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خبرگزاری ایسنا از بهبود چشمگیر حجم و ارزش
معامالت مسکن تهران در آذرماه خبر داده است.
مطابق آمارها ،ح��دود  18هزار ق��رارداد خرید و
فروش در این ماه به امضا رسیده و متوسط قیمت
هر مترمربع آپارتمان به  5میلیون تومان بس��یار
نزدیک شده اس��ت .حجم معامالت در مقایسه با
ماه مشابه س��ال قبل  52درصد و قیمت متوسط
آپارتمان بیش از  13درصد در این مقایس��ه رشد
داشتهاند .میزان رشد قیمت به اندازهای است که
افزایش قیمت مسکن را پس از چند سال به باالتر
از نرخ تورم رسانده است.
بررسی روند معامالت مس��کن تهران در ماههای
گذشته نشان میداد رش��د قیمت در سه منطقه
شمال تهران ناچیز بوده و در مناطق نیمهجنوبی

10
خبر

افزایش  ۶۰۰درصدی
واردات اپل
پس از رجیستری
خان�ه ملت :وزی��ر ارتباطات گف��ت :پیش از
اجرای رجیستری  ۵درصد گوشیهای آیفون
در شبکه ثبت ش��ده بود که اکنون بیش از ۵۵
درصد گوشیهای آیفونی که در شبکه وزارت
ارتباطاتفعالمیشوندهمگیثبتشدهاست.
محمدجواد آذریجهرمی با اش��اره به اجرای
طرحرجیستریگوشیهایتلفنهمراه،گفت:
فازنخستاجرایطرحرجیستریفازشناختو
پایش بود برای اینکه گوشیهایی که در سطح
شبکه موجود هستند شناسایی شوند تا برای
زندگی روزمره مردم مش��کلی ایجاد نشود که
بخواهند به وزارت ارتباطات مراجعه کنند که
این فاز با موفقیت به پایان رسید.
او ب��ا بیان اینکه ف��از دوم اجرای رجیس��تری
تلفنهای همراه با برند اپل آغاز شد ،افزود :در
این فاز تمامی گوشیهای برند اپل رجیستری
شد و براس��اس آماری که از گمرک اخذ شده
واردات گوشیهای اپل نسبت به قبل از اجرای
رجیستری  600درصد رشد کرده است که این
حاکی از این است که در مدت  2الی  3هفتهای
اجرای طرح ،شاخصهای ما شاخصهای موفق
و خوبی بوده است.
او ادامه داد :بعد از فعالسازی گوشیهای آیفون
در شبکه نیزآمار خوبی وجود دارد و مشاهده
میشود که واردات رش��د قابل توجهی دارد و
درصد باالیی از گوشیهای آیفونی که در شبکه
قرار میگیرند عمدتا ثبت شدهاند ،بهگونهای که
شاید پیش از رجیستری این آمار  5درصد بوده
و اکنون بیش از  55درصد گوشیهای آیفونی
که در ش��بکه وزارت ارتباطات فعال میشوند
همگی ثبت شده اس��ت ،البته  45درصد باقی
مانده ممکن است برخی مسافر باشند که از دید
وزارت ارتباطات مجاز بوده و قاچاق محسوب
نمیشوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه
فاز سوم طرح رجیستری از بامداد امروز(شنبه)
با سه برند آغاز میشود ،تصریح کرد :با خاتمه
ی��ک م��اه از آغاز ف��از دوم ،رجیس��تری برای
برندهای اندرویدی پرطرفدار آغاز میشود که
امیدوارم در همان  45روزی که وعده دادهایم
تمام گوشیها پوشش داده شود.

بخشنامهجدیدمالیاتی
برای پرداختهای باالی
 ۵میلیون تومان
رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامهای به
ادارات کل مالیاتی تاکید ک��رد :درصورتیکه
هزینههای پرداختی نقدی بیش از  ۵میلیون
تومان از طریق سیس��تم بانکی م��ودی انجام
نشده باشد ،بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
محسوب نخواهد شد.
بهگزارش س��ازمان امور مالیاتی کشور ،رئیس
کل س��ازمان امور مالیاتی در بخش��نامهای به
ادارات کل مالیاتی تاکی��د کرد ،درصورتیکه
هزینههای پرداختی نقدی بیش از  5میلیون
تومان از طریق سیس��تم بانکی م��ودی انجام
نشده باشد ،بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
محسوب نخواهد شد.
در ادامه این بخشنامه آمده است ،این حکم به
سایر هزینههای انجام ش��ده که از سایر طرق
تسویه یا تهاتر میشود ،قابل تسری نخواهد بود.
این بخش��نامه با توجه به ابهامات مطرح شده
درباره اجرای مفاد حکم تبص��ره  3ماده 147
قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.

هواپیمای جدید امروز
تحویل ایرانایر میشود
تس�نیم :مقام مسئول س��ازمان هواپیمایی
کشوری گفت« :صبح امروز دو فروند هواپیمای
جدید  ATRوارد کش��ور ش��ده و ب��ه ناوگان
ایرانایر ملحق میشوند».
رضا جعفرزاده توضیح داد« :با ورود این دو فروند
هواپیما 140 ،صندلی به ناوگان هوایی ایرانایر
افزوده میشود».
با ورود این دو هواپیما تاکنون مجموعا  8فروند
از هواپیماهای  ATRتحویل ایرانایر خواهد
شد .به این ترتیب براس��اس قرارداد  12فروند
هواپیمای دیگر از این نوع باقی میماند که هنوز
ش��یوه تامین منابع مالی آنها مشخص نیست.
اوایل مهرماه امس��ال نی��ز  2فروند هواپیمای
 ATRتحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران شده بود.

چرا جهش قیمت در بازار مسکن منتفی بهنظر میرسد؟
ش��هر نیز رش��د قیمت به تورم نرس��یده است .در
این میان مناطق مطلوب طبقه متوس��ط پایتخت
معامالت پررونقت��ری را تجربه کردهاند و رش��د
قیمت بیشتری را نیز شاهد بودند .بهنظر میرسد
بازار مسکن تهران رشد یکدستی ندارد و عواملی
بر این روند معامالت اثر دارند .در مجموع میتوان
نقش  7عامل را در این میان مورد بررسی قرار داد:
-1جمعیت و روند تشکیل خانواده
-2قدرت خرید خانوار
-3تورم
-4تسهیالت خرید
توساز
-5مصالح ساخ 
-6عرضه مسکن
-7بازارهای رقیب
بهنظر میرس��د تمام��ی عوامل ف��وق موجب آن
شدهاند که مسکن پس از چند سال رکود ،رونقی
نسبی را به خود ببیند ،اما پیشبینی سمت و سوی
بازار مسکن در آینده نزدیک ،دغدغه مهمی برای
ش��هروندان است .در فاصله س��ال  91تاکنون که

بازار رکودی نس��بتا طوالنی مدت را سپری کرده،
چندصد هزار خانواده جدید تشکیل شده و قدرت
خرید برخی خانوارها بهطور طبیعی رش��د کرده
اس��ت .تورم ادامه داشته اس��ت .تسهیالت خرید
مسکن توس��ط بانک عامل آن افزایش یافته است.
توس��از گران شدهاند .عرضه مسکن
مصالح ساخ 
به واس��طه رکود بازار کاهش یافته و بس��یاری از
بازارهای رقیب نیز در رکود به سر بردهاند.
ح��ال اما همس��ویی ای��ن عوامل در جهت رش��د
قیمت مس��کن ،یک انفجار قیمتی را در این بازار
اجتنابناپذیر کرده است؟ تقریبا هیچ کارشناسی
پیشبینی رشد جهشی قیمتها را ندارد .باور مردم
عادی نیز چنین نیست .علت مهم باور کارشناسان و
مردم اما آن است که هیچ یک از عوامل فوق امکان
رشد قابل توجه قیمتها را در بازار نمیدهند:
در درجه نخس��ت ،آهنگ رشد جمعیت کند شده
و روند تشکیل خانوارها نیز از شتاب افتاده است.
در درجه دوم ،قدرت خرید خانوارها در سالهایی
که رکود سایه سنگینی بر اقتصاد انداخته یا رشد

نداشته و یا رشدی ضعیف داشته است.
در درجه سوم ،سیر تورم از میانه سال  92تاکنون
نزولی بوده و ماههایی طوالنی است که در محدوده
 10درصد راکد شده است.
در درجه چهارم ،تس��هیالت خرید مسکن بهرغم
رشد قابل توجه در چهار سال اخیر اما هنوز تکافوی
افزایش جدی قدرت خرید خانوارها را نمیکند.
توس��از با روند
در درجه پنجم ،اکثر مصالح ساخ 
گرانی قابل توجه روبهرو نبودهاند و تنها محصوالت
آهنی در سالجاری رش��د قابل توجهی را تجربه
کردهاند.
در درجه ششم ،با وجود افت شدید سرعت ساخت
و س��از اما وجود صدها هزار خانه خالی مانع ایجاد
کمبود در بازار شده است.
و در درجه آخر ،س��ود س��پرده بانکه��ا بهعنوان
جدیترین رقیب جذابیت سرمایهگذاری در بخش
مسکن عمل کرده و هنوز سود موجود برای بسیاری
از سپردهگذاران جذاب است.
در چنین شرایطی ،مس��کن با چالش جدی برای

گفت و گو

جهش قیمتی مواجه اس��ت ،اما اگر روند معامالت
ماههای اخیر تهران را مدنظر قرار دهیم ،باید گفت
بخشی از شهروندان که بیش��تر از طبقه متوسط
هس��تند ،با تقویت قدرت خرید حاصل از دریافت
تس��هیالت به خرید مسکن برای س��کونت روی
آوردهاند .تسهیالت فعلی اما آنقدر ارزان نیست که
طبقات کمدرآمدتر را وارد بازار کرده باشد .عرضه
مسکن نوساز در محدوده قیمتهایی که متناسب
با قدرت خرید طبقه متوس��ط ب��وده ،نیز کمتر از
تقاضا است و رشد قیمتها در این محدوده بازار را
سبب شده است .کاهش نرخ سود بانکی نیز خروج
نقدینگی برخی را موجب ش��ده که مقصد خود را
بازار مسکن تعریف کردهاند.
با این اوصاف ،جهش قیمتی در بازار منتفی به نظر
میرسد ،اما رونق معامالت آپارتمانهای متناسب
با قدرت خرید خانوارها در تهران قابل پیشبینی
است .بهنظر میرسد آینده نرخ سود بانکی و میزان
عرضههای جدید به بازار ،عواملی تعیینکنندهتر
در آینده نزدیک بازار مسکن پایتخت باشد.

کرد .اما اگر دولت توان کنت��رل تورم در محدوده
کنونی (تک رقمی) را از دس��ت بدهد ،ناچار است
که یاران ه تفاوت س��ود به بانکها را پرداخت کند،
تا اقساط تسهیالت خرید مس��کن در استطاعت
خانوارها باشد.
رونق نسبی اخیر در کدام یک از بخشهای
مس�کونی ،اداری و تجاری بیش�تر بوده
است؟

مسکونی و اداری وضع بهتری دارند .در واحدهای
تجاری ب��ا مازاد عرضهای بزرگ روبهرو هس��تیم.
10س��ال اس��ت که به قیمتهای ثاب��ت ،قیمت
واحدهای تجاری درحال کاهش بوده و برآورد بنده
این است که در سالهای پیشرو با کاهش قیمت
آنها مواجهیم ،تا حباب قیمتی واحدهای تجاری
بهطور کامل تخلیه شود.
آیا بهنظر ش�ما دور ه س�رمایهگذاری در
داراییهای فیزیکی نظیر مسکن به پایان
نرسیده است؟

عکس :حسن خسروی

دکترعبده تبریزی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی:

سونامیافزایشقیمتمسکنتکرارنخواهدشد

مسکن قطعا
پربازدهترین
بازار نخواهد
بود و دولت هم
عالقهای ندارد
که مسکن ابزار
پسانداز شود.
تالش وزارت
راه و شهرسازی
آن است که
«زمین» و
«مسکن»
دیگر در
کشور موضوع
سفتهبازی
نشود
نگاه

این روزها اگر به قصد خرید مسکن به مشاوران امالک در سطح شهر تهران مراجعه کنید ،پیامی جز «در خرید عجله کنید» را نخواهید شنید .اما آیا بازار مسکن از رکود خارج شده و روند افزایش قیمتها
شیبی سریعتر به خود خواهد گرفت؟ به گفته حسام عقبایی ،رئیس کمیسیون تخصص مشاوران امالک کشور و نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک تهران ،تا پایان سالجاری افزایشی در قیمتها
نخواهیم داشت .او همچنین پیشبینی کرده است تا پایان بهار  97بازار مسکن بیتالطم و آرام بماند.
اما از طرف دیگر گزارش اخیر بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن تهران در آذرماه  96حکایت از افزایش قیمتها و جهش میزان معامالت دارد .حکایتی که میگوید ،تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی
شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل  50.2درصد افزایش داشته و همچنین متوسط خرید و فروش یکمتر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شهر تهران
در حدود  5میلیون تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایشی در حدود 15درصد را نشان میدهد .همچنین اوایل سالجاری ارزش میانگین بهای واحدهای مسکونی  4میلیون و پانصد هزار
تومان بوده که گزارش بانک مرکزی از رشدی  500هزار تومانی در هر متر خبر میدهد .نگرانی از افزایش قیمتها باعث شده تا مصرفکنندگان واقعی مسکن با مشکالتی مواجه شوند و بازار سفتهبازی
توگو با حسین عبدهتبریزی ،مشاور وزیر را هوشهرسازی و کارشناس بازار مسکن نشست.
در آپارتمانهای ارزان قیمت مجددا رونق بگیرد« .جامعه فردا» با هدف بررسی رونق اخیر بازار مسکن به گف 
محمدرضا رافع
روزنامهنگار

بهنظر ش�ما آیا بازار مسکن از رکود خارج
شده است؟

این بستگی دارد که رونق و رکود را چگونه تعریف
کنید .اگر منظورتان برگشت به شرایط هیجانی و
سفتهبازان ه سالهای  1386یا  1392باشد ،پاسخ
قطعا منفی اس��ت .اصوال دول��ت روحانی بهدنبال
رونق سفتهبازانه در بازار مسکن نبوده است .بهطور
واضحتر وزیر راه و شهرسازی عالقهای نداشته که
مس��کن به کاالی موضوع سفتهبازی و سوداگری
ن همواره آن بوده
بدل شود؛ همچنین تالش ایشا 
که در بازار مصرفی مس��کن (ارزان و میانقیمت)
دخالتکنند تا مطمئن ش��وند که خرید یا اجاره
برای خانوارها تحملپذیر است و هزینهها از طاقت
آنها خارج نیس��ت .بنابراین ،بازار مسکن مصرفی
ارزان و میانقیمت در پارهای مناطق و شهرها رونق
نسبی گرفته است.

چه عواملی منجر ب�ه پیدایش رونق اخیر
در بازار مصرفی مس�کن و افزایش تعداد
معامالت در ماههای گذشته شده است؟

تس��هیالت صندوق پسانداز مسکن کمی کمک
کرده ،تا خریداران مس��کن قدرت خرید بیشتری
پیدا کنند .همچنین شاهد افزایش تقاضا در بخش
مصرفی مس��کن هس��تیم .بنابراین ،نیاز طبیعی
به مس��کن جدید وجود دارد و مسکنهای خالی
گرانقیم��ت ،این نیازها را پاس��خگو نخواهد بود.
به عالوه ،آمار معامالتی بیانگر آن است که تبدیل
به احس��نکردن (تعویض خانه) نیز تا حدودی راه
افتاده است .یعنی بخشی از جامعه که در گذشته
مسکن داشته ،با استفاده از تسهیالت بانک مسکن
میتوانند مسکن بهتری تهیه کنند ،خرید و فروش
به جهت تعویض مسکن را شروع کردهاند .همچنین
بهب��ود حجم معامالت در مناطق ش��رقی و غربی
تهران بیانگر این رونق بوده که این واحدها عمدتا
قیمتهای متوسط دارند.
آیا این تح�ول در معامالت بازار مس�کن

فقط در سطح شهر تهران بوده یا به سایر
شهرهای بزرگ و اصلی کشور نیز سرایت
کرده است؟

در س��ایر شهرهای بزرگ کش��ور نیز تقاضا بهبود
نسبی یافته ،اما شدت و ضعف آن از شهری به شهر
دیگر متفاوت است.
آیا سیاستهای دولت در تحریک بخش
تقاضا در چند سال اخیر مؤثر بوده است؟

تس��هیالت ارزان قیم��ت بانک مس��کن از طریق
صندوق پسانداز مس��کن قطعا کم��ی مؤثر بوده
اس��ت .تس��هیالت این صن��دوق از طریق اعطای
یک خط اعتباری مناس��ب بانک مرکزی به بانک
مس��کن ممکن ش��د .اگر این مجوز بانک مرکزی
زودتر هم صادر ش��ده بود ،اکنون شاهد تحوالت
مثبت بیش��تری در بازار مسکنبودیم .همچنین
اگر دولت منابعی در اختیار داش��ت که به س��ایر
بانکه��ا نیز یاران�� ه بهعنوان تفاوت س��ود بدهد،
این روند (رونق) با ش��دت بیشتری قابلمشاهده
میشد.

من به همراه سایر همکالسیهایم در سال 1348
(در سال اول دانشکده) توسط بانک رهنی (بانک
مسکن کنونی) استخدام شدیم که در منازل مردم
برویم و تسهیالت خرید مسکن  ۲۰ساله به مردم
بفروش��یم .مای ه تأس��ف اس��ت که بعد از گذشت
 ۴۰س��ال از عمر بانکداری در جمهوری اسالمی،
هن��وز همان محص��ول قدیمی را ه��م در اختیار
مردم نمیتوانیم بگذاریم .در همه جای دنیا مردم
از محل پسان��داز آیند ه خود مس��کن خریداری
میکنند؛ مسکن مهمترین کاالیی است که خانوار
متوسط در طول عمر خود خریداری خواهد کرد.
بنابراین ،برای طبقه متوس��ط چارهای جز خرید
اقساطی مسکن وجود نداش��ته ،میلیاردها نفر در
دنی��ا و میلیونها نفر در ایران از این طریق صاحب
خانه ش��دهاند .این رون��د باید در کش��ور تقویت
ش��ود ،اگر دولت بتواند نرخ تورم را تکرقمی نگاه
دارد ،این روند تقویت خواهد ش��د ،چراکه اعطای
تسهیالت بانکها از این مجرا کمریسک بوده و آنها
داوطلبانه در این بخش تس��هیالت اعطا خواهند

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه؛

کسری ۱۳۷هزار میلیارد تومانی الیحه بودجه سال  ۹۷صحت ندارد
جامعه فردا :س��خنگوی س��ازمان برنامه و بودج��ه در آخرین
اظهارنظر خود اعالم کرده است که الیحه بودجه سال آینده بدون
هیچگونه کسری بودجهای در سطح منابع و مصارف معادل ۳۶۸
هزار میلیارد تومان بهدقت بستهش��ده است .این در حالی است
که پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه بدون
نفت را در الیحه بودجه سال  ،۱۳۹۷حدود  ۱۳۷۹هزار میلیارد
ریال برآورد و اعالم کرده بود که در مجموع با مالحظه ش��رایط
اقتصادی کش��ور و عدم قطعیتهایی که در تحقق منابع بودجه
عمومی کش��ور (ازجمله درآمدهای مالیاتی و س��ایر درآمدها)
وجود دارد الزم اس��ت در تصویب ردیفهای درآمدی بودجه در
مجلس شورای اسالمی دقت شود و مجلس شورای اسالمی ضمن
پرهیز از افزایش منابع پیشبینی شده در ردیفهای بودجهای
سازوکاری پیش��نهاد کند تا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا
وصول قطعی منابع با تاخیر مواجه شود.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده اس��ت که بهرغم دس��تیابی به
صادرات حدود  2.6میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات
گازی در سالجاری و چشمانداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی

بهنظر میرسد برخی اقالم درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی،
بهطور کامل محقق نشده و در نتیجه میتوان گفت منابع بودجه
عمومی دولت در الیحه بودجه س��ال  ،1397دچار بیشبرآورد
شده است.
براساس این گزارش منابع مالیاتی در الیحه بودجه سال 1397
نس��بت به قانون بودجه سال  ،1396بیش از  10درصد و نسبت
به پیشبینی عملکرد سالجاریی حدود  20درصد افزایش یافته
است که مقدار در نظر گرفته ش��ده درآمدهایی مالیاتی حدود
 1.287هزار میلیارد ریال اس��ت در حالی که انتظار میرود تنها
حدود  1.241هزار میلیارد ریال آن محقق شود.
مرک��ز پژوهشهای مجلس در این بررس��ی تصریح میکند که
مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق
توسعه ملی) در الیحه بودجه سال  1397نسبت به قانون بودجه
سال  ،1396حدود  10درصد رش��د داشته و به بیش از 1.333
هزار میلیارد ریال رسیده است که با توجه به وضعیت بازار نفت
تحقق آن دور از دسترس نیست.
گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در الیحه بودجه سال

 ،1397حدود  1379هزار میلیارد ریال برآورد میکند و اذعان
میدارد که عالوهبر این وابستگی بودجه به نفت در الیحه بودجه
سال  1397نسبت به قانون بودجه سال  1396به میزان  1واحد
درصد افزایش یافته است و به  36درصد رسیده است.
اما سخنگوی ستاد بودجه  ۹۷س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره
به گزارش مرک��ز پژوهشها درباره کس��ری  ۱۳۷هزار میلیارد
تومان��ی الیحه بودج��ه ( ۹۷بدون نفت) تاکید کرده اس��ت که
الیحه بودجه س��ال آینده بدون هیچگونه کسری بودجهای در
س��طح منابع و مصارف معادل  ۳۶۸هزار میلیارد تومان بهدقت
بستهشده است.
امی��ر باقری اف��زود :در تنظی��م الیحه بودج��ه  ۱۳۹۷تمامی
ارق��ام در کمال ش��فافیت و بر اس��اس عملکردهای گذش��ته و
واقعیتهای پیشرو و با تعامل دستگاههای اجرایی برآورد شده
و از این حیث الیحه بودجه س��ال آتی نس��بت به لوایح گذشته
سرآمد است.
او اظهار کرد :ظاهرا مرکز پژوهشهای مجلس به این نکته اشاره
کرده است که منابع حاصل از نفت و برداشت از صندوق توسعه

قطعا خیر .اگر منظورتان این است که خرید مسکن
نوعی سرمایهگذاری به حساب آمده و خرید در این
بخش سرمایهگذاری مناسبی بوده ،در پاسخ باید
بگویم که مسکن در شرایط امروز وسیل ه پساندازی
مناسبی نیست .همچنین دیگر وسیل ه سفتهبازی
هم نخواهد بود ،در شرایط کنونی نمیشود مسکن
را خالی نگاه داشت و بعد از مدتی گرانتر فروخت
و سود کسب کرد .این سفته بازی در بخش مسکن
(داللی) دیگر از بین رفته ،اما میش��ود مسکن را
خرید و از طریق اجارهبه س��ود رسید .این مدل از
بوکار در آینده رونق بیشتری خواهد گرفت.
کس 
همواره به س��رمایهگذاری در بخش مس��کن نیاز
خواهیم داشت .با توجه به جمعیت جوان کشور و
همچنین رشد تعداد خانوارها و ازدواجها ،همواره
به مسکن جدید نیاز داریم و ساختوساز در کشور
جریان خواهد داشت.
خانههای خالی موجود هم عمدتا گران هستند و
نمیتوانند مانع ساخت واحدهای مسکونی کوچک
و ارزان قیمت بشوند .غیر از مسکن ،به ساخت ابنیه
و ساختمانهای بسیار دیگری هم نیاز است.
بهنظر ش�ما در پایان امسال پربازدهترین
بازار سرمایهگذاری کدام بازار خواهد بود؟
ش�ما از میان بورس ،مسکن ،ارز و سکه و
س�پردهگذاری بانکی ک�دام را پربازدهتر
میدانید؟

مسکن قطعا پربازدهترین بازار نخواهد بود و دولت
هم عالقهای ندارد که مس��کن ابزار پسانداز شود.
تالش وزارت راه و شهرسازی آن است که «زمین»
و «مس��کن» دیگ��ر هیچوقت در کش��ور موضوع
س��فتهبازی نش��ود .همچنین دولت در سالهای
آینده بای��د با طراحی نظام مالیاتی از وقوع این امر
جلوگیری کند.
از ط��رف دیگ��ر دولت به دالیل بس��یار متش��ابه
عالقهمند نیس��ت ارز و سکه به وس��یل ه پسانداز
مردم بدل شود ،سرمایهگذاری در این بخشها برای
کشور مولد نیست .از دل سرمایهگذاری در «ارز»
یا «س��کهای» که بهعنوان پسان��داز خریداری و
نگاهداری میشود ،رونق اشتغال بهوجود نمیآید.
ی آن است
بنابراین ،ش��یوه معقول س��رمایهگذار 
که در دو بازار سرمایه یا پول سرمایهگذاری شود.
کسانی که سپردههای قدیمی داشته ،تا پایان موعد
سررسید حسابهایی که سود باال میگیرند ،هیچ
عالقهای برای انتقال نقدینگ��ی خود به بازارهای
سرمایه ،طال و ارز ندارند .اما در پایان سررسید این
س��پردهها ،اگر مقررات بانک مرکزی بهطور کامل
رعایت شود ،این بخش از نقدینگی ممکن است از
بانکها به سایر بازارها انتقال یابد.

ملی در الیحه معادل  ۱۳۷هزار میلیارد تومان اس��ت که اگر آن
را از بودجه ح��ذف کنیم بنابراین کل منابع به این اندازه کاهش
مییابد .جدا از اینکه این رقم چه میزان صحیح است یا خیر باید
از نظر کارشناسی به این موضوع توجه شود که نمیتوان و نباید
این رقم را بهعنوان کس��ری بودجه معرفی نمود و در ذهن مردم
ایران این شبهه نادرست را اشاعه داد.
وی ادام��ه داد :هیچگاه و در هیچ مرجع علمی کس��ری بودجه
را اینگونه تعریف نکردهاند ،دولت هرس��اله با استفاده از منابع
نفتی ،حجم بزرگی از کاره��ای عمرانی و حمایتهای متفاوت
از بخش خصوصی یا وظایف حاکمیتی در حوزههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی را پیشبینی و انجام میدهد ،اما تعریف منابع
نفتی بهعنوان کس��ری بودجه توس��ط مرکز پژوهشها ،بیانی
غیرکارشناسی و انحرافی است.
وی گفت :بیان موضوعات غیرکارشناسی و ابهامساز از یک جایگاه
پژوهشی جای تاسف دارد ،از نظر سازمان برنامهو بودجه همانند
سالهای گذش��ته دولت از منابع نفتی برای اجرای پروژههای
عمران��ی و تأمین زیرس��اخت و رفع محرومیته��ا و همچنین
حمایت از بخش خصوصی و انجام وظایف حاکمیتی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اس��تفاده میکند و اصوالً به این
موضوع کس��ری بودجه گفته نمیشود و منابع و مصارف الیحه
بودجه با دقت و شفافیت برآورد و تدقیق شده است.

