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی 
موافقــت کرده اند.یکــی از مهمترین 
پیش بینی های صــورت گرفته در این 
قالب به وضع مالیات جدیــد بر مالکان 
بازمی گردد.  در این طرح پیش بینی شده 
اســت چنانچه در قرارداد اجاره امالک، 
اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره 
بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت 
شده، بیش از میزان تغییر شاخص ساالنه 
قیمت های مذکور افزایش یابد، عالوه بر 
لغو معافیت مالیاتی موضوع، در خصوص 
مبلغ مازاد مشمول افزایش 50 درصدی 
مالیات بر درآمد اجاره امالک خواهد بود. 
مشــاوران امالک و بنگاه های معامالت 
ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره 
تنظیمی را به اداره امــور مالیاتی محل 
ارسال کنند. در غیر اینصورت در مالیات 

متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
 قیمت ها می تازند 

 یک مشاور امالک در منطقه مرکزی 
تهران با اشاره به رشــد شدید اجاره بها 
در تهران می گوید: در ســال های اخیر 
بسیاری از مســتاجران به شهرک های 
اقماری اطراف تهــران کوچ کرده اند اما 
تصور نکنید که این کوچ ســبب شده 
است که مشــکالت برطرف شود، اتفاقا 
در این دو ســال با افزایش شدید قیمت 
اجاره مسکن در شــهرک های اطراف 
تهران روبرو هستیم و باید فرد پولی بسیار 
بیشتر از قبل را به واسطه افزایش تقاضا 
برای اجاره مســکن بپردازد.  وی گفت: 
در روزهای اخیر بسیاری از مالکانی که 
واحدهای خود را برای اجاره فایل کرده 
بودنــد، در قیمت های خــود بازنگری 
کرده اند و می گویند با موج تورمی روبرو 

بی تردید باید قیمت را باالتر ببرند. 
 یک مشاور امالک در منطقه میرداماد 
نیز میزان افزایش اجاره را در این منطقه 

بین 30 تا 70 درصد دانست و گفت: اگر 
مستاجری بخواهد تخلیه کند، مالک به 
راحتی می تواند 50 درصد باالتر از قیمت 
قبلی ملک خود را اجــاره بدهد از این رو 
تمدید قرارداد در شرایط فعلی تا حدی 

به نفع مشتریان است.  
وی گفت: در مواردی فردی که 300 
میلیون تومان با اجاره شــش میلیون 
تومانی برای واحد صــد متری داده بود 
امروز با تقاضای صاحب خانه برای افزایش 

صد میلیون تومانی ودیعه روبروست. 
 وی پیش بینی کرد تب اجاره بها در 
تهران تا اواخر شهریور باال بماند و وقتی 
مدارس در آستانه بازگشایی است، موج 
جدید مســتاجرانی که فرزند ندارند و 
مساله مدرسه و نزدیکی به آن برایشان 

مهم نیست، وارد بازار می شوند.
 جابه جایی چقدر هزینه دارد؟

یک حســاب سرانگشــتی نشان 
می دهد تنها عملیات جابه جایی برای 
مستاجران نزدیک به 10 میلیون تومان 
در بهترین حالت هزینه دارد. قرن نو در 
گزارشــی اعالم کرده است: با احتساب 
هزینه کمیسیون بنگاه، اجاره ماشین 
بزرگ باربری، کارگر و همچنین ســایر 
هزینه های جانبی یک اسباب کشی ساده 
بین هشت تا 10 میلیون تومان هزینه 
دارد.  به نظر می رسد موج تورمی تازه به پا 
خاسته در اقتصاد ایران حاال کم کم جای 
خود را در بازار مسکن پیدا کند که این امر 
به مثابه افزایش فشار بر قشر ضعیفی است 
که توانایی خرید مسکن را ندارند. باید دید 
طرح جدید مجلس می تواند آرامشی را به 
بازار اجاره بازگرداند؟ این سئوال مهمی 
است که پاسخ آن تا چند ماه آینده روشن 

و قابل تحلیل خواهد بود.

تاثیر پرداخت یارانه ها به تدریج بر سایر بازارها نمایان می شود

هرج و مرج قیمت ها در بازار اجاره
آمارها نشان می دهد در 

هر دو سال که دولت به 
واسطه شیوع کرونا مالکان 
را از جابه جایی مستاجران 

بازداشت، میزان افزایش 
اجاره بها بسیار بیشتر 
از رقم های تعیینی در 

محدوده 20 تا 25 درصد 
بوده است

خبر

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس، 
گفت: ســامانه رفاه ایرانیان با گذشت 10 سال از 
هدفمندی یارانه ها هنوز ناقص است، مثال عده ای 
یارانه حقشان بوده و پرداخت نشده و عده ای مانند 
برخی نمایندگان مجلس یا برخی مدیران ارشد 
نظام یارانه به حساب شــان پرداخت شده است. 
این نشان می دهد که بانک اطالعاتی سامانه رفاه 
ایرانیان هنوز ناقص اســت و نیاز دارد که کامل و 

به روز شود.

رحیــم زارع در گفتگو با ایلنا در پاســخ به 
این سوال که علیرغم حذف ارز 4200 تومانی 
از 4 قلم کاالی اساســی اما گرانی در گســتره 
بیشــتری از اقالم مورد نیاز خانوارها مشــاهد 
می شود، گفت: یک مســاله در کشور استمرار 
گرانی و عدم نظارت کافی از سوی دستگاه های 
نظارتی است، برای مثال از سال 97 که موضوع 
ارز 4200 تومانی بر واردات کاالهای اساســی 
اعمال شد، مگر یارانه گوشت قرمز برقرار نبود؟ 

اما مشاهده می کنیم که در این سال ها افزایش 
قیمت زیادی داشته است.

نماینده مردم آباده گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد 
استثناء است و دستگاه ها و نهادهایی که باید نظارت 
می کردند، کوتاهی کردند؛ در نتیجه گرانی و تورم 
در داخل ایجاد شــده و تحت تاثیر آن شاهد یک 
اختالف قیمت هســتیم که این اختالف قیمت 
انگیزه برای قاچاق معکوس ایجاد می کند. مثال 
از سال 97 تا امروز مگر قیمت ارز 4200 تومانی 

که مبنای محاســبه و واردات کاالهای اساسی 
است افزایش پیدا کرده؟ مثال از 4200 تومان شده 
5000 تومان؟ نشده، با همان مبلغ وارد می شود 
اما قیمت برخی کاالها 300 درصد و 400 درصد 

افزایش داشته است.
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
در ادامه عنوان کرد: اکنــون برای 3-4 قلم کاال 
مانند نان، تخم مرغ، روغن و گوشت و مرغ قرار 
اســت یارانه داده شــود که طی توافقی که در 

کمیســیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه 
با دولت داشــتیم، گفتند 3 ماه پرداخت نقدی 
خواهیم داشــت تا به صورت ماه به ماه بتوانند 
بانک اطالعاتی را کامل و به روز کنند و پس از آن 

کاالبرگ الکترونیکی برقرار خواهد شد.

یک نماینده:

 به حساب برخی نمایندگان و مدیران ارشد نظام یارانه واریز شده است

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

وزیر نفت:
  تخفیف های روسیه تاثیری

 در صادرات نفت ایران ندارد
وزیر نفــت در واکنش 
به شــایعه تالش روسیه 
بــرای افزایــش فروش 
نفت به منظور اثرگذاری 
بر بازار ایــران توضیح داد: 
روسیه تخفیف هایی برای 

خریداران  نفت در نظر گرفته اما با توجه به تحریم هایی که 
از طرف غربی ها علیه این کشور اعمال شده، پیدا کردن 

مشتری برای روس ها زمان می برد.
به گزارش ایرنا، »جواد اوجی« افزود: خوشبختانه ما 
مشتری های خود را در بازار داریم و بازارهای جدیدی را 
هم شناسایی  کرده ایم  که به صادرات نفت کمک می کند 

و این روند با قوت ادامه می یابد.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه روند فروش نفت به قیمت 
خوب با قوت ادامه می یابد و بازارهای جدیدی هم برای 
نفت ایران شناسایی شده اســت، از توافق با کشورهای 
آمریکای التین در زمینه تهاتر نفت با کاالهای اساسی 

و کشاورزی خبر داد.
    

 معامله غیرمجاز ارز 
مشمول مالیات شد

سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای تأکید کرد: 
سوداگران ارزی که حسب اعالم بانک مرکزی و نهادهای 
نظارتی اقدام بــه خرید و فروش غیرمجــاز ارز خارج از 
شبکه بانکی یا صرافی ها کرده باشند، در اجرای ماده 1۶3 
قانون مالیات های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات 

علی الحساب بر درآمد می شوند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: اقدامات الزم برای 
شناسایی و وصول مالیات از 1005 سوداگر ارزی معرفی 
شده از سوی بانک مرکزی که در دو سال گذشته از طریق 
بیش از 5000 حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج 
از شــبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز 

کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.
    

معاون وزیر صمت:
 قیمت کارخانه ای خودرو 

فعال تغییر نمی کند
مهر-معــاون وزیــر 
صمت با تاکیــد براین که 
هیچ تصمیمــی در مورد 
تغییر قیمت کارخانه  ای 
خــودرو نگرفته ایم گفت: 
فعال وقــت تغییر قیمت 

خودرو در کارخانه نیست.منوچهر منطقی در پاسخ به 
این پرسش که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر 
۶ ماه یک بار باید تغییر کند و در همین راســتا، خرداد 
ماه موعد تغییر قیمت خودرو اســت، آیا وزارت صمت 
برنامه ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز 
هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه ای خودرو 
نگرفته ایم اما نکته این است که فعاًل وقت تغییر قیمت 

خودرو در کارخانه نیست.
    

زمین یا مسکن »فرزندآوری« فقط به 
خانواده های تک همسری داده می شود

مهر-بر اساس آیین نامه ای که وزارت راه و شهرسازی 
به هیأت دولت برای اجرای ماده 4 قانون جوانی جمعیت 
پیشنهاد داده، تنها به خانواده هایی که 3 فرزند یا بیشتر از 

یک همسر باشد زمین یا مسکن تعلق می گیرد.
بر اســاس ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین یا 
مسکن برای خانوارهایی است که فرزند سوم یا بیشتر آنها 
از تاریخ 24 آبان 1400 )تاریخ تصویب قانون مذکور( به 

دنیا آمده باشد، است.
    

وزیر ارتباطات:
  پهنای باند اینترنت را 

کاهش ندادیم 
خبرآنالیــن -وزیر 
ارتباطات کاهش پهنای 
باند اینترنت در کشــور را 

تکذیب کرد.
عیســی زارع پــور در 
حاشیه جلسه حیاط دولت 

در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره کندی 
اینترنت اظهار کرد: تکذیب می کنم که پهپاد باند کشور 
را کاهش داده ایم. به اندازه نیاز کشور پهنای باند تامین 
می شود. کندی و تندی اینترنت باید مالک داده باشد. 
االن مراجعی در دنیا هستند که سرعت اینترنت را می 
سنجند، دیروز اعالم شد رتبه ایران حتی یک پله افزایش 

داشته و به رتبه 73 ام رسیده است.
وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت به شدت مشکل 
داریم و این مشــکل به امروز و دیروز تعلق ندارد. سرعت 
میانگین ما در این حوزه حدود10 اســت در حالیکه این 

سرعت در جهان ۶0 است و رتبه ایران 144 است.

به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، 
تا زمانی که مصوبه واردات خودرو نهایی نشود و 
توسط وزارت صمت ابالغ نشود، نمی توان دقیقا 
پیش بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد و واردات 

چگونه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، موضوع از سرگیری واردات 
خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت 
رفت وآمد بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع 
تشخیص و... در نهایت هفته گذشته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )صمت(، از تصویب کلیات واردات 
خودرو در هیأت وزیــران و تصویب نهایی آن در 
آینده نزدیک خبر داد. در همین مدت بحث ها و 
صحبت ها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف 
قیمتی و حجم موتور خودروهای وارداتی، زمان 
واردات و... بســیار بود اما طبق اعالم مسئوالن 
دولت و البته فعاالن حــوزه واردات، تا زمانیکه 
طرح واردات بصورت کامل نهایی، مصوب و ابالغ 
نشود، جزئیات دقیق مشخص نیست و ممکن 
است بازهم تغییراتی در نحوه یا شرایط واردات 
ایجاد شود.به طور مثال در ابتدا پس از آنکه وزیر 
صمــت از تصویب کلیــات واردات خودرو خبر 
داد، اخباری به ویژه در شبکه های مجازی مبنی 
بر اینکه واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت 
خودرو 7000 دالر و حجم موتور 1000 سی سی 
آزاد شده، منتشر شد اما بالفاصله معاون حقوقی 

این وزارتخانه موضوع را  شایعه خواند و تکذیب 
کرد. یکی- دو روز بعد از ایــن، دوباره صحبتی 
مبنی بر تعیین سقف قیمتی 20 تا 25 هزار دالر و 
حجم موتور 1500 تا 2500 سی سی مطرح شد. 
این در حالیســت که وزیر صمت و معاونان وی 
تاکید کرده اند که تمرکز وزارت صمت بر واردات 
خودروهای اقتصادی اســت. علیرغم اینکه در 
ســال های پیش از 1397 عمدتــا خودروهای 
لوکس، گران قیمت و تجمالتی وارد می شد که 
بخش خاصی از آن بهره می بردند، اما گویا تمرکز 
این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای 
انتفاع عموم وارد شود.تمام موارد مطرح شده از 
جمله سقف قیمتی و حجم موتور برای خودروهای 
وارداتی و همچنین نوع خودروها، کشورهای مبدا، 

زمان واردات، میزان تعرفه واردات و اعمال شدن 
یا نشدن آن در سقف قیمتی تعیین شده و نظایر 
آن، سواالت و ابهامات بســیاری را در این زمینه 

مطرح کرده است.
 حل تمام مشکالت 

با واردات خودرو نشدنی است
در همین رابطه مهــدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو تصریح کرد: دولت و آقایان 
می خواهند با یک تیر 100 هزار نشــانه را هدف 
گیرند و تمامی ضعف ها، برهم ریختگی های بازار، 
قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکالت عرضه، 
انتقال تکنولوژی، عدالت اجتماعی، مشــکالت 
درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت 
از تولید، حمایت از صادرات و... را در قالب واردات 
خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری 
فنی، مدیریتی، مهندســی، فکری و بی نظمی 
ســاختار دولتی و زیاده خواهی های شخصی را 
یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

وی افزود: عالوه  بر این، هــر اقدامی که قرار 
باشد صورت گیرد؛ چه 7000 دالر و چه 15 هزار 
یا 25 هزار دالر، زمانی اجرایی خواهد شــد که 

هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه ای 
از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم 
7000 دالر ابتدایی درست است و هم 15 هزار 
دالر، 17 هزار دالر و حاال هم 25 هزار دالر سقف 
قیمتی؛ چراکه همه اینهــا در پیش نویس طرح 
مطرح شــده اما در رفت وآمدها تغییر می کند؛ 
بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه پراکنی 
نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر 
مطرح شــده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی 

نرسیده اند.
 مدافعان واردات خودرو 

بانی وضعیت موجود هستند
دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست 
که آیا آقایانی که طی سال های گذشته و به ویژه 
این مدت اخیر در رابطه بــا بحث واردات خودرو 
اظهارنظر کرده اند، به تازگی بر سر کار آمده اند یا 
افراد »نو ایده« هستند؟ همین آقایانی که امروز 
مدافع  واردات خودرو شــده اند، همان  بانی های 
وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه 
وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، 
حاصل عملکرد همین افراد اســت. بسیار جای 
تعجب دارد که قرار است، مسئله  به دست افرادی 
حل شود که خود، روزی مســئولیت حل آن را 
داشته اند اما شرایط را پیچیده تر کرده اند و امروز 
دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد 

حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به هیچ 
عنوان حل کننده مسائل و مشکالت نمی بینم و 
این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید 

پذیرفت.
وی خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر شعاری 
مبنی بر واردات خودروهای اقتصادی مطرح است 
که مشکالت دقیقا از همین نقطه آغاز خواهد شد. 
آیا دولت واقعا قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند 
تا خودروی 200 یا 400 میلیون تومانی وارد کند؟ 
اینکه در خارج از کشور آیا خودروهای باکیفیت با 
این قیمت وجود دارد جای سوال است اما موضوع 
اصلی این اســت که آیا حقیقتا دولت قصد دارد 
خودرو ارزان وارد کند؟ باید توجه داشت که وارد 
کردن خودروهایی با این قیمت ها، تنها یک مفهوم 
خواهد داشت و آن هم تعطیل کردن دو خودروساز 
اصلی است. در واردات خودروی خارجی با قیمت 
ارزان، در کنار خودروهای داخلی که بعضا شاید 
گران تر هم باشد، انتخاب مردم کدام خواهد بود؟

دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو تصریح 
کــرد: بنابراین هیچگاه چنین اجــازه ای صادر 
نخواهد شد. خودروی زیر 20 هزار دالر با کیفیت 
مناسب که تمام استانداردهای 85گانه را هم پاس 
می کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این 
کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان 

بزرگ داخلی شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو

مردم عجله نکنند؛ فعال خبری نیست


