
درمجموع در اليحه بودجه 98 حدود 307 شرکت به عنوان 
شرکت سودده و 65 شرکت به عنوان شرکت  زيان ده ثبت 
شده اند. اين در حالي است که در قانون بودجه 97 تعداد 
شرکت هاي زيان ده فقط 9 فقره بوده است؛ يعني 56 شرکت 
دولتي که تاکنون سودده بوده اند، ديگر امکان بازدهي مثبت 

ندارند.
اما  است،  دولتي  شرکت هاي  به  متعلق  بودجه  حجم  دوسوم 
هيچ کس نمي داند در اين شرکت ها چه مي گذرد، چه سهمي از 
درآمدهاي اين شرکت ها به خزانه واريز مي شود و چه سهمي از آن 

صرف هزينه هاي خود شرکت ها مي شود.
به گزارش شرق، حاال امسال براي اولين بار مجلس تصميم گرفته 
بودجه شرکت هاي دولتي را بررسي کند؛ شرکت هايي که کارشناسان 
آنها را حياط خلوت دولت مي نامند و درآمد و هزينه هاي آنها در اليحه 
بودجه 98 نسبت به قانون بودجه امسال، 52 درصد رشد داشته که 

معادل رقم قابل توجه 400 هزار ميليارد تومان است.
در  دولتي  شرکت هاي  بودجه  از  شفافي  تصوير  هيچ  هرچند 
دسترس نيست، اما ترکيب آن مي تواند نمايي کلي از انحصارگري 
موجود در اين بخش به دست دهد. وقتي از رقم هزار و 270 هزار 
ميلياردتوماني بودجه شرکت هاي دولتي سخن به ميان مي آيد، يک 
نکته بيش از هرچيز برجسته است؛ بيش از 600 هزار ميلياردتومان 

اين رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد.
شرکت ملي نفت حدود 30 درصد و شرکت ملي پااليش و پخش 
حدود 25 درصد يا به تعبير ديگر اين دو شرکت درمجموع 55 درصد 
از کل منابع و مصارف شرکت هاي دولتي را به خود اختصاص داده اند؛ 
يعني معادل حدود يک سوم کل بودجه منابع و مصارف کشور. جالب 
اينجاست که افزايش درآمدهاي اين شرکت ها به دليل افزايش نرخ 
ارز بوده، اما درآمدهاي ارزي اين شرکت ها نسبت به سال گذشته 

نه تنها افزايش نيافته، بلکه مقداري کاهش را نيز نشان مي دهد.
همچنين سال به سال بر تعداد شرکت هاي زيان ده دولتي اضافه 
مي شود، تا جايي که تعداد شرکت هاي زيان ده امسال از 9 شرکت به 
65 شرکت در اليحه بودجه 98 رسيده است که درواقع 17 درصد از 

383 شرکت دولتي موجود زيان ده هستند.
به گفته محمدحسين فاطمي، کارشناس اقتصادي، رابطه مالي 
دولت با شرکت هاي دولتي شفاف نيست و از آنجا که از اين شرکت ها 
نيست  مشخص  حتي  نمي آيد،  عمل  به  هم  رسمي  حسابرسي 
شرکت هاي دولتي آيا ماليات خود را پرداخت مي کنند يا اينکه چه 
سهمي از درآمدهاي آنها بايد وارد بودجه و چه سهمي از آن صرف 

هزينه هاي خود شرکت شود؟
9 بانک به عنوان شرکت زيان ده شناسايي شدند

شرکت هاي دولتي در سال هاي اخير سهم 70 درصدي در بودجه 
کل کشور داشته اند، اما عملکرد اين شرکت ها از هيچ درگاهي منعکس 
نمي شود و به همين دليل هم هست که کارشناسان معتقدند شکاف 
بزرگي بين بودجه مصوب و عملکرد شرکت هاي دولتي وجود دارد. 
)شرکت دولتي در اينجا به شرکتي گفته مي شود که بيش از 50 
درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد(. تعداد شرکت هاي دولتي به 
پشتوانه اليحه بودجه 98، نسبت به امسال از افزايشي معادل هفت 
از فهرست شرکت هاي  نيز  شرکت برخوردار شده و شرکت هايي 

سودده خارج و به فهرست شرکت هاي زيان ده اضافه شده اند.
شرکت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي جزء اين شرکت هاست 
و حدود 14 هزار ميلياردريال کمک زيان براي آن در نظر گرفته 
شده. سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي نيز در همين دسته 
جابه جايي ها جا مي گيرد. اين شرکت که تا امسال جزء شرکت هاي 
زيان ده بوده، سال بعد به عنوان شرکت سودده شناسايي شده، اما 

جالب است که اعتبار هزينه اي در حکم کمک زيان براي آن در نظر 
گرفته شده است.

درمجموع در اليحه بودجه 98 حدود 307 شرکت به عنوان شرکت 
سودده و 65 شرکت به عنوان شرکت  زيان ده ثبت شده اند. اين در 
حالي است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکت هاي زيان ده فقط 9 
فقره بوده است؛ يعني 56 شرکت دولتي که تاکنون سودده بوده اند، 

ديگر امکان بازدهي مثبت ندارند.
 24 روستايي،  آب وفاضالب  شرکت   31 اضافه شدن  با  درواقع 
شرکت آب منطقه اي و شرکت سهامي سازمان آب زنجان، مجموع 
شرکت هاي دولتي زيان ده در اليحه بودجه سال آينده به 65 شرکت 
رسيده است. در ميان اين 65 شرکت، 9 بانک نيز به عنوان شرکت 
زيان ده شناسايي شده اند. يکي از نکات مبهم بودجه شرکت هاي 
دولتي هم همين جاست؛ هيچ رد و نشان و نامي از اسامي اين بانک ها 

در متن اليحه وجود ندارد.
انحصارگري 2شرکت دولتي

اگر بخواهيم تصويري کلي از بودجه شرکت هاي دولتي داشته 
از وزنه سنگين دو  ارقامي مي رسيم که نشان  اعداد و  به  باشيم، 
شرکت در ميان شرکت هاي دولتي دارد. جمع کل منابع و مصارف 
شرکت هاي دولتي در سال آينده، 52 درصد نسبت به قانون بودجه 
امسال رشد داشته و علت اين افزايش رشد 63 درصدي درآمدها و 

67 درصدي هزينه هاي شرکت هاي دولتي است.
درواقع درآمد و هزينه شرکت هاي دولتي در اليحه بودجه نسبت 
به قانون بودجه امسال حدود 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافته 
که رقم قابل توجهي است. در اين ميان رقم درآمد و هزينه شرکت 
ملي نفت حدود صدهزار ميليارد تومان، شرکت ملي پااليش و پخش 
فراورده هاي نفتي حدود 180 هزار ميليارد تومان و شرکت ملي گاز 
ايران حدود 40 هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه 98 افزايش پيدا 

کرده است.
افزايش درآمد هزينه شرکت هاي  از  بنابراين حدود 80 درصد 

دولتي در سال آينده متعلق به سه شرکت ملي نفت، ملي پااليش 
و پخش فراورده هاي نفتي و ملي گاز است. به گفته محمدحسين 
فاطمي، کارشناس اقتصادي، افزايش درآمدهاي اين سه شرکت، به 
دليل افزايش نرخ ارز بوده و درآمدهاي ارزي اين شرکت ها نسبت 
به سال گذشته نه تنها افزايش نيافته، بلکه مقدار کمي کاهش را نيز 

نشان مي دهد.
کسري 5هزارو 800 ميلياردتوماني ماليات شرکت هاي دولتي

همچنين براساس اطالعات دريافت شده از خزانه داري کل کشور، 
از مجموع 25 هزار ميليارد تومان سود سهام شرکت هاي دولتي در 
قانون بودجه 97، فقط 31 هزار ميليارد ريال آن در هشت ماهه اول 

امسال تحقق يافته است.
است.  منوال  به همين  نيز  دولتي  شرکت هاي  ماليات  وضعيت 
در  مي دهد،  نشان  کشور  کل  خزانه داري  اطالعات  که  آن چنان 
هشت ماهه اول امسال از محل سود سهام بانک مرکزي عملکردي 
ماليات علي الحساب اشخاص  به  نداشته و عملکرد مربوط  وجود 
حقوقي دولتي فقط 22 هزار ميليارد ريال براي هشت ماهه امسال 
است و از هفت هزارو 300 ميليارد تومان مصوب ماليات عملکرد 
شرکت هاي دولتي، فقط هزارو 500 ميليارد تومان آن در هشت ماهه 

اول سال وصول شده است.
شهرداري ها بار خود را بر دوش دولت مي اندازند

بودجه  شفافيت  اقتصادي،  کارشناس  فاطمي،  محمدحسين 
شرکت هاي دولتي را اين طور شرح داد: شرکت هاي دولتي حالتي 
از حياط خلوت دارد، بودجه آنها بررسي نمي شود. خيلي از ضوابط 
آن پيچيده شده و جايي هم که پيچيده نيست، قابليت شناسايي 
وجود ندارد. رابطه مالي اين شرکت ها با دولت شفاف نيست، اينکه 
چقدر درآمد آنها وارد بودجه مي شود و چقدر از آن وارد نمي شود، 
روشن نيست. هرکدام از اين شرکت ها محصوالت خود را به شکل 
داخلي و صادراتي به فروش مي رسانند اما هيچ صورت حساب مالي 
از اينکه چه ميزان از اين فروش به خزانه واريز مي شود و چقدر صرف 

هزينه هاي خود شرکت مي شود، منتشر نمي شود. قسمتي از آن هم 
که وارد بودجه مي شود، حسابرسي نمي شود. در کل بايد بگوييم 
نمي دانيم داخل اين شرکت ها چه مي گذرد، چه سهمي از درآمدها 
بايد در بودجه سرازير شود، مشخص نيست. در کنار همه اين موارد، 
نحوه پرداخت ماليات و ميزان آن هم در مورد اين شرکت ها در 

هاله اي از ابهام قرار دارد.
فاطمي ادامه داد: امسال براي اولين بار تصميم گرفته شده مجلس 
بودجه شرکت هاي دولتي را بررسي کند. هرچند نمي توانيم بگوييم 
قدم  اما  اين شرکت هاست  بودجه  به معناي شفاف شدن  امر  اين 
ابتدايي براي اينکه اين شرکت ها از حالت حياط خلوت خارج شوند، 
است. اين کارشناس اقتصادي از ديگر نقاط مبهم و غيرشفاف اليحه 

بودجه 98 را درباره پرداختي هاي دولت عنوان کرد.
او توضيح داد: هرچند شهرداري ها جايگاه خاصي در بودجه ندارند، 
مگر پرداخت هايي که دولت موظف است بپردازد. مانند پرداختي هاي 
مربوط به ساخت مترو که دولت بايد سهم خود را واريز کند. اما 
در اين ميان بخشي از پرداختي ها به صورت انتشار اوراق است و 
همين بحث اوراق محملي براي عدم شفافيت شده است. شهرداري ها 
قسمتي از پرداخت هايي که دولت بايد پرداخت کند، از اين طريق 
مي توانند دريافت کنند. اين اوراق به صورتي است که 50 درصد 
اصل تضمين پرداخت اصل و سود برعهده دولت است، يعني اگر 

شهرداري ها نتوانستند پرداخت کنند، دولت پرداخت مي کند.
همين امر اين اختيار عمل را به شهرداري ها داده که اگر پرداخت 
نکنند، دولت مجبور است خود پرداخت کند. همچنين اولين چيزي 
که درباره انتشار اوراق به ذهنم مي رسد، مالحظات شرعي اوراق 
است که کامال شبهه دارد. فارغ از اين موضوع فروش اوراق براي 
تأمين هزينه هاي جاري را هيچ کس تأييد نمي کند اما در دو سال 
اخير عمال اين فرايند در حال انجام است. درحالي که فروش اوراق و 
تأمين هزينه هاي جاري از اين محل کار اشتباهي است و بايد صرف 

هزينه هاي توسعه اي شود.
شرکت هاي انحصارگر شفافيت را دور مي زنند

فاطمي ادامه داد: در سال هاي اخير در قسمت منابع بودجه معموال 
بيش برآوردي بيماري مزمن شده اما در اليحه بودجه 98 به صورت 
برجسته اين کار انجام شده و به حدي است که باعث نگراني است. 
دولت در اليحه بودجه سال آينده کسري بودجه را در اليحه پوشانده 
است. فقط از ناحيه عدم تحقق درآمد نفتي، طبق مفروضات ما 66 
هزار ميليارد تومان کسري خواهيم داشت. اين خود کسري عظيمي 
است که اداره کشور را با مشکل مواجه مي کند. تصور اين است که 
سازمان برنامه و بودجه با تخصيص اين ميزان کسري را جبران و 
مديريت کند. اما اين راهکار اگر نگوييم نشدني است، خيلي سخت 
است. حتي با ابزار تخصيص هم نمي توان اين همه کسري را جبران 
کرد. گزينه ديگر کاهش هزينه هاي عمراني است که اين مورد هم 
آن قدر ميزان کمي است که ديگر نمي توان مبلغي از آن را هم کاهش 

داد.
به گفته فاطمي، راهي که مجلس شروع کرده براي شفاف شدن 
بودجه شرکت هاي دولتي، مسيری دشوار است چراکه با شرکت هايي 
سروکار داريم که سال هاست به دور از شفافيت کسب درآمد کرده و 
آن را هزينه کرده اند. مشخصا در برابر شفافيت از خود مقاومت نشان 
خواهند داد. نمي توان انتظار داشت همين ابتدا معجزه اي رخ دهد اما 
همين که مثال رابطه مالي دولت با شرکت ملي نفت تا حدي رو به 
شفافيت برود، خود يک گام رو به جلوست. اما تا اينکه به شفافيت 
کامل در صورت  حساب هاي مالي شفاف اين شرکت ها برسيم، راه 
درازي در پيش است و جريان ها و منافعي درگير آن هستند که تن 

به اين شفافيت نخواهند داد.

اقتصادی 5

در 9 ماهه امسال

صادرات صنعتی ۱۳ درصد افزایش یافت

طبق جدیدترین آمار تجاری ارزش و وزن صادرات کاالهای صنعتی در 9 
ماهه امسال به ترتیب ۱3 و شش درصد نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان 
توسعه تجارت نشان می دهد ارزش صادرات کاالهای صنعتی در 9 ماهه امسال 

13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
طبق این آمار در 9 ماهه امسال در بخش صنعت 31 میلیون و 813 هزار تن 

کاال صادر شده که ارزش آن معادل 14 میلیارد و 920 میلیون دالر است.
وزن صادرات کاالهای صنعتی نیز در 9 ماهه امسال حدود شش درصد نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
در این میان صادرات بخش صنعت به ترتیب 44.7 و 36.5 درصد از کل ارزش 

و وزن صادرات محصوالت غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد.
صادرات محصوالت غیرنفتی شامل میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، فرش 
و صنایع دستی، کشاورزی و معدن در 9 ماهه امسال در مجموع 86 میلیون و 
940 هزار تن و معادل 33 میلیارد و 358 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته از لحاظ وزنی دو درصد کاهش و از لحاظ ارزشی 5.4 درصد 

افزایش داشته است.

در نامه اتاق بازرگانی تهران به وزیر صنعت مطرح شد

راهکارهای بخش خصوصی برای تسهیل فعالیت 
واحدهای تولیدی

و تجارت  به وزیر صنعت، معدن  نامه ای  تهران در  بازرگانی  اتاق  رئیس 
راهکارهایی را برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط فعلی ارائه 

و از این مقام دولتی خواست تا مقدمات اجرایی شدن آن را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در این نامه از دولت خواسته که با پیگیری 
راهکارهای عملیاتی که اتاق بازرگانی تهران به آن رسیده، مشکالت واحدهای 

تولیدی را حل کند.
در این نامه به افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش از سه به شش ماه اشاره شده و 
این موضوع به عنوان یک راهکار مهم در بهبود شرایط تولیدی کشور یاد شده است. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران از دولت خواسته که اعتبار ثبت سفارش واحدهای تولیدی 

را شش ماه دیگر و بدون دریافت کارمزد افزایش دهد.
همچنین بخشی از مشکالت تولیدکنندگان به ماشین آالت و مواد اولیه ای باز 
می گردد که در هفته های گذشته امکان ترخیص آنها فراهم نشده است. خوانساری 
از رحمانی خواسته که این کاالها که در گمرکات متوقف شده و فاقد ثبت سفارش 
هستند، به شکل فوری ترخیص شوند تا تولیدکنندگان بتوانند نیازهای اولیه خود 

برای فعال کردن واحدهای تولیدی شان را در اختیار داشته باشند.
یکی دیگر از مشکالتی که در طول ماه های گذشته تولیدکنندگان با آن دست 
و پنجه نرم کرده اند موضوع ارز بوده است. در این زمینه نیز از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خواسته شده که تا سقف 100 هزار یورو و متناسب با پروانه بهره برداری 

واحدهای تولیدی، امکان ثبت سفارش بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شود.
بخش دیگر از این نامه به تولیدکنندگانی اختصاص یافته که صادرات محور فعالیت 
می کنند. خوانساری از دولت خواسته که فرآیند ورود موقت مواد اولیه و تجهیزات 
تولیدکنندگانی که کاالهای وارد کرده را به صادرات مجدد اختصاص می دهند را 
تسهیل کند. به طور خاص اتاق بازرگانی تهران درخواست کرده که این فرآیند در 
گمرک به کمتر از 24 ساعت کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه مورد 
نیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت کرده و نسبت به ورود آنها به فرآیند 

صادرات، اقدامات الزم را انجام دهند.
بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته شاخص فضای کسب وکار در ایران 
در قیاس با کشورهایی که در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرند، بار دیگر به 
عدد 120 نزدیک شده که نشان دهنده دشوار شدن شرایط برای فعالیت بنگاه های 
اقتصادی است. با باالرفتن نرخ ارز صادرکنندگان اعالم کردند که در صورت فراهم 
شدن مقدمات الزم می توانند با باالبردن میزان صادرات، نسبت به وارد کردن ارز 

مورد نیاز کشور اقدام کنند.

ضرورت داخلی سازی قطعات حساس خودرویی در 
شرایط کنونی

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: صرفنظر از 
اقتصادی بودن یا نبودن، داخلی سازی قطعات حساس خودرویی مانند یی. 

سی. یو )کامپیوتر خودرو( در شرایط کنونی الزم است.
»فرهاد به نیا« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این مهم با استفاده 
از تجارب مراکز دانش بنیان با تخصص باال که حتی توان صادرات فناوری دارند 

امکانپذیر است.
به گفته این مقام صنفی، در این زمینه می توان از تجهیزات کم مصرف و قابل 
استفاده نیروهای مسلح که در نوع خود پیشرفته هستند، استفاده کرد و ضلع سوم 

این مثلث بکارگیری تجارب خوب قطعه سازان و خودروسازان کشور است.
وی تاکید کرد: الزم است این سه عامل را به خوبی با یکدیگر ترکیب و از توان و 
تخصص آنها با ملزومات یاد شده استفاده کنیم؛ در این زمینه دفتر معاون اول رییس 
جمهوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهان تحقق موضوع هستند.
به نیا خاطرنشان کرد: تولید خودرو پژو 301 که تا پایان سال آینده به تولید انبوه 

می رسد، با همین محوریت در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، پژو 301 به عنوان دومین محصول شرکت مشترک ایران خودرو و 
پژو که باید در پی اجرای برجام با داخلی سازی بیش از 50 درصد ساخته می شد، 
با تالش متخصصان و قطعه سازان داخلی تا پایان سال آینده به تولید انبوه می رسد.
وی یادآور شد: اکنون کیت الکترونیکی یی. سی. یو توسط یکی از شرکت های 
توانمند داخلی در حال تولید است، اما مشکل اصلی در تولید این قطعه در بحث 
نرم افزار آن است. به گزارش ایرنا، پیشتر »هاشم یکه زارع« مدیرعامل ایران خودرو 
درباره قطعه یی. سی. یو به ایرنا گفت: در این زمینه با کمک اساتید دانشگاه ها و 
افراد صاحب دانش فنی، در ایران خودرو اقدام های خوبی در حال انجام است و 
تا اردیبهشت ماه سال آینده خبرهای خوبی در این زمینه و سایر موارد مربوط به 

الکترونیک خودروها اطالع رسانی خواهیم کرد.
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دانشگاه های آمریکایی هم تجهیزات هواوی را تحریم کردند
به نظر می رسد که دانشگاه های آمریکایی نیز یکی پس از دیگری درحال لغو نصب و عدم استفاده از تجهیزات و سیستم های ویدئو کنفرانس هواوی هستند. به گزارش ایسنا، هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی و دومین سازنده 

و عرضه کننده موبایل در جهان محسوب می شود، در طول یک سال اخیر از سوی دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بسیاری از کشورهای هم پیمانش به شدت تحت فشارهای سیاسی و تجاری قرار گرفته است و بسیاری از این کشورها اعم از آمریکا، 
کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی استفاده از محصوالت هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی و فعالیت این شرکت چینی را تحت تأثیر اتهامات جاسوسی برای دولت چین و نقض حریم خصوصی کاربران، ممنوع اعالم کرده اند.

در حیاط خلوت شرکت های دولتی بودجه بگیر چه می گذرد؟

دخل و خرج شرکت های دولتی در پستو
اخبار

خانه  در کدام مناطق تهران ارزانتر است؟
آمار خرید و فروش مسکن شهر تهران در دی ماه ۱397 حاکی از آن است 
که قیمت خانه در مناطق ۱8، 20، ۱6 و ۱2 نسبت به سایر نقاط ارزان تر است.
به گزارش ایسنا، بررسی معامالت مسکن شهر تهران در دی ماه 1397 نشان می دهد 
افت معامالت در مناطق گران قیمتی که سابقا پررونق تر بودند، بیشتر از محله های 
ارزان قیمت بوده است. تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه 1397 که از سوی 
بانک مرکزی ارائه شده حکایت از آن دارد که میانگین قیمت مسکن در پایتخت به 
متری 9 میلیون و 800 هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 2.5 و 90.8 درصد افزایش یافته است. در عین حال معامالت به طور 
محسوسی افت کرده و با کاهش 1.4 و 65 درصدی به ترتیب نسبت به آذرماه امسال 

و دی ماه سال قبل به 6700 فقره رسیده است.
مناطق ارزان قیمت تهران کجاست؟

هم اکنون مناطق 18، 20، 16 و 12 به ترتیب ارزان ترین محله های تهران محسوب 
می شوند. میانگین قیمت در این مناطق طی دی ماه 1397 به ترتیب 4.2، 4.5، 4.6 
و 4.8 میلیون تومان در هر متر مربع است. در این بین کمترین میزان رشد قیمت 
مسکن شهر تهران نسبت به سال قبل در منطقه 12 اتفاق افتاده است. میانگین قیمت 
هر متر خانه در منطقه 12 هم اکنون 4 میلیون و 846 هزار تومان است که نسبت به 
دی ماه 1397 افزایش حدود 37 درصدی را نشان می دهد. در حالی که رشد قیمت در 
منطقه 9 بالغ بر 109 درصد بوده که باالترین میزان رشد در دی ماه محسوب می شود.

منطقه یک به متری 23 میلیون تومان رسید
اما پرش شدید قیمت در مناطق 1 تا 5، 8، 9، 13، 14 و 15 طی یک سال اخیر 
باعث شده تا معامالت در این مناطق طی دیماه 1397 به ترتیب 63، 71، 63، 70، 
67، 69، 57، 66، 68 و 50 درصد کاهش یابد. هم اکنون متوسط قیمت مسکن در 

منطقه 1 به متری 23 میلیون و 105 هزار تومان رسیده که نسبت به دی ماه پارسال 
106 درصد افزایش نشان می دهد.

ظرفیت جهش در بازار مسکن وجود ندارد
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در خصوص ارزیابی از وضعیت قیمت در 
ماه های پیش رو گفت: انتظار داریم تا پایان سال جاری شاهد ثبات بازار مسکن باشیم 
که افت معامالت، کاهش سرعت رشد قیمت را محتمل کرده است. پیش بینی می شود 

از تورم ماهیانه قیمت مسکن به طور چشمگیری کاسته شود.
مصطفی قلی خسروی افزود: در سال آینده نیز انتظار ایجاد ظرفیت جهشی در بازار 
مسکن نداریم. ممکن است متغیرهایی همچون تورم عمومی، افزایش احتمالی قیمت 
حامل های انرژی و افزایش نرخ دستمزد، تأثیر اندکی بر بازار مسکن ایجاد کند اما بعید 
است در سال 1398 شاهد نوسان مجددی همانند سال 1397 در بازار مسکن باشیم 

و رشد قیمت ها با نرخ تورم در حالت تعادل قرار می گیرد.
از سوی دیگر مقایسه رفتار بازار مسکن در دو بازه جهش قیمتی یعنی سال های 
1391 و 1397 حاکی از آن است که شیب افزایش قیمت باید در ماه های آینده کند 
شود. از پایان سال 1391 تا روز 24 آبان ماه 1397 شاخص قیمت دالر به 173 درصد 
افزایش رسیده و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی 134 درصد رشد کرده است. 
اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال 1391 مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، 
قیمت اسمی مسکن هم اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت 

قیمت آن آغاز می شود.
به گزارش ایسنا بر اساس اعالم بانک مرکزی در دی ماه سال جاری تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 6700 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 1.4 دهم و 64.6 درصد کاهش را نشان می دهد. هم چنین 

در ماه مورد نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران، 9 میلیون و 800 هزار 
تومان بود که نسبت به ماه گذشته 2.5 درصد و ماه مشابه سال قبل 90.8 درصد 

افزایش یافته است.

به  کار  عالی  شورای  می گوید  اقتصادی  کارشناس  یک 
جای چانه زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید 

خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز جلسات 
بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: هر سال موعد بررسی 
دستمزد کارگران که فرا می رسد همه می دانیم که قرار است 
چه اتفاقی بیافتد و این نمایشنامه هم برای کارفرمایان و هم 
برای کارگران سال های سال است که تکراری شده است. لذا 
معتقدم اگر نمایندگان کارگری احساس می کنند قرار است 
باز هم صحنه گردان یک نمایش تراژیک باشند، این کار را 

نکنند بهتر است.
وی ادامه داد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال 
آینده را 20 درصد اعالم کرده که با تجربه ای که از سال های 

قبل داریم معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار 
تا پنج درصد باالتر از این رقم تصویب می شود از این رو اگر قرار 
است دستمزد کارگران برای سال 98، 20 تا 25 درصد افزایش 
یابد، دیگر چانه زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و 28 اسفند ماه 
جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را 

تصویب کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شورای عالی کار به جای 
چانه زنی برای افزایش حداقل مزد، تالش کند تا قدرت خرید 
کارگران حفظ شود، اظهار کرد: جامعه کارگری از دولت انتظار 
دارد که قیمت ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می خواهد که 
با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل هایی را برای کارگران در 

نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند.

به گفته نجف، ناهنجاری های گسترده ای که روز به روز در حال 
افزایش است همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است 
و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده 
این ناهنجاری ها خود را به شکل دیگری نشان می دهد و شکاف 

طبقاتی گسترده تر می شود.
وی درباره افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران نیز، 
گفت: واقعیت این است که از تورم و نوسان نرخ ارز و اتفاقاتی 
که می تواند گریبانگیر اقتصاد کشور در سال آینده شود خبر 
نداریم و نمی دانیم که اگر فرضا با افزایش 300 درصدی قیمت 
ناچیز حق مسکن  آیا رقم  بها و مسکن مواجه شویم،  اجاره 
کارگران می تواند به کاهش هزینه های اجاره بها کمک کند 

یا نه؟
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ما می گوئیم جامعه 

ندارد،  نیاز  افزایش حق مسکن و حتی دستمزد  به  کارگری 
آن چیزی که برای کارگران اهمیت دارد این است که قدرت 
به  و معیشت خانوارها  آینده حفظ شود  آنها در سال  خرید 

خطر نیفتد.
به گزارش ایسنا، در هفته ای که گذشت، اعضای شورای عالی 
کار با افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند 
و آن را به 100 هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن 
کارگران 40 هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی 
کار به 100 هزار تومان رسید. با توجه به اینکه حق مسکن، تنها 
آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران 
بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال 1398 
حق مسکن در فیش های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار 

100 هزار تومان منظور خواهد شد.

به جای افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ کنید!


